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Prefácio

“Meu companheiro, tá armado até os dentes

Já não há mais moinhos, como os de antigamente”

(Aldir Blanc, O cavaleiro e os moinhos)

O mundo parece se desfazer em pedaços, adentrando no 

turbilhão do pleno “caos”, muito especialmente nesse contexto 

relativamente inesperado de pandemia que nos isola em nossas 

casas, comunidades e corpos solitários, amedrontados por um 

inimigo invisível, mas não menos letal por isso. Porém, a cri-

se profunda que nos assola não nasceu de um vírus. Como um 

anjo do apocalipse, ele apenas anuncia e desvela muitas das ma-

zelas reais que nos constituem como sociedade contemporânea. 

Exacerba as tensões e antagonismos inerentes do sistema-mundo 

moderno-colonial, no qual Estado e Capital, atravessados pelo 

racismo e o patriarcado, parecem penetrar e conduzir até o últi-

mo detalhe das nossas vidas e subjetividades. Por sorte, os deta-

lhes nunca são o todo.

A maior crise do século XXI, como apontada por muitos 

e a partir de diversas perspectivas disciplinares e ideológicas, é 

civilizatória, pois abala em âmbito multidimensional a pereni-

dade de hegemonias, certezas e modelos políticos, sociais, eco-

nômicos e culturais dados como definitivamente estabelecidos. 

Mas insisto. Seus ingredientes não são novos, e sim agudizados 

e melhor observados a olho nu: morte, tortura, desigualdades, 

miséria e destruição irreversível da vida no planeta. A floresta 

amazônica arde numa velocidade vertiginosa pelas chamas sui-

cidas, entregue como “fronteira econômica” para grileiros e em-



presários brasileiros sem o mínimo de pudor por um governo de 

extrema-direita dirigido por um fascista descerebrado. Ao redor 

do mundo, lideranças também “democraticamente” eleitas, gra-

ças a sofisticados esquemas de manipulação de informação e o 

marketing de algoritmos da nossa “nova era” do Big Data (Steve 

Bannon e Cambridge Analytica: nunca esqueçam, nunca perdo-

em), demonstram impunemente níveis de cinismo e estupidez 

selvagens e criminais, abandonando de vez as máscaras liberais, 

supostamente admitidas como “pré-requisito” para participarem 

das regras do jogo sufragista. Seus grotescos semblantes autori-

tários são impossíveis de não serem vistos por trás da cortina de 

fumaça da mentira generalizada e do gás lacrimogênio.  
Em muitos países, as populações pendulam entre a sub-

missão pelo pânico e a rebeldia insurrecional que deseja botar 
tudo abaixo, começando pelos políticos corruptos. O que muitos 
não se dão conta é que os próprios políticos corruptos conse-
guiram se converter em paladinos populares da “verdade” e da 
“justiça”, canalizando para seus oponentes partidários e adver-
sários pessoais a fúria popular e a difamação em prol de um su-
posto desejo de “mudar tudo que está errado”. Há uma inversão 
tão bizarra das coisas que lideranças neopopulistas prometem 
romper com as chamadas “instituições” (parlamentos e cortes) 
para, simplesmente, manter as coisas como estão: os de cima, 
em cima, e os de baixo, abaixo. Obviamente, com a ampliação 
do fosso entre uns e outros. Uma verdadeira política de inferno 
pregada por lobo em pele de cordeiro.  

As políticas de paraíso prometidas pelos governos pro-
gressistas (e suas lideranças também populistas), cujas razões do 
fracasso podem ser cotejadas na literatura mais séria sobre o as-
sunto, são substituídas pela verdadeira ascensão aos céus prome-
tida por elementos notadamente fascistas que se utilizam de ins-



tituições religiosas neopentecostais e sua respectiva linguagem 
para conduzir seus rebanhos de “exércitos de Cristo”, massas de 
adeptos disciplinados que flertam com o paramilitarismo, ense-
jando um novo espírito de inquisição e cruzada contra “infiéis e 
esquerdistas”.  

Parte significativa dos setores críticos e intelectuais vin-

culados aos “progressismos”, tomada pelo pânico e desespero, 

se faz de avestruz, quando não corre como galinhas sem cabeça, 

banhando-se com o sangue das próprias ideias. Sem dúvida, para 

muitos espíritos não resignados desse campo, o apanágio será a 

“incontestável” necessidade de Estados fortes regulando os mer-

cados e protegendo a vida. Hora de virar a moeda outra vez, na 

longa duração desse bailado entre “livre iniciativa, bem estar e 

crescimento econômico” versus “intervencionismo estatal, bem 

estar e crescimento econômico”. Não há sociedade “viável” para 

além da repetição desse círculo. Para contribuir com a ruptura 

desse consenso maniqueísta, ou pelo menos complexificá-lo um 

pouco mais, talvez seja um momento oportuno para relembrar 

e reafirmar com Cassio Brancaleone (e muit@s outr@s) que a 

anarquia (também) é ordem.

Este livro que vocês têm em mãos é uma imprescindível 

e urgente incursão nos campos da teoria (e da prática) política 

e social anarquista, produto da justa indignação pelas lacunas 

identificadas nas ciências sociais latino-americanas a respeito 

desse tema. Poderíamos dizer que ele pretende responder a uma 

sistemática “produção da ausência” que se dá na academia e na 

política, nas quais tanto as tradições liberais como a esquerda 

marxista se dedicaram há mais de um século a negar o papel 

e a importância da ampla e robusta tradição do pensamento e 

prática libertários. Recuperar, reconhecer e reatualizar os apor-

tes anarquistas à teoria política e social, e sobretudo, à história 



e atualidade das lutas de emancipação social, é uma das tarefas 

inelutáveis proposta por esta obra. Nesse sentido, ela procura se 

afastar o máximo da cultura de guetificação, muitas vezes repro-

duzida pelos própri@s militantes do anarquismo, e apresentar ao 

público universitário em particular, e a tod@s leitor@s interes-

sad@s em geral, esta profícua fonte de propostas alternativas ao 

“caos” sistêmico mundial.
Como construímos e potencializamos formas de vida e 

relações sociais livres, não autoritárias, baseadas na autonomia 
individual e coletiva, na dignidade de todo ser humano, fora da 
gravitação dos mecanismos e dispositivos de exploração, domi-
nação e coerção social? Como analisamos, a partir da academia 
(como local de trabalho, reflexão e pesquisa) co-responsável 
pelas estratégias de desenvolvimento das sociedades e pela ma-
nutenção da vida no planeta adotadas pelos governos de turno, 
os acontecimentos atuais para lastrear propostas viáveis e éticas 
de convivialidade e reprodução social-ecológica alternativas? O 
anarquismo, em toda sua multiplicidade e heterogeneidade que 
lhe caracterizam, desde a sua aparição pública como visão de 
mundo elaborada no universo d@s trabalhador@s, subaltern@s e 
oprimid@s, insiste que toda teoria está comprometida com uma 
prática, e é na prática e somente através dela que somos capazes 
de nos transformar como sujeitos, simultaneamente com nos-
sos mundos de referência. Prefiguração. Para tod@s aquel@s lu-
tador@s sociais que protagonizaram e fizeram a história desta 
“escola de pensamento e prática política” ao longo de mais de 
150 anos, a anarquia necessita ser vivida e entendida a partir de 
sua concretude prática. No entanto, nos dias de hoje, sequer nos 
damos o trabalho de considerar as ideias que representavam e 
expressavam essas práticas, que ainda vicejam entre nós. Se este 
trabalho tiver algum sucesso em seus modestos e generosos obje-
tivos, talvez muitos poderão compreender que uma das mais vis-



