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A Indefinição do Anarquismo.  

Não chegando a lugar nenhum de Tom Bottomore à Gian Majuo Bravo.   

 

Este presente artigo trata do Movimento Político chamado Anarquismo, que na verdade 

é uma Instituição.  O primeiro Teórico a ser destacado é Tom Bottomore, este era um 

Inglês, Sociólogo; Professor; Humanista; Político; Marxista. Membro do Partido 

Trabalhista Inglês. Era admirado não só pelo Mundo Acadêmico Marxista, mas, os não-

Marxistas. Foi um Editor Político e Tradutor do Karl Marx. Ajudou na fundação de 

Revistas de Ciência Política e Sociologia a sua obra publicada em Português mais 

conhecida é a que foi usada para o artigo o Dicionário do Pensamento Marxista. Pela 

Editora Jorge Zahar. O segundo Teórico a ser destacado é Gian Majuo Bravo, este é um 

Historiador, que atualmente, preside a Sociedade Italiana de Historiadores das Doutrinas 

Políticas. Pesquisa sobre Doutrina Política desde os anos de 1970. Apesar de atuar em 

várias áreas políticas, ele pesquisa o Comunismo e Socialismo da Itália e Alemanha. 

Atuou também como Decano na Universidade Turim em Ciências Políticas.      
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This article deals with the Political Movement called Anarchism, which is actually an 

Institution. The first Theorist to be highlighted is Tom Bottomore, this was an English, 

Sociologist; Teacher; Humanist; Political; Marxist. Member of the English Labor Party. 

He was admired not only by the Marxist Academic World, but the non-Marxists. He 

was a Political Editor and Translator of Karl Marx. He helped in the founding of the 

Journals of Political Science and Sociology his most widely published work in 

Portuguese is the one that was used for the article The Dictionary of Marxist Thought. 

For the Editora Jorge Zahar. The second Theorist to be highlighted is Gian Majuo 

Bravo, this is a Historian, who presently chairs the Italian Society of Historians of 

Political Doctrines. Research on Political Doctrine since the 1970s. Despite working in 

several policy areas, he researches Communism and Socialism from Italy and Germany. 

He also served as Dean at the Turin University in Political Science. 
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Conceituar uma Ideologia Política é algo impossível. Dessarte, comumente as 

Ideologias Políticas estão em sempre sofrendo releituras isso as tornando conceito 

abertos.  Esse fenômeno é universal quando o assunto Ideologia Política. Não tem como 

elaborar um conceito simplista-desproblematizado, pelo contrário o caminho é nocivo 

de polêmicas, problemáticas e metamorfoses. Assim, em cada lugar a tendência das 

Ideologias Políticas é sofrer mutações conforme o tempo e lugar no qual está situado. 

Segundo G. Ostergaard1, o Anarquismo é um Catecismo que se opõe a ideia de uma 

dominação Estrutural Política Ortodoxa, que uma Sociedade Orgânica não depende 

disso para está de pé.  

O principal vetor negativo do anarquismo dirige-se contra os elementos 

essenciais que constituem o ESTADO moderno: sua territorialidade e a 

consequente noção de fronteiras; sua soberania, que implica jurisdição 

exclusiva sobre todas as pessoas e propriedades dentro de suas fronteiras; seu 

monopólio dos principais meios de coerção física, com o qual busca manter 

essa soberania tanto interna como externamente; seu sistema de direito 

positivo que pretende sobrepor-se a todas as outras leis e costumes, e a ideia 

de que a nação é a comunidade política mais importante. O vetar positivo do 

anarquismo volta-se para a defesa da “sociedade natural”, isto é, de uma 

sociedade autorregulada de indivíduos e de grupos livremente formados 

(OSTEGAARD apud BOTTOMORE, 2013, 28-29 p.). 

 

 Assim, o Anarquismo vive em um Estado no qual não oprime os indivíduos. A 

Liberdade é tom as cores desse Estado, isso tão pouco quer dizer irresponsabilidade ou 

falta de limites. Pois, a fonte Intelectual do Anarquismo é o Liberalismo ainda que 

Radical, a sua raiz também vem da Revolução Francesa. Como Doutrina Política é 

muitas das vezes Inteligível, não claro, não organizado ideologicamente – sendo um 

prato cheio para os seus críticos. Todavia, tem seus conceitos de Estado e Sociedade 

bem definidos. O Anarquismo sofre como tantas outras Ideologias Políticas ele não é 

um bloco tem algumas vertentes como o Anarquismo Individualista e o Socialista: 

 

O primeiro enfatiza a liberdade individual, a soberania do indivíduo, a 

importância da propriedade ou da posse privada e a iniquidade de todos os 

monopólios: pode ser considerado um liberalismo levado às suas 

consequências extremas. O “anarcocapitalismo” é uma variação 

contemporânea dessa escola (ver Pennock e Chapman, 1978, caps.12-14). O 

                                                           
1 Universidade de Birmingham 
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anarquismo socialista, ao contrário, rejeita a propriedade privada juntamente 

com o Estado, como a principal fonte da desigualdade social. Insistindo na 

igualdade social como a condição necessária para a máxima liberdade 

individual de todos, o ideal do anarquismo socialista pode ser caracterizado 

como a “individualidade na comunidade”. Ele representa uma fusão do 

liberalismo com o socialismo: socialismo libertário (OSTEGAARD apud 

BOTTOMORE, 2013, 29 p.).  

