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Nascimento e morte: Itália

Sta. Maria Capua Vetere, 1853 

Dados biográficos

Região de Campânia Região de Lácio

Roma, 1932 



- Filho de uma família de comerciantes com algum recurso, a qual lhe 
proporcionou condições para os estudos num Liceu (de Sta. Maria) e, 
depois, o ingresso na Faculdade de Medicina (Universidade de 
Nápoles); os contratempos da vida fizeram com que abandonasse os 
estudos e vivesse de biscates, dentre eles os ofícios de mecânico e 
eletricista. 

- Quando jovem, teve algum tempo de crença no republicanismo de G. 
Mazzini e logo o abandonou; foi convertido ao anarquismo entre 1871 
(ano de seu ingresso na AIT italiana) e 1872; M. Bakunin foi relevante 
neste processo. Defendeu o anarquismo até sua morte.

- Quase 80 anos de vida, dos quais mais de 60 no anarquismo; 
acompanhamento dos fluxos e refluxos dos movimentos, das idéias e 
práticas hegemônicas. 

- Dificuldade de uma abordagem teórica; foco nas continuidades e 
permanências.

Dados biográficos



- Militância em distintas localidades da Europa, Américas, África e 
Ásia: Itália, Espanha, França, Suíça, Bélgica, Inglaterra, Romênia, 
Egito, Síria, Estados Unidos, Cuba, Argentina, Uruguai...

Participação: 

- Organizações específicas anarquistas: Aliança de 1872 (com 
Bakunin), Aliança de 1877 (com Kropotkin), Partido Revolucionário  
Socialista Anarquista de 1891, Partido Anarquista de Ancona de 1913, 
União Comunista Anarquista Italiana / União Anarquista Italiana de 
1919/20...

- Organizações e movimentos de massa: Seção italiana da AIT, a 
partir de 1871; fundação dos primeiros sindicatos na Argentina, no fim 
dos anos 1880; greves na Bélgica em 1893, protestos contra o aumento 
do pão na Itália em 1898; contribuições com a União Sindical Italiana 
(USI); greve geral e Semana Vermelha de 1914 na Itália; articulação da 
esquerda antifascista na Aliança do Trabalho, no início dos anos 1920... 

Dados biográficos



- Insurreições (incluindo anti-imperialistas): 1874 (Apulia); 1876, sérvios 
contra a Turquia – preso no caminho; 1877 (Benevento); 1882, revolta 
Arabi Pasha, no Egito (egípcios contra ingleses) – não conseguiu chegar 
tambem... 

- Propaganda oral e escrita, incluindo conferências, livros, brochuras e 
participação nos periódicos: Il Popolo, L’Insurrezione, La Questione 

Sociale, L’Associazione, L’Anarchia, L’Agitazione, L’Internazionale, 
Volontà, Pensiero e Voluntà, Umanitá Nova...

- Preso muitas vezes na vida (13?), passou praticamente 10 anos nas 
prisões.

Dados biográficos



ANARQUISMO NA EUROPA (anos 1870 aos 1930)
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Hegemonia anarquismo de massas Hegemonia anarquismo insurrecionalista



- Teorias evolucionistas (teleológicas), determinismo 
estrutural/econômico, cientificismo/positivismo – no campo do socialismo 
em geral (incluindo o anarquismo); história ruma naturalmente ao socialismo; 
a estrutura da sociedade (principalmente de base econômica) determina as 
esferas política/jurídica/militar e ideológica/cultural; as ciências sociais devem 
ter como modelo as ciências naturais.

- Polêmicas anarquismo de massas e anarquismo insurrecionalista 
(organização, reformas, violência); anos 1880 e 1890 com força da 
propaganda pelo fato. Organizar-se ou não? Como? Reformas e ganhos de 
curto prazo devem ser defendidos pelos anarquistas? Qual o papel da 
violência no processo revolucionário?

- Força dos antiorganizacionistas (em especial na Itália com L. Galleani e 
outros) e “influências burguesas” (expressão de Fabbri) no anarquismo, como 
o individualismo liberal. Junto a isso, o senso comum que relaciona o 
anarquismo com caos, desorganização, espontaneísmo etc.

Ambiente político (debate e interlocutores)



- Retomada do sindicalismo de intenção revolucionária, principalmente a 
partir da fundação da CGT, em 1895; anarquistas voltando à estratégia de 
promover o sindicalismo dissolvendo-se dentro dos sindicatos (Monate); 
outros buscam fundir sindicalismo e anarquismo (anarco-sindicalistas).

- Contexto da Segunda Internacional e o fortalecimento das estratégias 
socialistas eleitorais e parlamentares; perda de anarquistas para a social-
democracia (A. Costa, P. Brousse, B. Malon etc.)

- Primeira Guerra e o apoio que 16 anarquistas dão aos aliados (Kropotkin, 
J. Grave etc.); relação entre o anarquismo e o antimilitarismo.

- Revolução Russa e desenvolvimento do bolchevismo; “ditadura do 
proletariado”, partido e Estado, estatização do trabalho, coletivização forçada 
do campo, etc.

- Ascensão do fascismo na Itália e retomada da problemática do 
nacionalismo (forte no momento de ingresso de Malatesta no movimento, 
com o processo de unificação italiana e as forças de Mazzini e Garibaldi).

Ambiente político (debate e interlocutores)



TEORIA SOCIAL E TEORIA SOCIAL E TEORIA SOCIAL E TEORIA SOCIAL E 
ANARQUISMOANARQUISMOANARQUISMOANARQUISMO



- Fundamental diferenciar ciência/teoria de ideologia/anarquismo, suas 
distintas naturezas e funções.

- Função da ciência/teoria: conhecer a realidade.

- Função da ideologia/anarquismo: intervir na realidade para transformá-la

- Não há socialismo científico; anarquismo é um tipo de socialismo e, por 
isso, uma ideologia, uma doutrina política.