cerais características do anarquismo esteja relacionada com sua 
resiliência e a de seus efeitos, produzindo e renovando circuitos 
de rebeldia, liberdade e auto-organização para além de qualquer 
movimento que leve seu nome. Um pouco, quem sabe, como 
desejava Proudhon: “formando uma árvore imensa que cobrirá 
toda a terra com seus ramos”...

Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, México
20 de maio de 2020.

Gaya Makaran
Pesquisadora e professora do Centro de 

Investigações sobre América Latina e Caribe (CIALC) da 
Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM)



Abstract

Generally presented in debates and exhibitions from its etymological roots, 
anarchy, an expression originally from Greek, can be read as the absence of 
power, masters, governments, authority, hierarchy, etc. Anarchism resists being 
a system of ideas nominally authorial, like marxism, which has given it a cer-
tain virtue of escaping intellectual pontificates and bureaucratic instrumentali-
zations engendered by the reason of the State. This special condition, however, 
did not prevent it from existing with an outstanding historical presence in va-
rious parts of the world and from forging something that we could express as 
a tradition of thought and social struggle. Political theory ignores anarchism 
because it represents, precisely, the negation of one of the most elementary 
bastions of political theory itself, namely, the axiom of social order: state insti-
tutionality and government. Including anarchism seriously and honestly in its 
scope of reflections would imply, at the very least, taking on the weaknesses of 
its constituent base, forcing it to enter an undesired mode of turbulence.
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Introdução

“Embaixo do calçamento está a praia”

 (algum muro de Paris, maio de 1968)

No campo da sociologia e da teoria política brasileira se 
constata a lamentável ausência de uma reflexão sistemática ou 
intelectualmente honesta sobre o lugar do anarquismo no pen-
samento político e social moderno1. Se nossa historiografia que 
lida com a sociogênese da classe trabalhadora tem se enriqueci-
do muito ao dedicar alguma energia à recuperação do destacado 
papel que tiveram as organizações e intelectuais anarquistas no 
âmbito do processo de politização do operariado como sujeito 
coletivo, protagonista de muitas lutas sociais realizadas no país 
entre o final do século XIX e início do século XX (DULLES, 1977; 
PRADO, 1987; HARDMAN, 2002; DEMINICIS; AARAO FILHO, 
2006; FERREIRA; REIS FILHO, 2007; ADDOR; DEMINICIS, 
2009; SAMIS, 2018), a sociologia e a teoria política, por teimo-
sia, inércia ou autismo, parecem negar qualquer tratamento mais 
detido e responsável à questão2.

1  Sem temor de incorrer em exageros, podemos sugerir em tom anticolonial que tais 
campos disciplinares na Periferia acompanham seus correlatos referenciais estrangeiros/
metropolitanos. Porém, até mesmo no Centro o cerco vem sendo gradualmente rompido 
(GORDON, 2007; GRAEBER, 2011; SCOTT, 2012; ANDERSON, 2014)
2  Provavelmente o único espaço acadêmico pioneiro com estudos mais consolidados 
no Brasil nas últimas décadas, em caráter de trincheira, tem sido o Núcleo de 
Sociabilidades Libertárias (NU-SOL), dirigido pelo prof. Edson Passetti da PUC-SP. 
Uma valiosa geração de investigadores do anarquismo se formou ali graças a sua 
persistência. Também é indispensável mencionar a contribuição do prof. Maurício 
Tragtenberg (FGV e Unesp) que desde o final dos 1960 até o seu falecimento em 1998 
nos legou muitos textos próprios e traduções que ainda são referências em estudos 
universitários. Na atualidade é possível constatar o ingresso de jovens pesquisadores e 
professores nas universidades brasileiras que gradativamente vão consolidando novos 
espaços de estudos e reflexão e, com isso, ampliam o escopo editorial que toma o 
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Sem dúvida não faltaram pesquisadores e intelectuais das 
ciências sociais, modestos e periféricos que lidaram com assun-
to. De todo modo, pode-se considerar que essa estóica tarefa gra-
vitou, sobretudo, no âmbito da preservação da memória em cir-
cuitos militantes e, em menor intensidade, no universo de con-
sumo massivo de artefatos culturais (cinema, quadrinhos etc.), 
tendo pouca reverberação nos espaços assumidamente associa-
tivos e políticos, acadêmicos ou jornalísticos. Curiosamente, o 
final do século XX, por uma série de razões, colocou em gestação 
um verdadeiro revival do anarquismo em suas mais diversas ex-
pressões, permitindo a alguns autores considerar a emergência 
de algo como um “anarchist turn” (BLUMENFELD, BOTTICI; 
CRITCHLEY, 2013).

Seguido do “efeito 1968”, podemos assinalar o “efeito 
Chiapas”, derivado da insurreição indígena zapatista ocorrida no 
Sul do México em 1994, além do ocaso da URSS e dos regimes 
autocráticos de intenção socialista de seus países satélites, como 
grandes eventos convergentes a um processo de inflexão históri-
ca nas práticas e representações ativistas e militantes que culmi-
naram na eclosão de rebeliões globais, notadamente nos países 
capitalistas da região Norte, que ficaram conhecidas como “mo-
vimento altermundialista” ou “antiglobalização” (esta última de-
nominação mais conhecida por ter sido promovida pela mídia 
empresarial corporativa). A atmosfera política e moral da qual 
faz parte esse emergente ativismo transnacional (“novíssimos 
movimentos sociais?”), que se conecta ao Que se Vayan Todos 
argentino, Occupy Wall Street nos EUA, Indignados em Espanha e 
insurgentes na Grécia, à Primavera Árabe e às Jornadas de Junho 
no Brasil, entre outros, de certa maneira, pode ser caracterizada 
como parte de um cenário privilegiado para a observação e iden-

anarquismo como tema ou perspectiva (MORAES; JOURAN, 2016). 
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tificação do reaparecimento do anarquismo no universo políti-
co contemporâneo (BRANCALEONE; MELLO, 2017; GOMEZ-
MULLER, 2014; IBANEZ, 2014; BLUMENFELD, BOTTICI; 
CRITCHLEY, 2013; DAY, 2005; GRAEBER, 2009).