 

 Segundo G. Ostergaard, a sua compilação doutrinária começa com o William 

Godwin, que tem como mentor as ideias de Owen. “Mas o anarquismo clássico, como 

parte integrante, embora contenciosa, do movimento socialista mais amplo, foi 

inspirado originalmente pelas ideias mutualistas e federalistas de PROUDHON” 

(OSTEGAARD apud BOTTOMORE, 2013, 29 p.).  Proudhon é idealiza uma visão 

Cooperativista Socialista “o proletariado não poderia vir a emancipar-se por meio do 

uso do poder de Estado” (OSTEGAARD apud BOTTOMORE, 2013, 29 p.). Já Bakunin 

“defendia a expropriação violenta e revolucionária da propriedade capitalista e da 

propriedade fundiária, o que levaria a alguma modalidade de coletivismo” 

(OSTEGAARD apud BOTTOMORE, 2013, 29 p.).  O Terceiro nessa cadeira sucessória 

ideológica anarquista é Piotr Alekseievitch Kropotkin ele: “ressaltou a importância da 

ajuda mútua como fator da evolução social e foi um dos principais responsáveis pelo 

desenvolvimento da teoria do comunismo anarquista, de acordo com a qual “tudo 

pertence a todos” e a distribuição baseia-se exclusivamente nas necessidades” 

(OSTEGAARD apud BOTTOMORE, 2013, 29 p.).  

  A Ideologia Bakuniana previa uma Revolução pela mediante uma tomada de 

poder liderada pelo Proletariado, com o fim institucional do Estado, e no lugar do 

mesmo uma Comuna, semelhante a Comuna de Paris 2 . Um Estado sem Estado.  

Segundo Engels é a ausência de um centro que leva Bakunin a derrota. Após o fim da 

                                                           
2 “A Comuna de Paris, que durou dois meses, não resultou de qualquer ação planejada e, em momento 

algum, beneficiou-se da liderança de qualquer indivíduo ou organização que dispusesse de um programa 

coerente. É significativo, porém, que um terço dos membros eleitos da Comuna fossem trabalhadores 

manuais e em sua maioria estivessem entre a terça parte dos membros da Comuna que era constituída por 

ativistas do ramo francês da Primeira Internacional. Os membros desse governo foram escolhidos pelos 

eleitores parisienses numa eleição especial, organizada pelo Comitê Central da Guarda Nacional de Paris, 

uma semana depois que este se viu, inesperadamente, com o poder de Estado nas mãos, uma vez que o 

governo provisório francês se havia retirado apressadamente da capital depois que algumas de suas tropas 

se confraternizaram com o povo em 18 de março de 1871” (BOTTOMORE, 2013, 120 p.). 



 

5 

onda Bakuniana. Surge uma Onda de um Socialismo de Estado com dois 

desdobramentos, podendo ser: Marxista ou Reformista.  

 

 Alguns anarquistas adotaram então a tática da “propaganda pelo ato” – atos 

de assassinato de grandes figuras políticas e de terrorismo contra a burguesia 

– com o objetivo de estimular insurreições populares. A consequente 

repressão ao movimento levou outros anarquistas a desenvolverem uma 

estratégia alternativa, ligada ao SINDICALISMO. O objetivo era transformar 

os sindicatos em instrumentos revolucionários do proletariado em sua luta 

contra a burguesia, e fazer deles, e não das comunas, as unidades de base de 

uma ordem socialista. Pretendia-se que a revolução viesse a tomar a forma de 

uma Greve Geral, durante a qual os trabalhadores assumiriam o controle dos 

meios de produção, da distribuição e da troca e aboliriam o Estado. Foi 

através do sindicalismo que o anarquismo exerceu, no período entre 1895 e 

1920, a sua maior influência sobre os movimentos, trabalhista e socialista 

(OSTEGAARD apud BOTTOMORE, 2013, 29-30 p.). 

 

 Segundo G. Ostegaard, o centro nevrálgico dessa influência localizou-se na 

Espanha. Principalmente, no final dos anos de1930 no Período da Guerra Civil. O 

Anarcosindicalismo é uma fragmentação de Extrema Esquerda que tentar pôr em prática 

uma Revolução. “Desde o declínio do sindicalismo, o anarquismo teve uma influência 

apenas limitada sobre os movimentos socialistas, mas houve um renascimento notável 

das ideias e tendências anarquistas nos movimentos da Nova Esquerda na década de 

1960. Atualmente, o anarcopacifismo, influenciado por uma tradição de anarquismo 

cristão, embora inspirado sobretudo pelas técnicas de ação direta não violenta 

popularizadas por M.K. Gandhi (1869-1948), é uma tendência significativa dos 

movimentos pela paz do Ocidente” (OSTEGAARD apud BOTTOMORE, 2013, 30 p.). 

