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RESUMO: A obra literária escrita no final do século XX constrói uma realidade 
urbana sombria, ao mostrar o colapso ético de uma sociedade, deixando no leitor 
uma reflexão sobre as consequências do exacerbamento da individualidade do 
ser humano e suas implicações. Propositadamente, essa sociedade não 
apresenta identificação regional, temporal ou étnica e as personagens não 
possuem nomes, sendo apresentadas na obra apenas por suas características 
físicas ou sociais preponderantes. Vê-se, portanto, que o indivíduo destrói 
ficções sociais existentes, tais como a figura do Estado, amor, casamento e 
dinheiro, retornando, assim, ao seu estágio primitivo, rompendo com o estado 
democrático de direito. É apresentada uma sociedade sem normas e regras 
sociais, que transformou os valores do indivíduo, fomentando a prevalência de 
atitudes egoístas na condução das ações diárias em detrimento do altruísmo, 
ocasionando uma mudança de paradigma social. Com isso, os problemas que 
se apresentam, embora identificados, não são enxergados, facilitando que sejam 
esquecidos ou colocados distantes daqueles que detém o poder, largados à 
margem da sociedade. Assim exsurge, diante do enfraquecimento de toda uma 
sociedade machista, preconceituosa e egoísta, o empoderamento feminino, 
retratado nesta obra pela “mulher do médico”. A única personagem não 
contaminada pela cegueira branca que assolou àquela sociedade e que busca 
enxergar o outro em toda a sua essência para superar todos os problemas 
vivenciados naquela sociedade totalmente cega. Essa obra se apresenta como 
uma distopia literária, pois remete o leitor a uma análise social, de viés analítico 
e reflexivo, retratando verdadeira crítica, ao evidenciar os erros que enfraquecem 
e anulam o sentido do coletivo. Os problemas sociais apontados são facilmente 
verificados na sociedade pós-moderna, quando nos deparamos hodiernamente 
com a crise e o enfraquecimento de diversos valores sociais, pois estamos diante 
de uma nova noção de moral, baseada no bem-estar individual. A obra se 
apresenta atual, por relacionar que o crescimento do individualismo em 
detrimento do interesse da coletividade é uma consequência da desconstrução 
desses valores sociais, como identificado por Gilles Lipovetsky em suas obras. 
O presente artigo visa estimular a reflexão social, demonstrando que o interesse 
coletivo sempre deve prevalecer numa sociedade democrática, que se pretende 
igualitária e inclusiva. Diante disso, o objetivo é mostrar que a partir de uma 
crítica distópica conseguimos extrair que o conceito de alteridade referido ao 
imigrante deve ser coibido, de forma que o Estado não deixe esse indivíduo 
imigrante à margem da sociedade, sem enxergá-lo como sujeito de direitos, por 
uma abordagem metodológica teórico-qualitativa. A partir desses elementos, 
afirma-se que a mobilidade social, como efeito da globalização na sociedade 
atual não pode ser encarada como ameaça a soberania estatal, pois deverá 
representar resgate dos valores sociais primeiros, considerando os direitos e 
deveres contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
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