Se é verdade que estamos diante de um tímido, mas cres-
cente, interesse público e militante pelo anarquismo no Brasil e 
no mundo (vide a não tão distante midiatização do fenômeno 
black bloc entre nós – que transcende o anarquismo, vale men-
cionar), carecemos, por parte de investigadores e intelectuais 
(da nossa academia em especial, por vocação e responsabilidade 
profissional), de um adequado acolhimento e tratamento analí-
tico a respeito das questões que isso implica e representa para o 
contexto político contemporâneo e, de forma particular, para as 
transformações operadas no âmbito do pensamento, imaginário 
e prática política dos próprios brasileiros.

Alguns dos mais recentes “estudos de referência” do 
anarquismo (CORREA, SILVA; SILVA, 2015; CORREA, 2015; 
SCHMIDT; VAN DER WALT, 2009) buscam abordar seus as-
pectos empíricos como movimento social e político de massas, 
enfatizando a importância da práxis libertária3 no âmbito das lu-
tas sociais e suas origens notoriamente classistas, com suas re-
sultantes expressões sindicalistas revolucionárias. Do ponto de 

3  A palavra libertário, infelizmente, hoje se presta a muitas confusões. Sua origem 
política pode ser um tanto nebulosa, mas é incontestável que sua incorporação ao 
vocabulário operário remete à corrente antiautoritária e federalista constituída no 
interior da Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT). Portanto, era mobilizada 
como antecedente e logo sinônimo de anarquismo. Nas línguas de origem românica 
(espanhol, português, francês, romeno e italiano), faladas em regiões de origem de muitos 
trabalhadores vinculados ao anarquismo, convencionou-se essa quase equivalência 
entre ambos os termos, além de sua localização no campo da esquerda. Já nos países de 
tradição anglossaxônica, em especial, libertário passou a se associar tanto ao anarquismo 
quanto às formas mais extremas do liberalismo (também conhecidas por libertarianismo, 
liberismo ou em versões de direita mais recentes, identificadas como anarcocapitalismo). 
Portanto, há que se considerar o contexto e os atores que reivindicam o termo. Para os 
objetivos deste trabalho, assumirei a correspondência entre libertário e anarquismo tal 
como consolidada durante as disputas na AIT em seu período formativo.   
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vista de sua história como movimento social e político, entre-
tanto, devemos ponderar que tais origens classistas não vatici-
naram eixos exclusivos da ação coletiva (e individual) libertária. 
Recentemente vêm à tona novos estudos revelando que o anar-
quismo se vinculou a muitas das lutas anticoloniais de liberta-
ção nacional do final do século XIX, como os casos de Cuba e 
Filipinas (ANDERSON, 2014), bem como outras do início do 
século XX, como o caso da Índia (RAMNATH, 2011). Não pode-
mos deixar de mencionar também os movimentos feministas e 
de mulheres que encontraram no anarquismo elementos de ins-
piração e organização, tanto na figura de eminentes lideranças 
populares como Lucy Parsons, Emma Goldman, Virgina Bolten 
e Federica Montseny, quanto por meio de agrupações de mas-
sa como Mujeres Libres da Espanha (ACKELSBERG, 2017). Há 
ainda trabalhos como os de Ibañez (2014), que irão colocar em 
relevo a existência de elementos normativos e práticos oriundos 
do anarquismo entrelaçados com formas de ação coletiva e a so-
ciabilidade contemporânea, o que ele irá descrever como “anar-
quismo extra-muros”. Por fim, mas não menos significativo, cabe 
assinalar os pontos fortes de contato entre a perspectiva de mui-
tos autores libertários, mesmo aqueles oriundos do “anarquismo 
clássico”, como P-J. Proudhon, e as perspectivas “inauguradas” 
pelo pós-estruturalismo de Guattari, Deleuze, Foucault, Derrida 
etc. (MAY, 1994; AVELINO, 2012).

 Seguindo o historiador Eric Hobsbawm, com alguma re-
serva, o entendimento a respeito do “curto” século XX pode ser 
delimitado pela hegemonia de duas grandes ideologias suposta-
mente contrapostas que sustentaram as principais instituições 
políticas, econômicas, sociais e culturais de um mundo que pen-
deu pela bipolaridade: o liberalismo e o marxismo. Embora o 
anarquismo não tenha sido varrido do mundo bipolar como su-
põe o desavisado historiador marxista (SILVA, 2015) – para con-
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frontá-lo temos as experiências do agrarismo ácrata na Revolução 
Mexicana de 1911, a Makhnovtchina na Ucrânia em 1918-1921 
e a rebelião de Kronstadt em 1921 no seio da Revolução Russa4, 
Revolução na Manchúria em 1929 e a Revolução Espanhola de 
1936, restringindo-nos às mais importantes experiências de in-
surreições anarquistas no mencionado século (SCHMIDT; VAN 
DER WALT, 2009), é inegável que a narrativa dominante que 
configurou o imaginário político moderno se cristalizou em tor-
no daquelas referências paradigmáticas. Uma implicação negati-
va do ocultamento do papel e do lugar historicamente ocupado 
pelo anarquismo no século XX se reflete na redução empobrece-
dora da pugna direita x esquerda como correspondentes diretos 
do dualismo Mercado/liberdade x Estado/igualdade.

 No campo de estudos da teoria política esse maniqueísmo 
se reforçou mutuamente ao reificar as premissas metateóricas do 
pensamento político moderno mediante o “consenso” axiomáti-
co (contratualista, utilitarista, comunitarista ou republicano) do 
Estado como ambiente ou topologia sine qua non da ordem, do 
público e do bem comum (com diferentes pesos e arranjos), requi-
sito epistêmico inerente às versões predominantes do marxismo 
e do liberalismo. Nesse aspecto, o anarquismo5 pode represen-