O Anarquismo Individualista foi difundido por Marx Stiner, o Anarquismo Socialista 

foi difundido por Mikhail Bakunin, isso resulta num detalhamento crítico de Karl Marx, 

e isso acaba colaborando por uma maior propulsão dessas ramificações teóricas do 

Anarquismo.  

 Segundo Ostergaard, o Anarquismo como Teoria Geral Política tem por base e 

referência a Classe Social do Pequeno-Burguês: “o anarquismo refletia o protesto e o 

inconformismo da pequena burguesia contra o desenvolvimento do capitalismo em 

grande escala e o Estado centralizador que salvaguarda os interesses da burguesia. Esse 

protesto tomava a forma de negação, não de um qualquer Estado real, verdadeiramente 
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existente, mas de um Estado abstrato, o Estado enquanto tal, um estado que não existe 

em parte alguma” (OSTEGAARD apud BOTTOMORE, 2013, 30 p.). O Anarquismo 

tinha como caminho até o domínio do Estado, um Partido Político Independente 

desanexado da Classe Operária com o foco na Dominação do Estado até transformá-lo 

em um Estado Anarquista, enquanto, o Comunismo queria imediatamente destruí-lo. 

Todavia: 

O anarquismo sobreviveu a tais críticas e continua sendo uma importante 

fonte para a crítica da teoria e da prática marxistas. A opinião bastante 

generalizada de que os comunistas marxistas e os anarquistas concordam 

quanto ao fim (uma sociedade sem classes e sem Estado), mas divergem 

sobre os meios para alcançar esse fim, parece infundada. De nível mais 

profundo, a discordância versa sobre a natureza do Estado, sobre sua relação 

com a sociedade e com o capital, e sobre como a política, enquanto uma 

forma de alienação pode ser transcendida (OSTEGAARD apud 

BOTTOMORE, 2013, 30 p.).  

 

   Segundo Gian Majuo Bravo3, “não é possível dar uma definição totalmente 

precisa de Anarquismo. O ideal designado por este termo, embora tenha sofrido notável 

evolução no tempo, sempre se manifestou e manifesta como coisa realizada e elaborada, 

como aspiração ou como objetivo último e referencial, cheio de significados e de 

conteúdos, dentro da perspectiva em que é analisado” (BRAVO apud BOBBIO, 1998, 

23 p.). Pois, o Anarquismo é uma Ideologia Política que não concorda em ser suprimida 

por uma Instituição Superior, isso também não quer dizer sem limites, todavia, é o 

Poder do Estado começando em cada membro, onde nenhuma atitude política é tomada 

sem a consulta, ou seja, sem plebiscito. Mikhail Bakunin descreve um pouco disso, no 

Catecismo Revolucionário onde é descrito a política do Estado Anarquista. 

“Anarquismo significou, portanto, a libertação de todo o poder superior, fosse ele de 

ordem ideológica (religião, doutrinas, políticas, etc.), fosse de ordem política, de ordem 

econômica, de ordem social, ou até de ordem jurídica. A estes motivos se junta o 

impulso geral para a liberdade. Daí provém o rótulo de libertarismo, atribuído ao 

movimento, e de libertário, empregado para designar o que adere ao libertarismo” 

(BRAVO apud BOBBIO, 1998, 23 p.). As únicas barreiras do Anarquismo são: 

                                                           
3 Historiador Italiano; nascido em 1934; Foi Aluno de Luigi Firpo. É Doutrinador Político desde a década 

de 1970. É um Pesquisador do Comunismo e Socialismo Ítalo e Alemão. Foi um Decano em Ciências 

Políticas de Turim. Atualmente, preside a Sociedade Italiana de Historiadores das Doutrinas Políticas.    
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 Segundo Gian Majuo Bravo, o Anarquismo é atemporal e multiforme podendo 

ser chamado também de Espírito Libertário ou Liberdade Absoluta. O Anarquismo tem 

três Mundos bem díspares, contudo, todos eles com a sua importância. Primeiro é o 

Anarquismo como Movimento Intelectual, e “existe a manifestação de um 

Anarquismo a nível puramente intelectual, em autores de excepcional ou insignificante 

relevo que se tornaram críticos da autoridade política do seu tempo e que discutiram a 

eventualidade de construir uma sociedade antiautoritária ou, pelo menos, a-autoritária. 

