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UTOPIA 

 

 

A necessidade de alcançar um objetivo e permanecer firme a ele 

enquanto o busca, nasce junto com uma sensação utópica, que para mim, cai 

muito bem como uma fonte de inspiração e de resistência para alcançar aquilo 

que é almejado. Assim como para Condorcet, em que ser utópico é ser 

resistente a determinados valores dos quais não se “abre mão”.  

Desde quando o mundo se desenvolve e as pessoas intensificam suas 

inter-relações, houve sempre utopistas que acreditavam estar fazendo algo que 

julgavam necessário e que nem sempre tinha o apoio das grandes massas de 

pensamento no mesmo sentido do que pretendiam realizar. Acredito que é 

nessa relação que se encontra a grande necessidade do pensamento utópico, 

que se torna influencia para a busca ou para certa finalidade, principalmente se 

ela não “pensar e agir” como a maioria das pessoas pensa e age na sociedade. 

E talvez seja bom que não se alcance essa utopia, já que do contrário, a 

necessidade de busca constante pode acabar.  Na obra “Apelo aos Vivos” é 

citado a necessidade de buscar algo na vida, de ter uma finalidade, ou objetivo 

em comum com outras pessoas, sendo que a ausência desses fatores podem 

ser extremamente prejudicial às relações sociais, proporcionando desordem, 

violência e até mortes em função do interesse próprio.  

Na obra também é citado o trecho “Ainda é possível existir e viver” que 

traz a reflexão de que ainda é possível mudar as ações que implicaram 

mudanças extremas no planeta em que vivemos e, que temos nosso futuro em 

nossas próprias mãos. Nisso se baseia minha utopia de realização de vida e 



também profissional: ser alguém que mudará e fará a diferença para amenizar 

ou apagar traços de destruição (socioambiental) na Terra, mesmo que de 

forma simplista e num pequeno âmbito.  

Portanto, as próprias utopias “alimentam” os utopistas em suas 

indagações, tomadas de decisão e execução de ações que julgam necessárias, 

sendo que surgem novos protagonistas utópicos a cada contexto e época 

social, deixando marcas na história e estimulando os próximos utopistas que 

virão.   