4 Nos últimos anos, novas pesquisas vêm apontando o pioneirismo dos grupos 
anarquistas que atuaram no processo de irrupção da Revolução Russa, “revolução 
bolchevique” apenas a posteriori. Os próprios Sovietes eram espaços de auto-organização 
e autodefesa estimulados por anarquistas e hostilizados por Lenin e seu partido, até a 
circunstância de sua conveniência (SKIRDA, 2017). Porém, a caracterização sobre o 
caráter diverso e libertário dessa revolução pode ser cotejada em vários artigos e livros de 
anarquistas contemporâneos ou participantes no processo, como Volin, Emma Goldman, 
Nestor Makhno, Victor Serge, Arthur Lehning etc.  
5  Não pretendo reduzir a tradição marxista à socialdemocracia e ao marxismo-leni-
nismo (bolchevismo). Existiram também conflitos no interior dessas tendências, bem 
como entre outras que expressavam posições muito próximas ao anarquismo (como o 
chamado conselhismo comunista). No entanto, é incontestável a hegemonia assumida 
pelas mencionadas tendências ao longo do século XX, a ponto de convertê-las na posição 
de ortodoxias, e o papel que elas tiveram no processo de difamação e perseguição de 
anarquistas (TRAGTENBERG, 1981).
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tar justamente uma visão de mundo, uma ética, uma filosofia 
(prática e popular) e um diagnóstico da realidade social capaz 
de colocar em xeque esse consenso, ao conceber o problema 
da ordem, do público e do bem comum em outra topologia: a 
própria sociedade (auto-organizada). Uma sociedade anárquica 
(ou “a anarquia”) implica na visualização de um outro modelo 
de ordem pública com suas próprias organizações (econômicas, 
sociais, territoriais etc.) livremente associadas, ou seja, uma ins-
titucionalidade (política) complexa, voluntária, descentralizada 
e não estatal. O anarquismo se fundamenta nos mesmos prin-
cípios que discursivamente organizaram o mundo moderno (o 
pressuposto moral da igualdade, liberdade e fraternidade entre 
os seres humanos) e os expedientes práticos que reivindica: de-
mocracia direta, participação, protagonismo, ação direta, apoio 
mútuo, solidariedade, federalismo, associação livre, internacio-
nalismo etc., não podem ser plenamente desenvolvidos sem a 
socialização (democratização) do trabalho e da produção, algo 
que vem sendo chamado correntemente desde os anos 1960 por 
autogestão6.

 Além do mais, do ponto de vista teórico, uma discussão a 
respeito do anarquismo tem os ventos a seu favor na medida em 
que estamos lidando nas últimas décadas com dinâmicas e movi-
mentos sociais presentes em todo o mundo e que, crescentemen-
te, lançam mão da noção de autonomia para dar inteligibilidade 
a seus valores e práticas, como também legitimar seus modos de 
intervenção no mundo. No caso da América Latina, há mais ou 

6  Autogestão, como terminologia, é uma palavra recente para um velho conceito, 
condensada na noção de mutualismo apresentada por Proudhon ainda no século XIX 
e feita causa-motriz dos trabalhadores revolucionários que constituíram o anarquismo 
como movimento: o autogoverno dos produtores, concretizado pela socialização e 
autoadministração dos espaços de trabalho e produção. Essa palavra veio à superfície 
política nos anos 1960 no contexto dos acontecimentos do maio francês em diálogo com 
o desenvolvimento de uma variante dissidente do marxismo soviético na Iugoslávia de 
Tito, traduzida diretamente do termo sérvio-croata samoupravljanje.
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menos 30 anos que a expressão autonomia adquiriu um lugar es-
pecial e progressivamente consolidado na gramática de movimen-
tos sociais, circuitos militantes e ativistas da região, assim como 
no jargão de intelectuais e acadêmicos a eles vinculados (como 
estudiosos e/ou colaboradores). Um esforço mínimo e parcial de 
genealogia nos permite conceber seu acionamento no cruzamento 
entre a emergência dos então denominados “novos movimentos 
sociais” e os processos de redemocratização em curso em muitos 
de nossos países, até então controlados por autocracias militares. 
Duas vias de manifestação dos repertórios de ação social e política 
que mobilizavam a autonomia como signo neste caso podem ser 
identificadas atuando concomitantemente (não sem fricções) e, de 
certo modo, sobrepostas.

Uma via da governamentalidade, que obteve algum êxito 
do ponto de vista institucional privilegiando uma coordenada 
de crítica e ação política que associava a necessidade de supera-
ção do autoritarismo estatal ao protagonismo de atores oriundos 
da “sociedade civil”, desbordando a exclusiva condição classista 
dos movimentos populares e beneficiando-se da abertura do le-
que dos agenciamentos coletivos para outros lastros identitários 
(étnicos, de gênero, geracionais etc.). Importante insistir nos 
desdobramentos que assumiu tal estratégia, por suas dimensões 
epistêmica, ética e política. Toda uma geração de intelectuais, 
ativistas e militantes de movimentos sociais latino-americanos 
assumiu explícita ou implicitamente uma práxis que modelou o 
paradigma da esquerda dominante na nossa região: uma espécie 
de mantra do “contrahegemonismo” no qual o fortalecimento 
de posições na “sociedade civil” (e é na defesa do dinamismo e 
do florescimento desse “espaço” que o conceito de autonomia 
em grande medida serviu de parâmetro, indicador, horizonte e 
projeto nesta chave) era a condição necessária para a consoli-
dação e promoção de direitos a serem garantidos pelo Estado, 
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via elaboração de políticas públicas, fundamentalmente a partir 
da colaboração com “governos populares e progressistas” que 
atuassem como mediadores e interlocutores desses movimentos 
(FRANK; FUENTES, 1989; GOHN, 2013b). Somos herdeiros e 
testemunhas do atual esgotamento dessa opção e sua dramática 
reviravolta com a ascensão conservadora de nuance neofascista 
em curso.

A outra, uma via antissistêmica, com distintos gradientes 
de tensão aberta com as instituições estabelecidas, na qual a mo-
bilização da autonomia permitiu a ascensão no debate público, 
ainda que inicialmente em sua periferia e em zonas mais radica-
lizadas, de um conjunto de práticas e valores que são, inclusive, 
anteriores àquele mencionado ponto de cruzamento. Práticas e 
valores que foram vetorizados, canalizados e ressignificados a seu 
modo pelo movimento indígena, muito especialmente a insurrei-
ção zapatista de 1994, os levantes e rebeliões contra as grandes 
corporações e organismos financeiros transnacionais, além dos 
protestos generalizados (do tipo “que se vayan todos”) contra as 
oligarquias políticas, como assinalado anteriormente.  Tal fenô-
meno nos remete, por sua vez, ainda que respondendo pela de-
nominação genérica de “autonomismo” entre nós, a um repertó-
rio de ideias e experiências oriundo da tradição anarquista, que 
se encontra em um dinâmico e criativo processo de atualização, 
ressignificação e reinvenção. Nesse campo extremamente volátil 
e que ainda busca suas formas mais perenes (a experiência de 
autogoverno zapatista no México e curda no  Oriente Médio pa-
recem ser suas mais assentadas feições concretas na atualidade), 
a autonomia aponta para os mais variados, contraditórios e hete-
rogêneos movimentos de auto-organização social.

Considerando tudo isso, pode ser auspicioso estimular, 
por meio da aproximação e delimitação de alguns argumentos 
elaborados por pensadores clássicos e contemporâneos do anar-
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quismo, ponderações, propostas e leituras que nos permitam pro-
blematizar os lugares comuns nos quais se encontra fossilizado 
o conceito de ordem social, categoria quiçá a mais substantiva do 
repertório básico da gramática mobilizada pela sociologia e pela 
teoria política para explicar e compreender o mundo moderno 
(LEVINE, 1997), religando-a a um outro ponto de Arquimedes, 
cuja alavanca corre no sentido da auto-organização social e da 
autonomia.

