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A utopia do equilíbrio eterno e o pensamento anarquista 

Redação baseada no texto O Anarquismo Societário de Piotr Kropotkin1, 

na transcrição da conferência A Anarquia2 e em recortes das reflexões sobre 

outros autores sobre o tema “utopia”. 

O cineasta argentino Fernando Birri definiu a busca pela utopia em sua fala: 

“A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela 

se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez 

passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve 

a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar”. 

Para explicar a filosofia e o ideal anarquista, Kropotkin fala sobre o estado de 

equilíbrio estabelecido nos sistemas compreendidos pelo Cosmos, sendo tais sistemas 

de ordem biológica, física ou social. O alcance do equilíbrio dá-se pois pela co-atuação 

de diversos vetores, que são as forças de influência sobre determinado objeto, coisa, 

ideia ou conceito. Um exemplo disso é a concepção de equilíbrio atmosférico, 

estabelecido por meio da participação de fatores como pressão, temperatura e umidade. 

Este equilíbrio não é contínuo e seus vetores influenciadores estão em constante 

mudança, sendo que a alteração de um exige a adaptação dos demais para que seja 

mantido tal estado harmônico. Tal fala dialoga com a ideia de equilíbrio proposta pelo 

socialista utópico Charles Fourier (1772-1837), o qual dizia que a harmonia é a 

resultante dos inumeráveis enxames de matéria, caminhando e conservando-se 

mutuamente em equilíbrio. 

Kropotkin coloca que, no plano da existência humana, a busca por equilíbrio 

dá-se nos aspectos sociais, culturais e através da tentativa de explicação definitiva dos 

fenômenos que cercam a existência humana – o que podemos chamar “ciência”. A 

evolução rumo a melhores patamares nesses aspectos ocorre por meio de rupturas. 

Assim como o raio, que só dura um instante e representa uma desordem momentânea 

do equilíbrio atmosférico, também as revoluções (sociais, culturais e nos mais vastos 
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campos de investigação das ciências) implicam a redistribuição das forças envolvidas 

em determinado fenômeno. 

Dessa forma, a utopia, que é para muitos - e para mim-, representada como o 

equilíbrio máximo entre as forças do universo (terrestre e cósmico) e dos humanos, de 

fato não é atingível, dado que a entropia é uma das leis físicas de maior influência sobre 

tudo o que existe (senão a mais influente). Contudo, a utopia que “está lá no horizonte” 

e que se afasta sempre que dela eu imagino me aproximar é justamente o que me 

motiva a continuar trabalhando no processo do estabelecimento de diversos “momentos 

de equilíbrio”, mais ou menos duráveis, de acordo com as necessidades de mudança e 

reorganização que possam se apresentar. Pessoalmente, acredito que o estado de 

equilíbrio humano/humano e humano/demais elementos da natureza será bem sucedido 

uma vez que os vetores de influência estejam conscientes e empoderados de suas 

responsabilidades de atuação na manutenção de tal estado. Nesse aspecto é que 

falamos de autonomia e autogestão, dois dos pilares da filosofia anarquista.  

Assim como poderíamos dizer que a pressão atmosférica tem na sua natureza 

a potência e um “dever” natural de manutenção do equilíbrio atmosférico, os indivíduos 

humanos também carregam em si uma potência e uma responsabilidade quanto ao 

equilíbrio das relações entre si e com os demais elementos com que reagem. Uma vez 

que esse indivíduo tenha a sua capacidade de atuação castrada pela organização social 

pautada em níveis hierárquicos, na crença de que uma entidade divina pode interceder 

por suas necessidades e desejos, ou ainda, uma vez que ele seja governado por 

códigos e regras estabelecidos de modo alheio a ele, podemos dizer então que temos 

um desequilíbrio que é mais do que momentâneo, já que os vetores não têm a 

capacidade de atuar para o reestabelecimento do que seria ideal. 

Da mesma forma, apesar de as forças naturais não contarem com “ordens 

superiores” para se rearranjarem, elas atuam em conjunto, apoiando-se mutuamente. 

Assim, além de ser autônomo e proativo, senhor dos seus atos e desejos, o indivíduo 

deve ainda cultivar e exercitar o apoio mútuo e a solidariedade. Diz em seu artigo Elsa 

Cerqueira que “a garantia de bem-estar de todos é o pré-requisito da garantia do bem-

estar de cada um”. 

A utopia do equilíbrio eterno em suas diversas facetas dá-se, portanto, não de 

súbito, mas sim através de um caminho a ser trilhado todos os dias (em busca do que 

está no horizonte de Birri), e no qual podemos atingir pouco a pouco diversos desejos 

“utópicos”. Quanto a isso, Kropotkin coloca comunismo e anarquismo como propostas 

complementares de sociedade, acreditando que somente depois de haver suprido as 



necessidades elementares à existência comum dos indivíduos, repartidos de forma 

equitativa os instrumentos e os resultados da produção, é que podem desabrochar as 

potencialidades inscritas em cada pessoa. Tal pensador coloca que o termo 

“comunismo-anarquista” engloba duas tendências fundamentais da sociedade 

moderna, sendo elas a tendência natural para a igualdade econômica e também para a 

igualdade política. 

A minha utopia dialoga com a utopia de Kropotkin e com a de outros 

pensadores anarquistas uma vez que sua imagem é a de uma sociedade onde todos os 

indivíduos saibam dos seus papeis para a manutenção de um estado duradouro de 

equilíbrio, bem como estejam empoderados das ferramentas para exercer de forma 

eficiente e harmônica as suas responsabilidades sociais e ambientais. Tais ferramentas 

podem ser sinteticamente descritas através de palavras-chave que são saúde, 

educação, criticidade, empatia e respeito. É claro que essa seleção de palavras pode 

parecer demasiadamente sintética aos olhos de alguns, mas penso que delas advém 

as que parecem faltar, como paz, dignidade, felicidade e satisfação física e psicológica.  

A anarquia é constantemente empregada como sinônimo de caos, violência e 

desorganização, mas aquele que dedicar-se ao estudo e conhecimento da sua filosofia 

e dos seus ideais verá que ela está baseada justamente nos preceitos opostos, 

propondo um modelo de manutenção de um estado de harmonia que Kropotkin chama 

de “natural”, justamente por a condição humana estar direta e indiretamente influenciada 

por todas as forças que regem o universo, sendo também o indivíduo humano uma 

dessas forças. 
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