Ciência/teoria e ideologia/anarquismo



Ciência/teoria diz o que é e não o que deve ser; não funciona 
necessariamente para libertar ou para oprimir

- “A missão da ciência é descobrir e formular as condições nas quais o fato 
necessariamente se produz e se repete: ou seja, é dizer o que é e o que 
necessariamente deve ser.” (Richards, p. 41)

- “A ciência [...] serve indiretamente para o bem e para o mal, para a 
libertação e para a opressão.” (Richards, p. 42)

Ciência/teoria e ideologia/anarquismo



Campo científico/teórico, no que diz respeito à sociedade, é sempre 
provisório e de incertezas

- “Na ciência, as teorias, sempre hipotéticas e provisórias, constituem um 
meio cômodo para reagrupar e vincular os fatos conhecidos, e um 
instrumento útil à investigação, as descobertas e a interpretação de novos 
fatos: mas não são a verdade.” (Richards, p. 39)

- “A dúvida deve ser a posição daqueles que aspiram cada vez mais chegar à
verdade ou, pelo menos, a essa porção de verdade que é possível alcançar.”
(Richards, p. 40)

Ciência/teoria e ideologia/anarquismo



Confusão de ciência/teoria com ideologia/socialismo-anarquismo

- “O cientificismo (não digo a ciência) que prevaleceu na segunda metade do 
século XIX produziu a tendência de considerar verdades científicas, ou seja, 
leis naturais e, portanto, necessárias e fatais, o que era somente o conceito, 
correspondente aos diversos interesses e às diversas aspirações, que cada 
um tinha de justiça, progresso etc., da qual nasceu ‘o socialismo científico’ e, 
também, o ‘anarquismo científico’ que, mesmo professados por nossos 
grandes representantes, sempre me pareceram concepções barrocas, que 
confundiam coisas e conceitos distintos por sua própria natureza.” (Richards, 
p. 39-40)

Ciência/teoria e ideologia/anarquismo



Relação entre ideologia anarquista e ciência/teoria

- “O anarquismo é, distintamente, uma aspiração humana, que não se funda 
em nenhuma necessidade natural verdadeira ou supostamente verdadeira, 
mas que poderá se realizar segundo a vontade humana. Aproveita os meios 
que a ciência proporciona ao homem na luta contra a natureza e contra as 
vontades contrastantes; pode tirar proveito dos progressos do pensamento 
filosófico quando eles servirem para ensinar aos homens raciocinar melhor e 
distinguir com maior precisão o real do fantástico; mas não se pode confundi-
lo, sem cair no absurdo, nem com a ciência e nem com qualquer sistema 
filosófico.” (Richards, p. 43)

Ciência/teoria e ideologia/anarquismo



Conclusões:

- Tratar, conceitualmente, o conhecimento da realidade e a intervenção 
sobre ela, de maneira distinta

- Compreender a realidade possui relação com a ciência, com a teoria; 
entretanto, o anarquismo não se resume a esse campo, mas ao campo da 
política. Relaciona-se com a ciência, mas implica aspirações e desejos 
futuros, de como a vida deve ser, e, portanto, extrapola o campo científico.

1. A teoria social de Malatesta
2. O anarquismo de Malatesta

Ciência/teoria e ideologia/anarquismo



TEORIA SOCIALTEORIA SOCIALTEORIA SOCIALTEORIA SOCIAL



O indivíduo é um produto da sociedade e está completamente vinculado 
a ela; sua ação é essencialmente social

- “O indivíduo humano não é um ser independente da sociedade, mas seu 
produto. Sem sociedade ele não poderia ter saído da animalidade brutal e 
fora da sociedade retornará, mais ou menos rapidamente, à animalidade 
primitiva.” (Recortes, p. 101)

- “A ação social não é nem a negação e nem o complemento da iniciativa 
individual, mas puramente o resultado da iniciativa dos pensamentos e das 
ações de todos os indivíduos que compõem a sociedade.” (Recortes, p. 117)

- “Entre o homem e o ambiente social há uma ação recíproca. Os homens 
fazem a sociedade ser o que é, assim como a sociedade faz os homem ser o 
que são.” (Recortes, p. 202)

Socialização: indivíduo e sociedade



A sociedade caracteriza-se por seus distintos conflitos que a vêm 
estruturando; sua situação corresponde sempre a uma determinada 
posição das diversas forças em jogo

- “A sociedade atual é o resultado das lutas seculares que os homens 
empreenderam entre si.” (Sindscope, p. 144)

- “Conflitos de interesses e de paixões existem e existirão sempre pois, ainda 
que se conseguisse eliminar aqueles existentes até o ponto de se chegar a 
um acordo automático entre os homens, outros conflitos se apresentariam a 
cada nova idéia que germinasse em um cérebro humano.” (Recortes, p. 102)

- “Somos somente uma das forças que atuam na sociedade e a história 
caminhará, como sempre, segundo a resultante das forças.” (Recortes, p. 72)

Conflitos sociais e forças em jogo



São as vontades humanas as responsáveis pelas mudanças sociais; a 
história social é feita pelos homens

-“A história é feita pelos homens, e não queremos permanecer espectadores 
indiferentes e passivos diante da tragédia histórica, mas, contrariamente, 
queremos concorrer com todas as nossas forças para determinar os 
acontecimentos que nos parecem mais favoráveis à nossa causa.” (Recortes, 
p. 175)

- “É necessário admitir uma força criadora, ou causas independentes do 
mundo físico das leis mecânicas, e esta força é o que chamamos de 
vontade.” (Recortes, p. 68)

- “A existência de uma vontade capaz de produzir novos efeitos, 
independentes das leis mecânicas da natureza, é um pressuposto necessário 
para aqueles que sustentam a necessidade de reformar a sociedade.”
(Recortes, p. 28)

Ação humana e estrutura social



Entretanto, essa ação humana voluntária possui limites estruturais

-“Certamente, essa vontade não é onipotente, visto que está condicionada. 
[...] E como não há somente um homem no mundo, a vontade de cada um é
mais ou menos eficaz na medida em que as vontades de outros modifiquem 
ou contrastem sua vontade.” (Recortes, p. 29)