Em um momento histórico de (suposta) crise das “grandes 
narrativas”, de colapso das experiências de Estados de intenção 
socialista, de neoliberalismo cínico e selvagem, de desencanta-
mento democrático e deslegitimação das formas dominantes de 
representação e profissionalização política, e de transformações 
abruptas no mundo do trabalho com todas suas consequências 
materiais, simbólicas e morais, revisitar os senderos traçados por 
essa “modernidade alternativa” da qual o anarquismo foi (e con-
tinua sendo) uma de suas expressões mais viscerais, pode ser 
alentador não apenas para cobrar a justa dívida da memória, mas 
principalmente para assinalar a atualidade e a força de algumas 
ideias e modos de existência que, por resiliência, potência ou 
ironia da história, teimam em não desaparecer.

O presente trabalho busca mobilizar um pequeno inven-
tário de ideias, certamente restrito, provisório, exploratório e li-
mitado diante da vasta e heterogênea configuração do que pode-
mos considerar como a “ampla tradição anarquista” (SCHMITD; 
VAN DER WALT, 2009), com o objetivo principal de apresentar 
tópicos relevantes para contribuir com um conjunto de inicia-
tivas em curso para situar o anarquismo no campo discursivo 
e reflexivo da teoria e do pensamento político contemporâneo. 
Esse texto é oriundo de uma investigação e reflexão interdis-
ciplinar que explorou um diálogo entre os domínios da teoria 
política, da sociologia, da filosofia e da história, dando conti-



24   CASSIO BRANCALEONE

nuidade a um conjunto de atividades desenvolvidas no âmbi-
to da linha de pesquisa Saberes, Processos e Práticas Sociais 
do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências 
Humanas (PPGICH), cuja publicação em formato de livro foi 
viabilizada pela participação no edital 1010/2018 de projetos 
de pesquisa da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). 
Por sua vez, seu resultado também deve ser situado no marco de 
uma interlocução permanente mantida junto a outros investiga-
dores latino-americanos do Grupo de Trabalho Anticapitalismos 
e Sociabilidades Emergentes (ACySE), do Conselho Latino-
americano de Ciências Sociais (CLACSO), e seu homônimo 
capítulo brasileiro, o Grupo de Pesquisas Anticapitalismos e 
Sociabilidades Emergentes (GPASE).
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1  Teoria política e anarquismo: aproximações 
possíveis e (in)desejáveis(?)

“O povo consente porque é persuadido da necessidade da 
autoridade; inculcam nele a ideia de que o ser humano é 
mau, virulento e demasiado incompetente para saber o que 
é bom para ele. É a ideia fundamental de todo governo e 
toda opressão”

(Emma Goldman, O indivíduo, a sociedade e o Estado, 1940).

Geralmente apresentada conceitualmente em debates e ex-
posições a partir de suas raízes etimológicas, a an – arquia, expres-
são originária do grego “ἀναρχία”, pode ser lida como ausência de 
poder, senhores, governos, autoridade, hierarquia etc. O anarquismo 
resiste em ser um sistema de ideias nominalmente autoral, como 
o marxismo, o que lhe conferiu uma certa virtude de escapar dos 
pontificados intelectuais e de instrumentalizações burocráticas 
engendradas pela razão de Estado. Essa condição especial, no en-
tanto, não o impediu de existir com destacada presença histórica 
em várias partes do mundo e se desenvolver forjando algo que 
poderíamos expressar como tradição de pensamento e de luta social. 
No âmbito de sua expansiva constelação, estão abrigadas diversas 
linhagens e correntes, que coexistem no interior de suas coorde-
nadas heterogêneas e plurais. No arco dessa diversidade, há prin-
cípios e valores elementares que são constitutivos de uma visão 
de mundo e um ethos sui generis. Não faltam indícios oriundos 
das experiências de lutas e das elaborações intelectuais e discur-
sivas que nos sirvam de insumos para uma reflexão sistemática e 
frutífera a seu respeito, circunscrevendo aspectos de sua variada e 
abundante realidade para fins de situá-lo no âmbito dos grandes 
temas de interesse do pensamento político.
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 No caso particular da produção intelectual existente nes-
se meio, não podemos ignorar a abundância de referências com 
destacado significado no que tange a arquitetura discursiva fun-
dacional do anarquismo moderno. Ou seja, temos também no in-
terior do anarquismo leituras que são consideradas por muitos de 
seus militantes e ativistas7 como “clássicas”, quando não “indis-
pensáveis”, insinuando de maneira semi-informal a existência de 
algo que se aproximaria a um cânon. Refiro a esse aspecto semi-
-informal pela inexistência no campo do anarquismo de institui-
ções centralizadas, formalizadas e dotadas de autoridade exegética 
(seria um contrassenso) que poderiam definir precisamente suas 
referências canônicas. O que há são verdadeiros “usos e costumes” 
compartilhados de modo mais ou menos antidogmático e que são 
passíveis de variações e reconfigurações contextuais8.

Para os propósitos deste trabalho, considerarei parte do re-
corte histórico “genealógico” estabelecido por um importante his-
toriador endógeno deste campo, Max Nettlau (2008). Compartilho 
também boa parte da perspectivas de análise, abordagens e intui-
ções desenvolvidas nos trabalhos de James Joll (1970), Daniel 
Guerin (1970), Irving Horowitz (1975), Edgar Rodrigues (1999), 
Christian Ferrer (2005), Peter Marshall (2010) e Tomás Ibañez 
(2014). Reconheço (e recomendo) a crítica feita por Felipe Correa 
(2015) aos estudos do anarquismo cujo lastro se fundamenta na 
importância dos “grandes homens” como espelhamento da pró-
pria história do anarquismo. Não pretendo reiterar esse tipo de 
abordagem, almejo aqui simplesmente cotejar, selecionar e interpre-
tar em uma coordenada muito específica da história do anarquis-

7  Apesar de ser possível lidar com nuances particulares dos conceitos de militância e 
ativismo, para os fins do meu argumento os utilizarei como praticamente equivalentes no 
sentido de formas de engajamento político.                                                 
8  Guardadas as devidas proporções, ousaria dizer que, nesse aspecto, do ponto de vista 
de sua cultura organizacional e relacionamento com referências teóricas e simbólicas, há 
muita afinidade com o universo religioso afrobrasileiro e seus descentralizados e diversi-
ficados hábitos de terreiro.
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mo como fenômeno histórico, empírico, complexo e multidimen-
sional moderno, a esfera discursiva, ou seja, das ideias políticas e 
das elaborações intelectuais de alguns autores em particular, sem 
atribuir a eles um vetor unilinear de criadores exclusivos de suas 
próprias tradições.