Muitas vezes, mas não sempre, a apresentação de concepções libertárias coincidiu com 

propostas genericamente definidas como utopistas” (BRAVO apud BOBBIO, 1998, 23 

p.). Segundo é o Anarquismo Místico: “neste âmbito, todos os apelos milenarísticos de 

uma sociedade perfeita, onde a meditação entre o humano e o divino não precisaria de 

particulares supra-estruturas autoritárias e onde, mediante a eliminação destas, a 

sociedade perfeita poderia verificar-se imediatamente” (BRAVO apud BOBBIO, 1998, 

23 p.). O Terceiro Mundo Anarquista é o Intelectual-Fidelística: “foram colocadas 

frequentemente em confronto em movimentos efetivos de tipo social, geralmente 

rebeldes, os quais, em ocasiões históricas específicas, congregavam numerosas forças 

sociais, particularmente do setor agrícola, sob a forma de protesto coletivo e contestador 

das autoridades políticas e das estruturas sociais existentes” (BRAVO apud BOBBIO, 

1998, 23 p.). Alguns exemplos medievais cabem nesse contexto: o Movimento dos 

Natureza Opinião 

Senso Comum
Vontade da 

Comunidade Geral

Anarquismo
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Cavadores ou Diggers, na Inglaterra do Século XVII; Thomas Munzer lidera os 

Camponeses com os Príncipes e os Movimentos Anabatistas. Porém, é após a 

Revolução Francesa que a Ideologia Anarquista começa a tomar um caminho sem volta 

com o Racionalismo Iluminista, depois com os Enraivecidos (Engagés) ou é para findar 

o Período Conspiração Igualitária Babuvista.  

 As Revoluções: Francesa e a Industrial corrobora para o nascimento do 

Anarquismo Moderno, que se estende até os dias atuais. “O primeiro índice desta 

mudança é a consagração do termo anarquia em sentido positivo, contraposto ao uso e 

até então quase que exclusivo, no sentido de caos e de desordem apontando para uma 

ruptura revolucionária, a anarquia recebe formas novas de elaboração teórica e de 

aplicação prática que se vão acentuando, cada vez mais, com o decorrer dos anos” 

(BRAVO apud BOBBIO, 1998, 24 p.). Assim, o grande organizador do Anarquismo do 

modo Teórico ou Ideológico; o Pai do Anarquismo como Teoria Política é William 

Godwin4. O Anarquismo “recusa de autoridades governantes e da lei são inseridos numa 

dinâmica dominada pela razão e por um justo equilíbrio entre necessidade e vontade, 

terminando na demanda de uma liberdade total no campo ético-político, realizável 

apenas num regime comunitário que desaprova a propriedade privada” (BRAVO apud 

BOBBIO, 1998, 24 p.). Essa base teórica vinda da obra “Investigação acerca da Justiça 

Política” de 1771, de Godwin serve de estudo e debate para todos os Movimentos 

Políticos Ideológicos. Ele realmente foi um divisor de águas para o Anarquismo.   

 Segundo Gian Majuo Bravo, têm que ser acrescidos depois de William Godwin, 

os Teóricos como: Proudhon5; Bakunin6; Stiner7; Malatesta; Kropotkin8 e Tolstoi. Os 

dois maiores polos do Anarquismo são o Individualista e o Comunista. O Anarquismo 

Individualista tem como principal Teórico Max Stiner, que usa como base o indivíduo. 

“Este, através do próprio "egoísmo" e da força que dele deriva, afirma se a si mesmo e à 

sua própria liberdade, mas apenas na condição existencial totalmente privada de 

componente autoritário, em contraposição e também em equilíbrio com todas as outras 

forças e egoísmos dos outros indivíduos, únicos na arrancada da ação para alcançar o 

                                                           
4 Inglês; Jornalista; Filósofo; Político; Novelista Ex-Pastor Presbiteriano. Casado com Feminista Mary 

Wollsttonecraft, com quem teve uma filha Mary Godwin.  

5 Anarquista Francês; Tipógrafo Autodidata; Político; Escritor.  

6 Revolucionário Russo; Anarquista; Ex-Militar; Filósofo. Fundador do Movimento Histórico Anarquista.  

7 Filósofo; Escritor Anarquista; 

8 Teórico Anarquista; Geógrafo. Pai do Anarquismo Científico Darwiniano.  
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fim último, que é a realização completa do EU, numa sociedade não organizada e 

independente de todo o vínculo superior” (BRAVO apud BOBBIO, 1998, 24 p.).   

 O Anarquismo Comunista “vê a realização plena do EU numa sociedade onde 

cada um for induzido a sacrificar uma parte da liberdade pessoal, mais precisamente a 

econômica, pela vantagem da liberdade social” (BRAVO apud BOBBIO, 1998, 24 p.). 

Esse Anarquismo tem como base a Comunicação dos meios de trabalho e do trabalho: 

“numa distribuição comum dos produtos, na proporção das necessidades de cada um, 

desde que nela sejam salvaguardados os princípios fundamentais do Anarquismo, a 

saber, o exercício das mais amplas liberdades para o indivíduo e para a sociedade” 

(BRAVO apud BOBBIO, 1998, 24 p.). No interior do Anarquismo Comunista é o 

Coletivista, que tem como principal Teórico Mikhail Bakunin. E foi realidade na 

Espanha. A base deste Anarquismo é: “que propõe o comunitarismo do trabalho e da 

produção, colocando em comum todos os meios a ela necessários, mas deixando a cada 

um usufruir individualmente os resultados do trabalho pessoal” (BRAVO apud 

BOBBIO, 1998, 24 p.). Mas, os Anarquismos têm em comum uma luta com o: Estado; 

Governo e a Autoridade.  