-“Todo anarquista, todo socialista compreende as fatalidades econômicas 
que hoje limitam o homem, e todo bom observador vê que a rebelião 
individual é impotente contra a força preponderante no ambiente social. Mas 
é igualmente certo que, sem a rebelião do indivíduo, que se associa com 
outros rebeldes para resistir ao ambiente e tratar de transformá-lo, esse 
ambiente não mudaria nunca.” (Recortes, p. 104)

As esferas econômica, política/jurídica/militar e ideológica/cultural 
possuem capacidade de se determinar e influenciar mutuamente

Ação humana e estrutura social



A teoria social de Malatesta busca contrapor: as posições 
evolucionistas (teleológicas), o determinismo estrutural/econômico e o 
positivismo/cientificismo; para ele, história não possui caminho 
determinado, as esferas influenciam-se, a estrutura social interage 
permanentemente com a ação humana e as ciências sociais são 
diferentes das ciências naturais

- “Não há lei natural que obrigue a evolução em um sentido progressivo em 
lugar do regressivo: na natureza, há progressos e regressos.” (Recortes, p. 
30)

- “Os mecanicistas dizem e pensam que tudo está submetido à mesma lei 
mecânica, que tudo está predeterminado pelos antecedentes físico-químicos: 
assim ocorre com o curso dos astros, o aparecimento de uma flor, a agitação 
de um amante, o desenvolvimento da história humana.” (Recortes, p. 67)

Críticas ao evolucionismo, ao determinismo e ao 
positivismo



ANARQUISMO, ANARQUISMO, ANARQUISMO, ANARQUISMO, 
IDEOLOGIA E ESTRATIDEOLOGIA E ESTRATIDEOLOGIA E ESTRATIDEOLOGIA E ESTRATÉÉÉÉGIAGIAGIAGIA



A exploração capitalista e a propriedade privada

-“A opressão que hoje pesa de uma forma mais direta sobre os 
trabalhadores, e que é a causa principal de todas as sujeições morais e 
materiais que eles sofrem, é a opressão econômica, quer dizer, a exploração 
que os patrões e os comerciantes exercem sobre o trabalho, graças ao 
açambarcamento de todos os grandes meios de produção e de troca.”
(Sindscope, p. 152)

- “Toda apropriação do trabalho alheio, de tudo aquilo que serve a um 
homem para viver sem dar à sociedade sua contribuição produtiva, é um 
roubo, do ponto de vista anarquista e socialista.” (Recortes, p. 41)

Crítica da dominação em todas as esferas



A dominação estatista e governamental

-“Os anarquistas se servem normalmente da palavra Estado para exprimir 
todo esse conjunto de instituições políticas, legislativas, judiciárias, militares, 
financeiras etc., pelas quais subtrai-se ao povo a gestão de seus próprios 
negócios, a direção de sua própria conduta, o cuidado de sua própria 
segurança para confiá-las a alguns indivíduos que, por usurpação ou 
delegação, se encontram investidos do direito de fazer leis sobre tudo e para 
todos, de coagir o povo a se conformar com isso, servindo-se para essa 
finalidade da força de todos. Nesse caso, a palavra Estado significa governo 
ou, se quiser, expressão impessoal, abstrata desse estado de coisas do qual 
o governo é a personificação.” (Anarquia, p. 14-15)

- “O governo é a conseqüência do espírito de dominação e de violência que 
homens impuseram a outros homens, e, ao mesmo tempo, é a criatura e o 
criador dos privilégios, e também seu defensor natural.” (Sindscope, p. 156)

Crítica da dominação em todas as esferas



Educação, religião e patriotismo

-“Pode-se ainda [para além da opressão econômica e política] oprimir os 
homens agindo sobre sua inteligência e seus sentimentos, o que constitui o 
poder religioso ou universitário.” (Anarquia, p. 23)

- “O governo e as classes dominantes se servem do sentimento patriótico 
(como daquele outro defeito humano, que é o sentimento religioso) para fazer 
com que se aceite melhor pelo povo seu poder e para arrastar o povo a 
guerras e iniciativas coloniais realizadas para seu [do governo e das classes 
dominantes] próprio proveito.” (Recortes, p. 129)

Crítica da dominação em todas as esferas



Relações entre a dominação econômica e política

-“Exploração econômica e dominação política são dois aspectos de um 
mesmo fato, ou seja, a sujeição do homem ao homem, e se resolvem sempre 
um no outro.” (Richards, p. 141)

- “Oprimem-se os homens de dois modos: diretamente, pela força brutal, pela 
violência física; ou indiretamente, subtraindo-lhes seus meios de subsistência 
e reduzindo-os, assim, à impotência. O primeiro modo é originado pelo poder, 
pelo privilégio político; o segundo, pelo privilégio econômico.” (Anarquia, p. 23)

- “É exato dizer que o governo é hoje o escravo da burguesia. [...] Os partidos 
do governo são, no plano político, o que as classes proprietárias são no plano 
econômico. Os anarquistas o repetiram milhares de vezes e toda a história o 
confirma: a propriedade individual e o poder político são dois elos de uma 
mesma corrente que esmaga a humanidade. [...] É impossível libertar-se de 
um se não se liberta também do outro. Se abolirem a propriedade individual 
sem abolir o Estado, ao que ela se reconstituirá graças aos governos. Se 
abolirem o governo sem abolir a propriedade individual, os proprietários 
reconstituirão o governo.” (Cortez, p. 12)

Crítica da dominação em todas as esferas



Dominação significa violência sistêmica cotidiana

-“Milhões de criaturas morrem atualmente no mundo por falta de devida 
assistência. Milhões de proletários morrem prematuramente do mal da 
miséria, depois de uma vida mesquinha, sem prazer e sem esperança.”
(Recortes, p. 49)

- “A idéia central do anarquismo é a eliminação da violência da vida social, é
a organização de relações sociais fundadas sobre a liberdade dos indivíduos. 
Por isso, somos inimigos do capitalismo, que obriga os trabalhadores, 
apoiando-se sobre a proteção policial-militar, a deixar-se explorar por 
proprietários dos meios de produção e, inclusive, a permanecer ociosos, ou a 
sofrer de fome, quando os patrões não têm interesse em explorá-los. Por isso 
somos inimigos do Estado, que é a organização coercitiva, ou seja, violenta, 
da sociedade.” (Recortes, p. 51)  