Para fins deste estudo assumo que o anarquismo é um mo-
vimento político-social moderno, forjado no seio das classes tra-
balhadoras particularmente durante a formação e funcionamento 
da Associação Internacional de Trabalhadores (AIT – entre 1864 
e 1877)9. Embora sua dimensão como constructo ideológico se 
relacione com legados intelectuais que podem ter atravessado 
os séculos XVII, XVIII e XIX e seus desdobramentos tenham ul-
trapassado as fronteiras organizacionais da própria AIT, dando 
origem a correntes e tendências as mais diversas, o núcleo agluti-
nador da construção da identidade e da práxis anarquista remete 
a uma cultura política e a princípios de luta social antiautoritá-
rios ancorados no classismo, no internacionalismo, na autono-
mia individual e coletiva, na ação direta, no apoio mútuo, no 
federalismo (SAMIS, 2015; MUSTO, 2014; VAN DER LINDEN, 
2014; SCHMIDT; VAN DER WALT, 2009) etc., constituindo uma 
constelação complexa de valores, práticas e cosmovisões afins 
que pode ser tratada na chave daquilo que Pocock (2003) deno-
mina como linguagem política. Nesses termos, considerado como 
constitutivo do núcleo do anarquismo a manifestação de uma das 
críticas mais frontais e elaboradas a toda forma de dominação 
(do ser humano sobre o ser humano e, até mesmo, do ser huma-
no sobre a natureza) e a identificação da existência e apologia da 
virtude dos processos de auto-organização social.

9  A data de 1872 representa a ruptura entre os grupos centralistas e federalistas no interior 
da AIT, que transcendem os conflitos pessoais entre Marx e Bakunin, respectivamente. 
Na mencionada data, durante o Congresso de Haia, Marx e seus colegas que dominavam 
o Conselho Geral da AIT realizaram uma manobra para garantir maioria de delegados, 
culminando na expulsão de Mikhail Bakunin e James Guillaume da organização. A partir 
daí, transferiu-se a sede do Conselho Geral para Nova Iorque (EUA). As seções críticas 
a esse movimento e identificadas com o federalismo romperam com AIT e fundaram a 
“Internacional Antiautoritária” no mesmo ano, na cidade de Saint-Imier (Suíça). Ambas 
organizações se dissolveram 4 ou 5 anos depois (SAMIS, 2015; MUSTO, 2014).
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 Nessa chave, o anarquismo deve ser entendido como um 
socialismo, conjugando uma visão simultaneamente anticapitalis-
ta e antiestatista, que busca a produção e reprodução de relações 
sociais baseadas na “livre associação e no autogoverno dos pro-
dutores”, preservando um tipo de combinação ou equilíbrio dinâ-
mico muito especial entre a autodeterminação dos indivíduos e dos 
grupos/coletividades sociais. No entanto, se sua faceta mais lapida-
da foi produto dos processos e disputas internas do experimen-
to político-social da AIT, cujo principal antagonista foi a versão 
do socialismo centralista/estatista que desaguaria no marxismo e 
na socialdemocracia, sua configuração como tradição política e 
corpo de ideias o transcende e se reelabora por meio dos proces-
sos de dispersão e reagrupamento da força de trabalho nas mais 
diversas geografias do mundo, ainda no século XIX (ADAMS, 
2015). Daí a grande diversidade que coexiste internamente no 
interior dessa constelação de ideias e lutas, que se reinventou in-
cessantemente derivando expressões particulares (como ponde-
ra Ibañez, o “anarquismo se conjuga ao imperfeito”), e que não 
pode e nem deve ser reduzida a um fenômeno exclusivamente 
europeu, já que também se transformou, se adaptou e se consti-
tuiu à luz de muitas experiências de resistências e cosmovisões 
de povos submetidos à colonização, como forma de sua inserção 
na “modernidade periférica” (TAIBO, 2018; ANDERSON, 2014; 
SCHMIDT, 2013; VAN DER LINDEN, 2014).

Dada a consolidação do sistema-mundo moderno/colo-
nial10 como economia-mundo capitalista e sistema político in-
terestatal (ou seja, a universalização da forma-Capital e forma-

10  Adoto aqui os pressupostos da análise do sistema mundo e da perspectiva da 
colonialidade, conjugados (WALLERSTEIN, 2005; QUIJANO; WALLERSTEIN, 1992). 
Desse modo, considero a emergência da modernidade no século XV, impulsionada 
com a conquista da América, dando início a um processo novo de integração global 
de instituições políticas, econômicas, sociais, culturais e suas respectivas dinâmicas de 
subjetivação.



29   
ANARQUIA É ORDEM: 
REFLEXÕES CONTEMPORÂNEAS SOBRE TEORIA POLÍTICA E ANARQUISMO

-Estado11 como estruturas sociais e lógicas predominantes dos 
processos de produção e reprodução das relações sociais e seu 
correlato imaginário social e político), no plano da constituição 
das ferramentas conceituais de análise das instituições e práticas 
políticas modernas, encontramos na formalização do conheci-
mento disciplinar entendido como teoria política um conjunto 
de axiomas que se acomodou bem na dicotomia liberalismo e 
marxismo12. Como não poderia deixar de ser, elementos norma-
tivos e descritivos se mesclam nas análises aportadas por cada 
uma dessas duas perspectivas, oscilando entre a afirmação da 
ordem social dominante e seu aperfeiçoamento para a promo-
ção da “liberdade” por meio da livre iniciativa, de um lado, e 
sua transformação e reordenação estatizante para a promoção da 
“igualdade” de outro. O grande paradoxo do marxismo (em suas 
versões mais ortodoxas, predominantemente leninistas) como 
teoria política é que seu esquema de leitura crítica da realidade 
estatal-capitalista, em nome de um suposto atendimento estrito à 
real politik, essencializou categorias operativas e funcionais para 
a própria reprodução do sistema-mundo moderno/colonial: o de-

11  Por forma-Estado e forma-Capital entendo um modo antifetichista de lidar com os 
conceitos de Estado e de Capital, analisando-os sobretudo como relações sociais e arran-
jos interativos “para além das instituições que lhe são epifenomênicas (e muitas vezes 
cometemos o erro de essencializar suas representações – que sem dúvida correspondem a 
determinados níveis/camadas da realidade – às custas de suas realidades, que são sempre 
mais que suas representações), [que] devem ser pensados como dois conceitos operativos 
para a compreensão de determinados fenômenos sociais que fundam o universo político 
e econômico naquilo que possuem de particular para as sociedades modernas, como vida 
cívica-comunitária e vida privada-produtiva” (BRANCALEONE, 2019, p. 99).        
12  Convencionou-se em muitas partes considerar a Teoria Política como uma subcampo 
disciplinar da Ciência Política. Por tratar em geral de reflexões e problemáticas de caráter 
mais normativo e epistemológico, suas fronteiras com a filosofia política são complicadas 
de situar. De todo forma, seu universo de preocupações abrange questões relacionadas 
às diferenças e comparações entre linhagens político-epistêmicas (liberalismo, 
marxismo, comunitarismo, republicanismo,  utilitarismo, conservadorismo, feminismo 
–  aqui reivindico um lugar para o anarquismo) e abordagens temáticas (soberania, 
poder, autoridade, Estado, justiça, liberdade, igualdade, democracia, alteridade etc.) 
(KYMLICKA, 2006; OLIVEIRA, 2006).                                                                                                                                       



30   CASSIO BRANCALEONE

senvolvimento das forças produtivas (incremento urbano-indus-
trial e tecnológico) e a radicalização do processo de estatização/
centralização das sociedades sob a “direção ideológica do partido 
de vanguarda do proletariado”, são dois exemplos disso.