  A Estratégia do Anarquismo. Esse fenômeno interno desse movimento político é 

independente do tempo. Um dos Objetivos Negativos ou Construtivos dessa Ideologia 

Política é a sua luta contra a opressão do Poder; do Estado e da Lei, pois, esta é a 

materialização do poder de maneira invisível que se torna visível. O Anarquismo é 

contra o poder pelo prisma de percebê-la como uma das maiores causadora de Caos para 

a humanidade em todos os tempos, o homem tem uma sede insaciável de poder. Ele 

acaba ferindo princípios sociais; ético; filosóficos por poder. Isso corrompeu o homem. 

Segundo Gian Majuo Bravo, a autoridade rejeitada pode ser tanto de ordem sobre 

humana como de ordem humana. À frente de todas, está a autoridade divina e, 

consequentemente, o poder sobrenatural do qual deriva toda a faculdade de comando, 

que é negado não tanto como consequência de um raciocínio filosófico, mas 

simplesmente como um poder (BRAVO apud BOBBIO, 1998, 25 p.). Como muitos 

homens usaram o poder de maneira errada, equivocada, egoísta usando na Religião. O 

Maior dos exemplos foi Inquisição não se pode conta o número de pessoas que 

morreram sendo inocentes, e agora, quem vai pagar a conta disso?  

 

Nessa condição, ele é um condicionador das escolhas e das ações voluntárias 

do homem. Como corolário, nasce daí a repulsa por qualquer religião, 
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enquanto ideologia, "nobre mentira", capaz de justificar o arbítrio usado com 

intuitos repressivos e de efeitos encontráveis no campo moral para encarnar 

estruturas terrenas e coercitivas na vida individual e coletiva. Historicamente 

dependente da autoridade divina, mas plenamente autônomas nas épocas 

moderna e contemporânea, a autoridade política foi identificada com aqueles 

que têm na mão a gestão do poder político desde a cúpula do Governo até os 

níveis mais baixos da ossatura do Estado, nas várias manifestações do poder 

em escala nacional (BRAVO apud BOBBIO, 1998, 25 p.).    

    

 Prosseguindo, o próximo alvo do Anarquismo é contra o Poder Político-

Econômico, pois, no Mundo Moderno-Contemporâneo não se tem como desligar esses 

Poderes. Manda mais quem tem mais poder e pronto. Parece simplista, mas, é uma 

verdade nua e latente no mundo hoje: “segundo as interpretações do Anarquismo 

ligadas, de certa maneira, à análise marxista, é a causa primeira da opressão do homem 

no Estado social e como tal deve ser combatida, tanto no plano ideal como no plano 

real. Nasce disto a firme oposição do Anarquismo a todo o poder político organizado 

institucionalmente ou voluntariamente” (BRAVO apud BOBBIO, 1998, 25 p.). 

Entretanto, alguns polos do Anarquismo permitem modelos de Sindicalismo Horizontal:  

“o indivíduo, por limites impostos ou por vontade, cede uma parte da sua liberdade à 

coletividade e, como num nível superior é rejeitada toda a concepção contratual, assim, 

em nível mais baixo, não são admitidas as teses de associação, com a única exceção das 

mutuárias, onde o indivíduo não é privado do que lhe pertence, e onde, como numa 

espécie de doação, ele concede à comunidade algo que tende a exaltar-lhe a liberdade de 

indivíduo” (BRAVO apud BOBBIO, 1998, 25 p.).     

 O Anarquismo é contra o Estado. Na visão das Direitas comumente o Estado é 

um gigante que oprime o seu membro, que é o indivíduo. Isso está ligada a concepção 

de Autoridade que tem o Anarquismo. “O Estado, em toda a sua organização de 

pirâmide burocrática, é o órgão repressivo por excelência. Como tal, priva o indivíduo 

de toda a liberdade, chamando unicamente para si a capacidade de agir e a possibilidade 

de definir a liberdade, impondo uma série de obrigações e de comportamentos a que o 

indivíduo não pode fugir. É isto que o Anarquismo pretende combater” (BRAVO apud 

BOBBIO, 1998, 25 p.). Sendo assim, a Sociedade Anarquista graficamente é esta:  
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 Segundo Gian Majuo Bravo, O Estado Anarquista é Mínimo, o e indivíduo é 

Máximo, isso, não quer dizer que exista regras, um exemplo é o Catecismo 

Revolucionário de Mikhail Bakunin. É um breve Tratado de Organização Política de um 

Estado Anarquista. Retornando em Bravo, “enquanto órgão de repressão, o Estado é 

visto pelo Anarquismo com capacidade de intervenção global na vida do indivíduo, na 

sua vida econômica, na sua existência social como também na sua capacidade de 

desenvolvimento ético e independente. O Estado não está apenas na raiz de todo o mal 

social. É também o criador da ordem econômica existente e do capitalismo moderno” 

(BRAVO apud BOBBIO, 1998, 25 p.). O Capitalismo Moderno alimenta o Estado é o 

Estado alimenta o Capitalismo Moderno como se fossem bons amigos. “Este só 

consegue sobreviver porque se apoia numa base político-organizacional que lhe é 

fornecida por estruturas estatais. Deste modo, o Anarquismo, na interpretação de 

Bakunin e de seus epígonos, por exemplo, vira completamente de baixo para cima a 

análise marxista da relação existente entre estruturas econômicas e superestruturas 

políticas (BRAVO apud BOBBIO, 1998, 25 p.).  