Crítica da dominação em todas as esferas



As classes sociais não são uma categoria completamente econômica

-“Através de uma rede complicada de lutas de todos os tipos, invasões, 
guerras, rebeliões, repressões, concessões feitas e retomadas, associação 
dos vencidos, unidos para se defenderem, e dos vencedores, para atacarem, 
chegou-se ao estado atual da sociedade, em que alguns homens detêm 
hereditariamente a terra e todas as riquezas sociais, enquanto a grande 
massa, privada de tudo, é frustrada e oprimida por um punhado de 
proprietários. Disto depende o estado de miséria em que se encontram 
geralmente os trabalhadores, e todos os males decorrentes: ignorância, 
crime, prostituição, definhamento físico, abjeção moral, morte prematura. Daí
a constituição de uma classe especial (o governo) que, provida dos meios 
materiais de repressão, tem por missão legalizar e defender os proprietários 
contra as reivindicações do proletariado. Ele se serve, em seguida, da força 
que possui para arrogar-se privilégios e submeter, se ela pode fazê-lo, à sua 
própria supremacia, a classe dos proprietários. Disso decorre a formação 
de outra classe especial (o clero), que por uma série de fábulas relativas à
vontade de Deus, à vida futura, etc, procura conduzir os oprimidos a 
suportarem docilmente o opressor, o governo, os interesses dos proprietários 
e os seus próprios.” (Sindscope, p. 145)

Classes e luta de classes



Classes em luta: de um lado, trabalhadores, camponeses e pobres em 
geral; de outro, proprietários, governantes, clero etc.; oprimidos X 
opressores

- “Hoje o povo, ou seja, a totalidade de indivíduos que habitam um território, 
está dividido em distintas classes que têm interesses e sentimentos opostos 
e cujo antagonismo cresce à medida que se desenvolve nas classes 
submetidas a consciência da injustiça da qual são vítimas.” (Recortes, p. 120-
121)

- “O salário, a duração da jornada de trabalho e as demais condições da 
situação do trabalhador são o resultado da luta entre patrões e empregados.”
(Recortes, p. 79)

- “Os interesses dos trabalhadores tornam-se solidários quando os próprios 
trabalhadores aprendem a amar-se e querem estar todos bem: a luta torna-
se luta de classes quando uma moral superior, um ideal de justiça e uma 
maior compreensão das vantagens que a solidariedade pode proporcionar a 
cada indivíduo, vem fazer com que fraternizem todos aqueles que se 
encontram em uma posição análoga.” (Recortes, p. 197)

Classes e luta de classes



Surgimento entre os oprimidos num momento histórico determinado

- “O anarquismo em suas origens, aspirações, em seus métodos de luta, não 
está necessariamente ligado a qualquer sistema filosófico. O anarquismo 
nasceu da revolta moral contra as injustiças sociais. Quando apareceram 
homens que se sentiram sufocados pelo ambiente social em que eram 
obrigados a viver, que sentiram a dor dos demais como se ela fosse a sua 
própria, e quando estes homens se convenceram de que boa parte do 
sofrimento humano não é conseqüência inevitável das leis naturais ou 
sobrenaturais inexoráveis, mas, ao contrário, que deriva de realidades sociais 
dependentes da vontade humana e que podem ser eliminados pelo esforço 
humano, abria-se então o caminho que deveria conduzir ao anarquismo.”
(Anarquismo e Anarquia)

O anarquismo



Método coerente (em termos estratégicos) para se chegar à anarquia e 
um tipo de socialismo

- “O anarquismo é o método para realizar a anarquia, por meio da liberdade, 
sem governo.” (Richards, p. 21)

- “A organização direta, livre e consciente da vida social, feita e modificada
quando preciso, por todos os interessados, cada um na esfera de seus 
interesses, sem delegação de poder fictícia, sem elos inúteis, sem 
obrigações arbitrariamente impostas: é a anarquia.” (Cortez, p. 5)

- “Socialismo e anarquismo não são termos opostos e nem equivalentes, 
mas termos estritamente vinculados entre si, como está o fim com seu meio 
necessário, e como está a substância com a forma, em que se encarna.”
(Richards, p. 142)

O anarquismo



Contra o antiorganizacionismo

- “Nós já o repetimos: sem organização, livre ou imposta, não pode existir 
sociedade; sem organização consciente e desejada, não pode haver nem 
liberdade, nem garantia de que os interesses daqueles que vivem em 
sociedade sejam respeitados. E quem não se organiza, quem não procura a 
cooperação dos outros e não oferece a sua, em condições de reciprocidade e 
de solidariedade, põe-se necessariamente em estado de inferioridade e 
permanece uma engrenagem inconsciente no mecanismo social que outros 
acionam a seu modo, e em sua vantagem.” (Escritos Revolucionários, p. 39)

- “Permanecer isolado, significa condenar-se à fraqueza, desperdiçar sua 
energia em pequenos atos ineficazes, perder rapidamente a fé no objetivo e 
cair na completa inação.” (Escritos Revolucionários, p. 55)

O anarquismo



Contra o individualismo

- "Existem indivíduos fortes, inteligentes, apaixonados, com grandes 
necessidades materiais e intelectuais que, encontrando-se por acaso na 
classe dos oprimidos, procuram a todo custo emancipar-se e não recuam 
diante da idéia de ser, por sua vez, opressores; são indivíduos que se 
sentem aprisionados na sociedade atual e chegam a desprezar e odiar 
qualquer tipo de sociedade; vendo que é absurdo querer viver fora da 
coletividade humana, procuram submeter à sua própria vontade e à
satisfação de suas paixões todos os homens, a sociedade inteira. Às vezes, 
quando são intelectuais, consideram-se super-homens. Não têm escrúpulos, 
querem ‘viver sua vida’; ridicularizam a revolução e qualquer aspiração 
futura: querem gozar sua vida ‘aqui e agora’, a qualquer preço e às custas de 
quem quer que seja; sacrificariam a humanidade inteira por uma única hora 
de ‘vida intensa’ (conforme seus próprios termos). Estes são rebeldes, mas 
não anarquistas. Possuem a mentalidade e os sentimento do burguês 
frustrado e, quando podem, transformam-se efetivamente em burgueses, e 
não menos perigosos.” (Anarco-Comunismo Italiano, p. 78)