 A disputa entre essas duas abordagens no âmbito da teoria 
política (que certamente não eliminou outras “tendências” que 
podem ser localizadas em outras regiões desse campo disciplinar, 
inclusive em suas intersecções, como o utilitarismo), dada sua 
centralidade, implicou em um rebaixamento do horizonte crítico 
a respeito das instituições hierárquicas e relações de poder vigen-
tes, devido à impossibilidade de questionamento dos axiomas 
nos quais operam ambas as tradições. Além do peso inevitável e 
dos desdobramentos das disputas ideológicas pelas concepções 
de mundo e modos de vida que ocultaram a incômoda presen-
ça do anarquismo como opção política concreta, imaginável e 
disponível, introduzo uma hipótese muito mais inusitada e in-
digesta: a teoria política ignora e burla do anarquismo porque 
ele significa, justamente, a negação de um dos mais elementares 
baluartes da própria teoria política, qual seja, o axioma de ordem 
social como institucionalidade estatal e suas respectivas moda-
lidades de governo. Incluir o anarquismo com seriedade e ho-
nestidade em seu escopo de reflexões implicaria, no mínimo, em 
assumir as fragilidades dessa sua base constituinte, forçando-a 
ingressar em um indesejado modo de turbulência.
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2  Contribuições anarquistas para a teoria 
política I: o período formativo da tradição 
libertária

“Todos são responsáveis em dar seu contingente de luz e 
força para que o trabalhador possa se libertar do jugo do ca-
pitalista; e o trabalhador também precisa ajudar aos demais 
oprimidos para que destrocem as correntes que os prendem 
a outros amos e senhores”

(Manuel González Prada, Fiesta Universal, 1905)

Em 1840, o operário tipógrafo autodidata Pierre-Joseph 
Proudhon publicou sua primeira grande obra: O que é a proprie-
dade?. Já no seu subtítulo, apresentava ao leitor o objetivo de seu 
trabalho: Investigações sobre os princípios do direito e do governo 
(PROUDHON, 1975). A partir da crítica da instituição social do 
monopólio da propriedade privada por um número restrito de 
indivíduos e seus reflexos na edificação de um modelo particular 
de sociedade – a capitalista, derivou um quadro de argumentos 
para identificar os obstáculos para a realização de uma ordem 
social pautada nos valores centrais autorrepresentados pela mo-
dernidade: igualdade, liberdade e fraternidade. Isso significava 
um rechaço total à concepção política calcada na noção de so-
berania e sua relação com as formas de direito e governo prevale-
centes. Como um instituto de origem medieval, toda soberania 
reivindica seu complemento: o súdito, um ser dependente da 
vontade, da tutela e da regulação do soberano, seja ele um indi-
víduo ou um grupo de indivíduos plasmados em um organismo 
político que substituiria ou atuaria em nome da totalidade do 
corpo social. As teorias contratualistas, nos mesmos ou em ou-
tros termos, contrabandearam essa lógica da soberania para fun-
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damentar a origem, a legitimidade e a funcionalidade dos gover-
nos modernos. A isso Proudhon denominava governamentalismo. 
Vejamos o núcleo do seu raciocínio em um trecho que se tornou 
referência no mencionado livro:

[...] Que forma de governo iremos preferir?

- Eh! Vós podereis perguntá-lo; e sem dúvida qualquer um 

dos meus mais jovens leitores responde, vós sois republicano.

- Republicano, sim; mas esta palavra não especifica nada. 

Res publica é a coisa pública. Ora, quem quer que queira a 

coisa pública, sob qualquer forma de governo que seja, pode 

se dizer republicano. Os reis também são republicanos.

- Então vós sois democrata?

- Não.

- Como! Sereis monarquista?

- Não.

- Constitucional?

- Deus me livre.

- Então vós sois aristocrata?

- De modo nenhum.

- Vós quereis um governo misto?

- Menos ainda.

- O que sois então?

- Eu sou anarquista (PROUDHON, 1975, p. 234-235).

 Além de nos remeter a uma passagem na qual Proudhon, 
grande polemista, adotou para si uma identidade política até en-
tão radicalmente negativa (a de anarquista), nesse momento ele 
tentava resgatar e levar às últimas consequências uma premissa 
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que era muito cara para a intelligentsia iluminista moderna: a no-
ção de dignidade humana traduzida como autonomia individual. 
Isso significava que todo indivíduo, como reiterou a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, nasce “livre” 
e é portador de “direitos naturais”13. Nesse sentido, essa liber-
dade individual implicava em garantias para exercer livremente 
sua vontade, expressar suas opiniões, associar-se a outros indi-
víduos e participar da deliberação acerca das questões que lhe 
dizem respeito. Certamente, a melhor formulação dessa noção 
de autonomia individual veio da tradição kantiana e seu impe-
rativo categórico. Ora, a condução desse raciocínio nos remete 
justamente à crítica de toda forma de governo que significa tanto 
a dominação de um indivíduo por outro, quanto a dominação 
da totalidade dos indivíduos por um grupo de indivíduos, e go-
vernar é justamente submeter-se à vontade dos outros. Como 
pressuposto lógico e desdobramento institucional, todo governo 
implica na divisão e separação entre quem governa e quem é go-
vernado, e pouco importa se se é governado por um, por poucos 
ou por muitos.