 O Anarquismo é opositor da Lei. Ora, A Lei é um instrumento de manipulação 

do Estado, na maioria das vezes um meio do Estado se impor sobre os pobres e menos 

desfavorecidos, que comumente são a maioria. “A legislação é rejeitada, por isso, seja 

como forma de contenção de uma condição social de liberdade seja como meio de 

ilusão levado a cabo pelos fortes em prejuízo dos fracos. Para o Anarquismo social, esta 

Indivíduo

Estado
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ilusão da legislação é praticada pelos ricos em prejuízo dos pobres e pelos capitalistas 

em prejuízo dos proletários” (BRAVO apud BOBBIO, 1998, 25 p.). Como bem 

observado por Gian Majuo Bravo, o Anarquismo não contra o Estado, lei ou Governo e 

sim (...). “Na verdade, admite formas livres e espontâneas de jurisdição que surjam das 

mesmas exigências de situações concretas e que devem ser interpretadas como 

verdadeiras intervenções terapêuticas por ocasião de males sociais e que têm por fim a 

cura desses males e não a sua perseguição ou condenação” (BRAVO apud BOBBIO, 

1998, 25 p.).   

 Anarquismo: Objetivos Construtivos e Positivos. Primeiramente, “toda a 

crítica negativa a respeito do mundo existente, tal como sugerimos acima” (BRAVO 

apud BOBBIO, 1998, 25 p.). O segundo ponto, o indivíduo tem a capacidade de se 

organizar ou desenvolver sem um Estado Oficial sobre a sua cabeça, que somente vem 

sobre ele com cobrança nunca faz por ele mínimo que se encontra na Constituição 

porque diz que não dá conta, não tem dinheiro isso é o que comumente ouvimos na 

América do Sul dos nossos Governantes, mas, os impostos estão aí sendo pagos e nunca 

há a lei do retorno sem pré nós damos. Para que te um Estado que não cumpri com o seu 

papel?  É um Pai que não arca com a sua responsabilidade de sua Esposa e Filhos? Os 

joga ao leu da sorte. “Esta nova sociedade tem como fundamento próprio e como 

condição essencial e única a liberação do indivíduo, a nível individual e social, de toda a 

imposição externa. O único vínculo a que ainda está vinculado o comportamento 

individual é a "opinião", ou seja, a atitude — também livre e autônoma — de todas as 

outras mônadas que constituem precisamente a sociedade” (BRAVO apud BOBBIO, 

1998, 26 p.). As organizações anárquicas são possui dois polos. O econômico e o 

Social.  

 As Instituições Anárquicas Econômicas, geralmente é uma Administração 

Econômica Comunitária. Voltada para o bem da Comunidade. “Pode se afirmar que 

todas são fundadas sobre o elemento cooperativo, isto é, sobre a livre associação de 

indivíduos com fins de produção e de distribuição de bens produzidos e tendo em vista a 

eliminação de toda a tendência autoritária através da criação da autogestão, a partir de 

baixo” (BRAVO apud BOBBIO, 1998, 26 p.). É uma Pirâmide Econômica Horizontal, 

onde o que tem de Vertical é menos importante, pois dentro dessa lógica econômica a 

Linha Horizontal é o supra-sumo. As Instituições Anárquicas Sociais, a pedra 

fundamental dessa sociedade é o indivíduo e o seu eixo familiar central (Pai e mãe e 

Irmãos). “Estes, unidos num certo território geográfico e tendo interesses e atividades 
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coletivas afins, constituem a comuna (commune) dentro da qual todos são iguais e as 

decisões são tomadas por iniciativa de todos, numa espécie de democracia direta que, 

porém, é incompleta, enquanto está privada de representação institucional (até em suas 

formas não delegadas) ” (BRAVO apud BOBBIO, 1998, 26 p.). A partir das Comunas,  

que a base é a família, da soma delas surgem as Federações de Bairros, das Federações 

de Bairros somadas surgem as Federações Municipais, das Federações Municipais 

somadas surgem as Federações Estaduais e das Estaduais e Federação Nacional. “A 

união das comunas dá lugar à federação no âmbito da qual as relações intercorrentes são 

análogas, havendo, assim, sempre em escala geográfica mais vasta, a federação das 

federações, até alcançar o ponto alto e ideal da pirâmide que seria a federação anárquica 

universal, uma espécie de objetivo final como aspiração de uma meta de desejável 

realização” (BRAVO apud BOBBIO, 1998, 26 p.).    