O anarquismo



Estratégia geral anarquista: acumular força popular classista para um 
processo revolucionário; preocupação de coerência entre meios e fins

- “Devemos trabalhar para despertar nos oprimidos o desejo vivo de uma 
transformação social radical e persuadi-los que, unindo-se, eles têm a força 
necessária para vencer; devemos propagar nosso ideal e preparar as forças 
morais e materiais necessárias para vencer as forças inimigas e organizar a 
nova sociedade.” (Recortes, p. 94) 

- “Os fins e os meios estão intimamente ligados, sem dúvida nenhuma, se 
bem que a cada fim corresponde, de preferência, tal meio, ao invés de tal 
outro; assim, também, todo meio tende a realizar o fim que lhe é natural, 
inclusive fora da vontade daqueles que empregam este meio, e contra ela.”
(Cortez, p. 6)

- “Os anarquistas não lutam para conseguir uma posição de exploradores 
nem de opressores modernos. [...] Crêem que a liberdade e a felicidade não 
podem ser concedidas à humanidade por um homem ou um partido; todos os 
homens devem, por si mesmos, descobrir suas condições e conquistá-las.”
(Recortes, p. 58)

O anarquismo



Organização em dois níveis: o partido e os movimentos populares

- “A questão da organização é tripla: “a organização em geral, como princípio 
e condição da vida social, hoje e na sociedade futura; a organização do 
partido anarquista e a organização das forças populares.” (Escritos 
Revolucionários, p. 49)

- “Se o único organizado fosse o nosso partido, se os trabalhadores 
permanecessem ilhados como outras tantas unidades indiferentes entre si e 
somente vinculados pelas correntes em comum, se nós mesmos, além de 
estar organizados em um partido, não estivéssemos com os trabalhadores, já
que somos trabalhadores, não alcançaríamos nada ou, nos casos mais 
favoráveis, só poderíamos nos impor... E então já não seria o triunfo do 
anarquismo, mas o nosso triunfo.” (Recortes, p. 71)

- “Favorecer as organizações populares de todos os tipos é a conseqüência 
lógica de nossas idéias fundamentais e, assim, deveria fazer parte integrante 
de nosso programa.” (Escritos Revolucionários, p. 41)

O anarquismo



Organização política: conceito, força organizativa e objetivos

- “Associação com um objetivo determinado e com as formas e os meios 
necessários para atingir este objetivo.” (Escritos Revolucionários, p. 51)

- “A organização deve ser secreta ou pública? [...] Deve-se fazer 
publicamente o que convém que todos saibam e, secretamente, o que 
convém ser oculto.” (Recortes, p. 31)

- “Se não quiser permanecer inativo e impotente, [o militante anarquista] 
deverá procurar outros indivíduos que pensem como ele, e tornar-se iniciador 
de uma nova organização.” (Escritos Revolucionários, p. 60)

- “Queremos agir sobre ela [a massa] e impeli-la ao caminho que acreditamos 
ser o melhor; mas como nosso objetivo é libertar e não dominar, queremos 
habituá-la à livre iniciativa e à livre ação.” (Cortez, p. 87)

O partido anarquista



Disciplina e critérios de união

- “Nós também pedimos disciplina, porque, sem entendimento, sem 
coordenação dos esforços de cada um para uma ação comum e simultânea, 
a vitória não é materialmente possível. Mas a disciplina não deve ser uma 
disciplina servil, uma devoção cega a chefes, uma obediência àquele que 
sempre diz para não se mexer. A disciplina revolucionária é a coerência com 
as idéias aceitas, a fidelidade aos compromissos assumidos, é sentir-se 
obrigado a partilhar o trabalho e os riscos com os companheiros de luta.”
(Cortez, p. 24)

- Gostaríamos de poder estar, todos nós, de acordo, e reunir em um único 
feixe poderoso todas as forças do anarquismo. Mas não acreditamos na 
solidez das organizações feitas à força de concessões e de restrições, onde 
não há entre os membros simpatia e concordância real. É melhor estarmos 
desunidos que mal unidos. Mas gostaríamos que cada um se unisse com 
seus amigos e que não houvesse forças isoladas, forças perdidas.” (Escritos 
Revolucionários, p. 62)

O partido anarquista



Propaganda e educação: potencialidades e limites

- “Fazemos a propaganda para elevar o nível moral das massas e induzi-las 
a conquistar por si mesmas sua emancipação.” (Richards, p. 171)

- “Trata-se, em suma, de educar para a liberdade, de elevar a consciência de 
sua própria força e de sua capacidade dos homens que estão habituados à
obediência e à passividade.” (Richards, p. 170)

- “A propaganda isolada, casual, que se faz constantemente para acalmar a 
própria consciência ou simplesmente para desafogar a paixão de discutir, 
serve pouco ou nada. [...] O terreno é demasiadamente ingrato para que 
sementes lançadas ai vento possam germinar e constituir raízes. É
necessário um trabalho contínuo, paciente, coordenado, adaptado aos 
diversos ambientes e às diversas circunstâncias.” (Richards, p. 172)

O partido anarquista



Propaganda e educação: potencialidades e limites

- “Enganaríamos ao pensar que a propaganda é suficiente para elevá-los [os 
homens] ao patamar do desenvolvimento intelectual e moral necessário à
realização de nosso ideal.” (Sindscope, p. 149)

