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UTOPIA 

Utopia é um termo com infinitas possíveis definições, porém não se pode 

apontar uma certa ou uma errada, pois cada sociedade e pessoas possuem 

seus próprios conceitos a respeito de utopia. Na maioria dos casos a utopia é 

definida como uma sociedade cuja civilização é fantástica, ideal, que rompe o 

‘status quo’. Como uma sociedade evolui, a utopia de seus integrantes também 

evolui e é por isso que muitos utopistas dizem que a utopia é inalcançável, pois 

quando, de alguma maneira, são alcançadas, são usufruídas por uma 

sociedade futura que em nenhum momento desejou tal utopia. 

 Isso pode ser melhor exemplificado com a situação da Rússia no inicio 

do século XX,  um país com sistema de produção semifeudal, baseado na 

agricultura camponesa, enfrentando grandes crises econômicas e governada 

por um Czar que exercia todo o poder no Estado. O livro Manifesto Comunista 

serviu aos cidadãos da Rússia a grande referência para sua sociedade utópica, 

onde a classe trabalhadora estaria no poder, todos seriam iguais perante a 

sociedade, culminando no fim da luta de classes, da meritocracia etc. Em 1917 

os russos alcançaram tal sociedade, porém como a utopia é algo inalcançável, 

sempre haverá um empecilho para fazer com que a sociedade volte a sonhar 

com outra sociedade desejada, no caso da Rússia (URSS) o empecilho tenha 

sido talvez, representado pelo governo Stalinista, que apesar de ter eliminado a 

meritocracia da sociedade, continuou governando unicamente como um ditador 

e levando os cidadãos do país a miséria. Assim sendo, no final do século XX, 

passados três gerações na URSS a utopia da sociedade já era extremamente 

contrária a utopia da geração do inicio do século, neste momento a sociedade 

lutava para se desprender do governo falido e sem oportunidades que o leste 



da Europa se encontrava. Essa passagem que relata as diferentes utopias na 

Rússia durante o século XX é bem explicado por George Orwell em sua obra 

“A revolução dos Bixos”. 

George Orwell se mostra um grande escritor e pensador “contra 

utopista”, que assim como eu acredita que a utopia é algo inalcançável e que é 

apenas um meio de manter a sociedade em evolução, como um cachorro 

correndo atrás de seu próprio rabo, ou um cavalo caminhando atrás de um 

cenoura presa em seu cabresto. Outra obra de Orwell contra utopista é “1984” 

que trata de uma sociedade futura, que trabalha de forma coletiva, mantendo 

um equilíbrio que alimenta somente os governantes do Estado, e os mais 

pobres são obrigados a passarem pelos piores perrengues sociais. E como 

qualquer sociedade, essa sociedade possui um utopia, que é acabar com o 

totalitarismo. 

Em apelo aos vivos, Garaudy destaca que o aumento na população 

também influencia na formação da utopia da sociedade, segundo ele: “optar 

por esse modelo de crescimento torna insuportável o statu quo e impossível a 

revolução”. Garaudy nesse sentido se refere ao crescimento populacional e 

como isso pode afetar na formação utópica da sociedade, com tantas mentes 

pensando de formas diferentes, é difícil haver uma única utopia que todos 

possam desejar com todas as forças e isso gera complicações para que ocorra 

uma nova revolução. 