    O Caminho para o Anarquismo é desligado. Isso não o impede de ser 

organizado.  Segundo Enrico Malatesta, “admitiu a possibilidade da organização como 

fundamento do progresso e da difusão das próprias doutrinas anárquicas apoiando-se na 

propaganda tradicional — ou até na propaganda específica embora rejeitada por muitos, 

chamada propaganda "dos fatos" — e usando, desde que se respeitem determinados 

vínculos libertários como é o caso, já referido, da autogestão a partir de baixo para cima 

ou o da substituição dos órgãos centrais de direção — comitês centrais ou conselhos 

diretores — por simples comitês de correspondência” (MALATESTA apud BRAVO, 

1998, 26 p.). Enquanto o Anarquismo, a base são as Massas, para o Marxismo a base é a 

Classe Operária. Para Bravo, vê a Classe Operária não têm força para romper o aguilhão 

imposto pelo Sistema Capitalista. “O Anarquismo liga-se mais ao sub-proletariado das 

cidades e ao campo em especial, que vive marginalizado pela sociedade burguesa e em 

condições de miséria material e moral e, por isso, o levantar-se contra as estruturas do 

poder” (BRAVO apud BOBBIO, 1998, 26 p.). Assim, os caminhos de difusão do 

Anarquismo têm três Universos Ideológicos: a Educação; a Rebelião e a Revolução.  

 A Educação. A Educação Tradicional Delimita o que o home deve fazer, e não 

o orienta em desenvolver o seu potencial maior, sua inteligência, seu caráter e outros 

pontos imprescindíveis para o homem viver em pleno crescimento. “É lógico, por 

conseguinte, que o Anarquismo tenha procurado colher, de um lado, todos aqueles 

elementos libertários aplicáveis à criança e ao adulto, como formas de estruturação ética 

e cultural do homem sem constrangimento da inteligência e do espírito na base de 

esquemas fixos estabelecidos a priori” (BRAVO apud BOBBIO, 1998, 26 p.). A 
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Educação Libertária e a Pedagogia Libertária estão desligadas da Educação Tradicional 

que Oprime o homem, a Educação é um dos maiores meios de se propagar o 

Anarquismo.  León Tolstói é o Pai do Educacionismo Anarquismo. Ele deixou um 

lema: “Amor e não-violência”, “atribuiu amplo espaço a todas as motivações que 

implicavam a possibilidade ou a necessidade de dar uma formação livre à criança ou, 

mais amplamente, ao homem que vive em sociedade. Daí provieram concepções que 

recebiam a denominação de "educacionismo", enquanto buscavam no fator educacional 

o fim e o princípio da própria ação” (TOLSTÓI apud BRAVO, 1998, 27 p.).  

 Rebeldia. Esta é uma manifestação externa da ira internalizada do Anarquismo 

em relação aos seus Opressores; geralmente, sem não pacífica, sem equilíbrio, é um 

caminho perto do Insurrecionismo, mas, sem ligação com o mesmo; é improvisada; é 

irracional; Anti-Estatal; é desorganizada; é impulsiva; ás vezes atinge o seu clímax na 

Revolução. “A maior parte das vezes, porém, tem um fim destrutivo imediato e a 

própria manifestação coincide já com o seu desaparecimento na medida em que tende a 

eliminar, em tempo igual, a si própria e à autoridade contra a qual se rebela. As 

rebeliões libertárias, frequentes em todas as épocas históricas, só em raros casos foram 

"produtivas" para o movimento, tendo suscitado, muitas vezes, reações contrárias em 

detrimento de todo o Anarquismo” (BRAVO apud BOBBIO, 1998, 27 p.). 

  A Revolução. Segundo Gian Majuo Bravo é somente por este caminho que há o 

verdadeiro sepultamento do Autoritarismo. “Trata-se de uma contradição íntima de todo 

o antiautoritarismo, na medida em que a revolução é, de per si, inteiramente autoritária, 

já que pretende obter, pela força, tudo o que a razão, a opinião e o consenso não 

conseguiram diligenciar. Com efeito, o Anarquismo conscientizou-se de tal contradição 

e o conceito de revolução enunciado — derrubamento da autoridade - para instauração 

da nova condição ideal — coincide com o de rebelião, mantendo, de fato, as 

características do imediatismo e da impaciência revolucionária” (BRAVO apud 

BOBBIO, 1998, 27 p.). A Revolução aqui é a transformação social plena é o 

estabelecimento da Sociedade Anarquista. “Aparece claro o elemento utopístico de tal 

concepção revolucionária. Nesta concepção, a revolução mais do que efetiva é 

puramente ideal e, mais do que política, sua natureza manifesta-se mais intelectual e 

abstrata, imaginável em qualquer momento, sempre pronta a explodir, mas nunca 

manifestada senão na configuração reduzida da rebelião e da insurreição” (BRAVO 

apud BOBBIO, 1998, 27 p.). 
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 Como joga o Anarquismo na Política ou Ação Libertária. O Anarquismo tem 

cinco modos de se manifestar na Política: o Voluntarismo; o Espontaneísmo; o 

Extremismo; o Assembleísmo e o Movimentísmo. “Observa-se que estes componentes 

quase sempre se manifestaram unitariamente, ou pelo menos, em conjunto e 

interseccionados entre si, enquanto contribuíram para formar, em grupo, o fenômeno a 

que se pode dar o nome de ação libertária” (BRAVO apud BOBBIO, 1998, 27 p.). Para 

o Marxismo a Política Mundial só acontecerá com a Consciência da Classe Operária, o 