- “Os educacionistas, por sua parte, acreditaram e ainda crêem, todavia, que 
por razão de propagarem a instrução, de defenderem o livre pensamento, a 
ciência positiva etc., de fundarem universidades populares e escolas 
modernas, pode-se destruir nas massas o preconceito religioso, a sujeição 
moral ao domínio estatal, a crença nos direitos sacro-santos da propriedade. 
[...] Os educacionistas deveriam, assim, ver o quão impotentes são seus 
generosos esforços. [...] Enquanto durarem as condições econômicas e 
políticas atuais, não podemos ter a ilusão de elevar sensivelmente a
consciência das massas e nem transformar o ambiente de modo adequado e 
capaz de realizar nossos ideais.” (Recortes, p. 193)

O partido anarquista



Trabalho de base e organizativo

- “É preciso, portanto, em tempos normais, realizar o trabalho amplo e 
paciente de preparação e organização popular e não cair na ilusão da 
revolução em curto prazo, factível somente pela iniciativa de poucos, sem 
participação suficiente das massas. A essa preparação, contanto que ela 
possa ser realizada em um ambiente adverso, há, entre outras coisas, a 
propaganda, a agitação e a organização das massas, que nunca devem ser 
descuidadas.” (Recortes, p. 31)

- “Propaganda do ideal; organização das forças populares; combate contínuo, 
pacífico ou violento, segundo as circunstâncias, contra o governo e os 
proprietários, para conquistar o máximo de liberdade e bem-estar para 
todos.” (Sindscope, p. 160)

O partido anarquista



A relevância das massas: protagonistas da transformação social

- “Não queremos ‘esperar que as massas se tornem anarquistas’ para fazer a 
revolução. [...] Como precisamos do concurso das massas para constituir uma 
força material suficiente, e para alcançar o nosso objetivo específico que é a 
mudança radical do organismo social graças à ação direta das massas, 
devemos nos aproximar delas, aceitá-las como elas são e, como parte das 
massas, fazê-las ir o mais longe possível.” (Cortez, p. 55)

- “Não queremos emancipar o povo, queremos que o povo se emancipe.”
(Escritos Revolucionários, p. 40)

- “Não é que acreditamos que as massas têm sempre razão ou que queiramos
sempre segui-las em seus humores mutáveis. Temos um programa, um ideal 
a fazer triunfar, e é por isso que nos distinguimos da massa e somos homens 
de partido. Queremos agir sobre ela, impeli-la ao caminho que acreditamos 
ser o melhor; mas como nosso objetivo é libertar e não dominar, queremos 
habituá-la à livre iniciativa e à livre ação.” (Cortez, p. 87)

As organizações de massa



Movimento operário e sindicalismo: potencialidades e riscos

- “Por meio das organizações fundadas para a defesa de seus interesses, os 
trabalhadores adquirem a consciência da opressão em que se encontram e 
do antagonismo que os divide de seus patrões, começam a aspirar uma vida 
melhor, habituam-se à luta coletiva e à solidariedade, e podem chegar a 
conquistar aquelas melhorias que são compatíveis com a persistência do 
regime capitalista e estatal.” (Anarquistas Movimentos Operários)

- “O movimento operário [...] sempre teve em mim um defensor resoluto, mas 
não cego. Eu o considero um campo particularmente propício para a difusão 
da propaganda revolucionária e também como um ponto de contato entre os 
anarquistas e as massas.” (Grandes Escritos, p. 207)

- “Os sindicalistas [...] têm uma certa propensão para transformar os meios 
em fins e para considerar as partes como sendo o todo. E desse modo, para 
alguns dos nossos, o sindicalismo começa a se transformar numa nova 
doutrina que ameaça a própria existência do anarquismo.” (Grandes Escritos, 
p. 208)

As organizações de massa



Criar e fortalecer os movimentos, permanecendo anarquistas

-“Lamentei, no passado, que os camaradas se isolassem do movimento
operário. Lamento hoje que, caindo no extremo oposto, muitos entre nós se 
deixem tragar pelo movimento. Uma vez mais, a organização da classe 
operária, a greve, a ação direta, o boicote, a sabotagem e a própria 
insurreição armada são apenas meios; a anarquia é o fim.” (Grandes 
Escritos, p. 212)

- “Mesmo dentro dos sindicatos, é preciso que permaneçamos anarquistas, 
com toda a força e amplitude implícitas nessa definição.” (Grandes Escritos, 
p. 208)

Anarquismo e movimentos populares



Posição dos anarquistas nos movimentos de massa: ideologia dentro 
do movimento e não o contrário

- “Existem muitos companheiros que gostariam de unificar o movimento 
operário e o movimento anarquista, pois, dessa forma, seria possível dar às 
organizações operárias um programa claramente anarquista, como acontece 
na Espanha e na Argentina, um pouco na Itália, na França, na Alemanha, 
etc.” (Anarquistas Movimentos Operários)

“Hoje, como ontem, sou um sindicalista no sentido de que defendo os 
sindicatos. Não estou exigindo sindicatos anarquistas, o que resultaria 
imediatamente no aparecimento de sindicatos social-democratas, 
republicanos, monarquistas e muitos outros, e acabaria por lançar, mais do 
que nunca, a classe operária contra si mesma.” (Grandes Escritos, p. 208)

Anarquismo e movimentos populares



Posição dos anarquistas nos movimentos de massa: força, classismo, 
combatividade, autonomia, ação direta, democracia direta e perspectiva 
revolucionária

- “União, entendimento, luta solidária contra o explorador, são coisas que só
podem ser obtidas hoje se os operários, animados pela concepção de um 
ideal superior, aprenderem a sacrificar seus interesses exclusivos e pessoais 
aos interesses comuns, os interesses do momento aos interesses do futuro; 
e esse ideal de uma sociedade de solidariedade, de justiça, de fraternidade, 
só pode ser realizado pela destruição – desafiando qualquer legalidade – das 
instituições existentes. Oferecer aos operários este ideal; colocar os 
interesses amplos do futuro antes dos interesses estreitos e imediatos; tornar 
impossível a adaptação às condições presentes; trabalhar sempre pela 
propaganda e pela ação que conduzirão e realizarão a revolução, eis os 
objetivos aos quais devem tender os anarquistas nos sindicatos e fora deles.”
(Anarco-Comunismo Italiano, p. 73)

