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UTOPIA 

 

Utopia é uma palavra de difícil compreensão, pois pode possuir definições 

diferentes dependendo da pessoa que a deseja. A utopia nos leva a refletir qual é a 

vontade, o objetivo maior pelo qual queremos e buscamos.  

Acredito que a utopia é necessária aos indivíduos da sociedade, para que haja 

algo a alcançar além dos fatores comuns e corriqueiros, desejar que algo diferente e 

bom que torne as pessoas mais satisfeitas, afinal, a maioria das pessoas na sociedade 

não são completamente satisfeitas com aquilo que possui e almejar algo que as torne 

mais felizes é um fator utópico em meio ao caos implantado pela sociedade já que cada 

um possui uma carga social e, portanto, uma utopia diferente do outro. 

Na obra “Apelo aos Vivos” de Roger Garaudy, conseguimos refletir sobre a 

nossa utopia e a utopia alheia, de como conseguimos mudar isso de alguma maneira.  

Se a utopia não existisse no interiror de algumas pessoas, provavelmente 

estaríamos vivendo em uma sociedade diferente a qual pertencemos, pois fatores dos 

dias atuais provavelmente já foram utopias de pessoas do passado e que gostariam de 

possuir ou vivenciar o que temos. Na verdade, muitas coisas de nossa rotina e que 

achamos comum, provavelmente tenha sido a utopia de alguém que pode ter dado o 

pontapé inicial e com o passar do tempo foi aprimorando-se com a ajuda de outras 

pessoas que possuíam a mesma utopia, como voar, por exemplo, que parecia algo 

impossível aos olhos humanos e ao primeiro passo de Santos Dummont, iniciou a 

história da aviação e hoje faz parte de uma rotina da nossa sociedade. 

Desta forma, acredito que todos nós precisamos da utopia, querer algo além do 

que já possuímos e acreditar naquilo que, às vezes, outras pessoas não botam fé mas que 

em sua vontade interior te faz dar o pontapé inicial. 
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