Anarquismo tem outros caminhos. O Voluntarismo é um dos caminhos para a mudança 

que o Anarquismo tanto almeja por meio da Ação Libertária. Esse especificamente, 

“apoia a sua tese de intervenção política unicamente na escolha livre do indivíduo e, 

portanto, sobre a vontade de cada um. As várias vontades são unificadas por uma 

espécie de "espírito vital", de paixão coletiva, emotiva e racional ao mesmo tempo, e 

agregam as oportunidades de ação dos indivíduos, gerando um comportamento coletivo 

ou uma perspectiva de atos comuns” (BRAVO apud BOBBIO, 1998, 27 p.).  

O Espontaneísmo é o conjunto de vontade individual que marcham contra o 

Poder Autoritário em busca da Revolução. “O impulso para a destruição — ou "alegria" 

da destruição, segundo Bakunin —, que é próprio do indivíduo, comporta 

espontaneamente o intuito de destruição e de revolução, que não requer longa e 

particular predisposição, mas nasce espontaneamente e sem esforço só pelo fato de que, 

no presente, existe a autoridade” (BRAVO apud BOBBIO, 1998, 27 p.). O 

Espontaneísmo é o pé do Movimento Político, é por meio dele que se materializa a 

Ação Política. “Esta só tem razão de ser quando promana de exigências sociais, 

políticas ou simplesmente intelectuais, exigências que terminam por exteriorizar-se sem 

necessidade de uma estrutura que determine os fins ou de uma direção que indique a 

elas o caminho. A organização admitida por alguns antiautoritários tem a exclusiva 

finalidade de facilitar o desenvolvimento das opções espontâneas ou, quando muito, a 

de coordená-las para o objetivo libertário final” (BRAVO apud BOBBIO, 1998, 27-28 

p.). 

 O Extremismo. É a Atemporalidade das Ações Políticas e Sociais do 

Anarquismo; é a soma do Rebeldismo e Espontaneísmo; vão além do Plano Real. 

“Ultrapassam, portanto a realidade. Não para uma construção futura a partir da própria 

realidade, mas para uma subversão futurística que alcance a abolição do que já existe, 

para entrar, em seu lugar, um nada antiautoritário que se torne o tudo da racionalidade 

anárquica. São próprias do Anarquismo as múltiplas opções extremísticas e 
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aniquiladoras das condições presentes, independentemente da efetiva gestão delas e da 

possibilidade de cumprir, no plano prático” (BRAVO apud BOBBIO, 1998, 28 p.).  

 O Assembleísmo. Segundo Gian Majuo Bravo, a natureza agitada do 

Anarquismo o proporcionar condições para que alcance o alvo.  “O assembleísmo é, 

teoricamente, a forma democrática perfeita. Concede ao indivíduo e à sociedade o modo 

completo de expressão das capacidades próprias sem imposição de opiniões e de valores 

alheios. Na realidade histórico-sociológica é um instrumento capaz de funcionar por si 

só, existe um grupo restrito de dirigentes, uma elite (quiçá oculta), capaz de organizar e 

de programar os trabalhos da assembléia, e de forçar as opiniões dos outros, induzindo a 

"base" a aceitar o que foi preordenado pela referida elite” (BRAVO apud BOBBIO, 

1998, 28 p.). Movimentísmo “constitui o privilegiamento da ação em si mesma, 

analisando a realidade concreta, não com mira de um escopo concreto imediato, mas 

sim com o objetivo de realizar subitamente um fim abstrato. Não obstante a ligação 

existente com a realidade e o propósito ultrarevolucionário, o movimentismo esconde, 

efetivamente, intuitos meramente insurrecionistas, através do contínuo envolvimento 

em novas ações locais, espontâneas, voluntárias e assim por diante” (BRAVO apud 

BOBBIO, 1998, 28 p.).   

     Em suma, no Anarquismo como é comum nos Movimentos Ideológicos e 

Políticos passaram por mudanças, devido, há eventos históricos importantes como a 

Revolução Frances e a Industrial.  E no século XX as Guerras Mundiais e surgimentos 

de outros grandes Intelectuais do Movimento, o fez tomar tons menos agressivos, isso 

não quer dizer menos efetivos, e passou a caminha com a cabeça. E Revolução 

Espanhola dos anos de 1930 e a efervescência política mundial dos anos de 1960 deram 

mais força e notoriedade ao Anarquismo a exemplo dos Hyppies, com Anarquismo 

Anti-consumista, e o Anarquismo Pacifista de Ghandi. O século XX mexeu 

internamente e externamente com o movimento anarquista e toda e sua ideologia.  
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