Anarquismo e movimentos populares



Posição dos anarquistas nos movimentos de massa: força, classismo, 
combatividade, autonomia, ação direta, democracia direta e perspectiva 
revolucionária

- “Os anarquistas nos sindicatos deveriam lutar para que eles 
permanecessem abertos a todos os trabalhadores, qualquer que seja sua 
opinião e seu partido, com a única condição de forjar a solidariedade na luta 
contra os patrões; deveriam opor-se ao espírito corporativo e a qualquer 
pretensão de monopólio da organização e do trabalho. Deveriam impedir que 
os sindicatos servissem de instrumento de politicagem para fins eleitorais ou 
para outros propósitos autoritários, e praticar e defender a ação direta, a 
descentralização, a autonomia, a livre iniciativa; deveriam esforçar-se para 
que os organizados aprendam a participar diretamente da vida da 
organização e a não criar a necessidade de chefes e de funcionários 
permanentes.” (Anarquistas Movimentos Operários)

- O papel dos anarquistas é despertar os sindicatos para esse ideal, 
orientando-os gradualmente para a revolução social, mesmo que, ao fazê-lo, 
corram o risco de prejudicar as ‘vantagens imediatas’ que tanto parecem 
agradá-los.” (Grandes Escritos, p. 210) 

Anarquismo e movimentos populares



Podem ou não contribuir com uma perspectiva revolucionária; a 
pedagogia das lutas reivindicativas

- “Tomaremos ou conquistaremos as eventuais reformas no mesmo espírito 
daquele que arranca pouco a pouco do inimigo o terreno que ele ocupa, para 
avançar cada vez mais.” (Cortez, p. 146)

- “Incitamos os trabalhadores a querer e a impor todas as melhorias possíveis 
e impossíveis, e é por isso que gostaríamos que eles não se resignassem a 
viver em más condições hoje, esperando o paraíso futuro. E se somos contra 
o reformismo, não é porque as melhorias parciais não nos interessam, mas 
porque acreditamos que o reformismo é um obstáculo não somente à
revolução, mas até mesmo às reformas.” (Cortez, p. 67)

- “Uma pequena melhoria, arrancada com a própria força, vale mais por seus 
efeitos morais, e mais amplamente, inclusive por seus efeitos materiais, que 
uma grande reforma concedida pelo governo ou pelos capitalistas com fins 
astutos, ou ainda pura e simplesmente como benevolência.” (Recortes, p. 78)

Reformas e ganhos de curto prazo



Necessidade, moralidade e duração

- “Não há meios pacíficos nem legais para sair de tal situação e é natural que 
assim seja, pois a lei foi feita pelos privilegiados expressamente para 
defender seus privilégios. Contra a força física que nos impede de caminhar, 
só há a força física, a revolução violenta.” (Recortes, p. 49)

- “Na maioria das vezes, defender a resistência passiva [não-violência na 
proposta de Tolstoi, por exemplo] significa assegurar os opressores do temor 
da rebelião, e portanto, trair a causa dos oprimidos.” (Recortes, p. 53)

- “Os anarquistas só admitem a violência como legítima defesa; se hoje eles 
são a favor da violência é porque consideram que os escravos estão sempre 
em estado de legítima defesa.” (Cortez, p. 70)

- “Sendo a revolução, pela força das coisas, um ato violento, tente a 
desenvolver o espírito da violência ao invés de destruí-lo. Mas a revolução, 
conduzida como a concebem os anarquistas, é a menos violenta possível; 
ela procura interromper toda violência tão logo cesse a necessidade de opor 
a força material à força material do governo e da burguesia.” (Cortez, p. 70)

Violência revolucionária



Objetivo determina a estratégia, e esta, a tática: necessidade de 
coerência estratégica

- “O fim justifica os meios. Execrou-se muito esta máxima, mas, na realidade, 
ela é um guia universal de conduta. No entanto, seria melhor dizer: cada fim 
requer seus meios. [...] Estabelecido o fim que se deseja chegar, por vontade 
ou necessidade, o grande problema da vida consiste em encontrar o meio 
que, segundo as circunstâncias, conduza com maior segurança e de modo 
mais econômico ao fim estabelecido.” (Richards, p. 69)

- “Mas não basta desejar uma coisa: se se quer obtê-la, é preciso, sem 
dúvida, empregar os meios adaptativos à sua realização. E esses meios não 
são arbitrários: derivam necessariamente dos fins a que nos propomos e das 
circunstâncias nas quais lutamos. Enganando-nos na escolha dos meios, não 
alcançamos o objetivo contemplado, mas, ao contrário, afastamo-nos dele 
rumo a realidades freqüentes opostas, e que são a conseqüência natural e 
necessária aos métodos que empregamos. Quem se opõe a caminho e se 
engana de estrada, não vai aonde quer, mas aonde o conduz o caminho 
tomado.” (Sindscope, pp. 146-147)

Meios e fins: estratégia



Se o Estado é a instituição das classes dominantes, conquistar o poder 
do Estado só pode significar elevar um setor dos trabalhadores à
condição de opressores

- “Combatemos os socialistas parlamentares e temos razão porque, em seu 
programa e sua tática, há o germe de uma nova opressão. Se algum dia 
triunfassem, o princípio do governo que conservam destruiria o princípio da 
igualdade social e abriria uma nova era de luta de classes.” (Cortez, p. 14)

- “As eleições, quando são toleravelmente livres, só possuem valor simbólico: 
demonstram o estado da opinião pública, que teria sido imposto com meios 
mais eficazes e com maiores resultados, se não tivesse sido canalizada nas 
eleições.” (Richards, p. 79)

- “Somos firmemente contrários a toda participação nas lutas eleitorais e a 
toda colaboração com a classe dominante; queremos aprofundar o abismo 
que separa o proletariado do patronato e tornar a luta de classes cada vez 
mais aguda.” (Cortez, p. 32)

Disputa do Estado: eleições e parlamento



A instituição de uma ditadura de Estado implica uma opressão dos 
trabalhadores por seus supostos e autointitulados representantes

- “Detestamos a mentira democrática que, em nome do ‘povo’, oprime o 
povo, no interesse de uma classe; detestamos, mais ainda, se isso for 
possível, a ditadura que, em nome do ‘proletariado’, põe toda a força e toda a 
vida dos trabalhadores nas mãos de criaturas de um partido chamado de 
comunista, que se perpetuarão no poder e terminarão reconstruindo o 
capitalismo em benefício próprio.” (Richards, p. 139)

- “A ditadura de um partido, ou melhor, dos chefes de um partido; é uma 
ditadura verdadeira, no sentido próprio do termo, com seus decretos, suas 
sanções penais, seus agentes de execução e, sobretudo, sua força armada.”
(Cortez, p. 60)

Disputa do Estado: revolução e ditadura do 
proletariado



Radicalização das lutas econômicas, políticas e ideológicas; 
protagonismo das massas impulsionadas pelos anarquistas; socialização 
econômica e política 

- “Queremos que o próprio ato da revolução, ainda que nos permita a derrota 
do poder militar burguês – por iniciativa livre de todas as organizações 
operárias, de todos os grupos conscientes [...] – pratique imediatamente, no 
mesmo instante, a expropriação e a socialização de toda a riqueza existente 
para proceder, sem perda de tempo, à organização da distribuição, a 
reorganização da produção segundo as necessidades e os desejos das 
diversas regiões, das diversas comunas, dos diversos grupos, e chegar, assim, 
sob o impulso das idéias e das necessidades, aos entendimentos, aos pactos, 
aos acordos que são necessários para a vida social.” (Richards, pp. 95-96)  

- “Imediatamente depois, ou talvez, se for possível e necessário, durante a 
própria insurreição, trataríamos de desenvolver nossas idéias, nos opondo à
constituição de qualquer governo, de qualquer centro autoritário, e 
impulsionando as massas para a tomada imediata de todos os meios de 
produção e de toda a riqueza social e à organização direta da nova vida 
social.” (Richards, p. 145)

Processo revolucionário 



Lutas violentas de massas e insurreição armada; expropriação dos 
proprietários e abolição do Estado

- “A greve geral sempre me pareceu um excelente meio para começar uma 
revolução social. É preciso, no entanto, que estejamos atentos para não cair 
na desastrosa ilusão de que a greve geral elimina a necessidade de uma 
revolta armada.” (Grandes Escritos, p. 210)

- “Essa revolução deve, necessariamente, ser violenta, ainda que a violência 
seja, em si mesma, um mal.” (Richards, p. 55)

- “Expropriação dos detentores do solo e do capital em proveito de todos e 
abolição do governo.” (Sindscope, p. 160)

Processo revolucionário 



Organizar o futuro e a liberdade para todos

- “É verdade que a terra pode alimentar abundantemente a todos seus 
habitantes e que o trabalho pode ser organizado de modo a ser um prazer, 
ou um leve esforço que todos farão voluntariamente; mas é necessário 
organizá-lo.” (Recortes, p. 103)

- “Trata-se de modificar o modo de viver em sociedade, de estabelecer 
relações de amor e solidariedade entre os homens, de conseguir a plenitude 
de desenvolvimento material, moral e intelectual, não para um indivíduo, nem 
para os membros de uma determinada classe ou partido, mas para todos os 
seres humanos.” (Recortes, p. 93)

Socialismo libertário: a “anarquia”



Processo de socialização

- “Queríamos que os trabalhadores da terra que hoje trabalham para os 
patrões não reconhecessem mais os proprietários e que seguissem e 
intensificassem o trabalho por sua própria conta, estabelecendo relações 
diretas com os operários das indústrias e dos transportes para a troca de 
seus produtos; que os operários das indústrias, incluindo engenheiros e 
técnicos, tomassem posse das fábricas e que continuassem e 
intensificassem o trabalho por conta própria e da coletividade, transformando 
em seguida todas as fábricas que hoje produzem coisas inúteis ou daninhas 
em produtoras de coisas que mais urgem para satisfazer as necessidades do 
público; que os ferroviários continuassem a conduzir os trens, mas em 
serviço da coletividade; que comitês de voluntários ou de pessoas eleitas 
pela população tomassem posse, sob controle direto das massas, de todas 
as instalações disponíveis, para alojar da melhor maneira possível no 
momento os mais necessitados; que outros comitês, sempre sob controle 
direto das massas, pudessem prover aprovisionamento e distribuição dos 
artigos de consumo.” (Recortes, p. 152)
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Distribuição e coletivização das propriedades rurais

- “Triunfará o comunismo – produção associada e consumo livre para todos –
, o coletivismo – produção comum e repartição dos produtos segundo o 
trabalho de cada um –, o individualismo – a cada um a posse individual dos 
meios de produção e o usufruto do produto integral do próprio trabalho –, ou 
outras formas compostas? [...] Provavelmente todos os modos possíveis de 
posse e de utilização dos meios de produção e todos os modos de repartição 
dos produtos serão experimentados juntamente [...] e se entrelaçarão e 
combinarão de diversas maneiras, até que a prática ensine qual é a melhor 
forma ou quais são as melhores formas.” (Richards, p. 102)

- “O comunismo forçado seria a mais odiosa tirania que uma mente humana 
poderia conceber.” (Richards, p. 101)

- “O princípio pelo qual devemos combater e sobre o qual não devemos 
transigir [...] é que todos tenham os instrumentos de produção, para poder 
trabalhar, sem submeter-se à exploração capitalista, grande ou pequena.”
(Richards, p. 101)
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Processo político compartilhado socialmente

- “Tudo isso [...] seria feito por obra de voluntários, de vários tipos de comitês, 
de congressos locais, intercomunais, regionais, nacionais, que 
proporcionariam a coordenação da vida social, tomando as decisões 
necessárias, aconselhando e realizando aquilo que pensassem ser útil, mas 
sem ter qualquer direito ou meio para impor sua vontade pela força e 
confiando, para encontrar apoio, somente nos serviços prestados e nas 
necessidades da situação reconhecidas pelos interessados.” (Richards, p. 
159)
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