Sob esse aspecto, ao colocar em xeque a lógica da sobera-
nia, Proudhon se valeu de um pressuposto muito interessante 
que foi ao encontro da mais aguçada sensibilidade antropológica 
a respeito da concepção vigente contratualista de ordem social. 
A seguir reproduzo o esquema:

Gênero Espécie

Governo Ordem

Ordem Governo

 

13  Não há dúvidas que a universalidade da Declaração e seus efeitos sempre foram 
limitados e seletivos àqueles que os regimes políticos determinavam como cidadãos e, 
mesmo entre eles, sua eficácia como dispositivo de direitos e garantias individuais era 
condicionada ao lugar ocupado pelos indivíduos no âmbito dos sistemas de dominação, 
diferenciação e estratificação social (de classes, burocrático-colonial, racial, patriarcal etc.).
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 O argumento contratualista insistia que toda ordem social 
possível e desejável é produto (necessário) do contrato que insti-
tuiu o governo como corpo político separado e destacado da so-
ciedade (Estado). Assim, se o governo é condição da ordem, a sua 
ausência necessariamente remete a uma sociedade anômica e sem 
ordem. Proudhon inverteu esse raciocínio mediante correlações 
possíveis entre gêneros e espécies: toda vida social é em si ordem so-
cial. O governo, com sua forma-Estado, é uma modalidade (espé-
cie) possível entre outras de manifestação desta ordem (gênero).

 O governo e a forma-Estado, independentemente de seu 
regime (democrático, monárquico ou aristocrático) são instân-
cias e mecanismos de dominação e submissão política. A anar-
quia, como antípoda, se apresenta como a ausência de senhor, 
ausência de soberano e, portanto, o autogoverno ou a livre asso-
ciação das vontades. No lugar da soberania e em sintonia com o 
imaginário político de seu tempo, Proudhon encontrou a ideia 
de contrato, mas em uma chave muito singular. Na verdade, ele é 
crítico do contratualismo como saída fabular do “estado de natu-
reza” e origem da divisão entre ordem estatal e civil. No entanto, 
podemos considerá-lo como uma espécie de neocontratualista 
ao admitir a necessidade da pactuação voluntária e do livre acordo 
permanente para a formação de espaços coletivos e associativos 
que permitam o exercício pleno da liberdade e das autonomias 
individuais e coletivas: “a política é a ciência da liberdade: o go-
verno do homem pelo homem, sob qualquer nome que se dis-
farce, é opressão; a mais alta perfeição da sociedade se encontra 
na união da ordem e da anarquia” (PROUDHON, 1975, p. 247).

 Observando as mais diversas expressões organizativas dos 
trabalhadores em espaços clandestinos e informais, como clubes, 
ligas, fraternidades, sociedades secretas etc., como um “sociólogo 
em ato” (não acadêmico e forjado no calor das lutas sociais, para 
usar uma expressão cara ao saudoso Guerreiro Ramos), em uma 



35   
ANARQUIA É ORDEM: 
REFLEXÕES CONTEMPORÂNEAS SOBRE TEORIA POLÍTICA E ANARQUISMO

circunstância de plena criminalização da ação coletiva operária, 
Proudhon percebeu que havia uma tendência de constituição e 
multiplicação de espaços de sociabilidade e solidariedade para 
fazer frente às formas de precarização das condições de vida e às 
injustiças praticadas pelo patronato e pelas forças de repressão 
estatal. Aos poucos, essas iniciativas se formalizaram sob o nome 
de associações de socorro mútuo ou simplesmente mutualistas. O 
gérmen desses circuitos de solidariedade que se expandiam está 
no âmago do nascimento do cooperativismo moderno, que tam-
bém foi reprimido inicialmente, e depois, capturado pela lógica 
sistêmica empresarial. De toda forma, Proudhon (1989) insistia 
que a iniciativa dos trabalhadores como classe estava relacionada 
a sua potência associativa, que poderia derivar em capacidade 
política para enfrentar a ordem estatal-capitalista. Sua teoria mu-
tualista, em grande medida, estava baseada na observação em-
pírica desse fenômeno e na crença sobre a possibilidade de esti-
mulá-lo como movimento antissistêmico. Colocar em ação uma 
complexa rede de laços cooperativos entre trabalhadores ativos e 
desempregados com a finalidade de reunir crédito, esforço pro-
dutivo e instrumentos redistributivos para acessar bens de con-
sumo poderia culminar, na sua visão, em um processo gradativo 
de antecipação, realização ou prefiguração de uma nova ordem 
econômica na qual os trabalhadores se assumiriam como os reais 
produtores da riqueza social, podendo implicar, a médio prazo, 
na retração da disponibilidade de mão de obra acessível para ser 
contratada pelos empresários, quer dizer: a extinção do mercado 
de trabalho. Para Proudhon (2011), isso significaria evitar uma 
grande “noite de São Bartolomeu dos proprietários” e eliminar a 
propriedade em fogo lento.

 Se a emancipação econômica do trabalho das amarras da 
propriedade privada garantiria a realização da almejada autono-
mia individual evocada pela modernidade e restrita apenas aos 
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proprietários, ao mesmo tempo, sua materialização era indisso-
ciável de seu aspecto coletivo, mutualista. Aqui se dá o rompi-
mento com as premissas elementares do liberalismo, que associa 
exclusivamente liberdade com propriedade. No mutualismo a 
propriedade se dissolve, pois sua existência é tributária do es-
forço anônimo (como cooperação coercitiva) de gerações de ho-
mens e mulheres que a tornaram possível, e se converte em posse 
coletiva dos associados para gerenciá-las em condição de direito 
de usufruto. Em casos excepcionais, em posse individual/fami-
liar não passível de assalariamento, especialmente no caso de ar-
tesãos e camponeses. Já os operários, por ordem da divisão social 
do trabalho, se constituem latentemente como força coletiva. A 
associação confere a essa realidade de força coletiva a oportuni-
dade de desenvolver sua autoconsciência e, desse modo, se auto-
dirigir (o que Marx chamará posteriormente de “classe para si”). 
Mesmo o campesinato e o artesanato poderiam multiplicar sua 
capacidade produtiva e distributiva se associados a outros pares, 
facultando ao mutualismo assumir complexas configurações a 
depender de cada contexto e circunstância.

 O grande desafio da ordem anárquica, que o sociólogo 
Celestin Bouglé (2014) na esteira de Proudhon comparava com 
uma ordem republicana no seu sentido antigo mais racional, re-
finado e coerente14, seria o de estabelecer, entre as unidades as-
sociadas, os organismos mutualistas, laços de colaboração, inter-
câmbio e acordos que pudessem ampliar o raio de ação e a pró-
pria capacidade de produção, gestão e distribuição para além das 
localizações desses organismos, dando materialidade a uma certa 
dimensão territorial e escalar da nova sociedade que não se limi-

14  Há toda uma recuperação do imaginário republicano antigo e clássico que destaca bem 
a centralidade do espaço público como arena não separada, especializada e autonomizada 
da vida social e coletiva. Os socialistas modernos, com Saint-Simon à frente, entenderam 
o ponto e se esforçaram por diferenciar governo dos homens e administração das coisas. Para 
uma leitura acerca dessas expressões originárias do republicanismo, ver Skinner (1999).
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tasse às fronteiras nacionais. Tendo isso em mente, Proudhon se 
utilizou do conceito de federalismo15:

Federação do latim foedus, genitivo foederis, quer dizer pac-
to, contrato, tratado, convenção, aliança, etc. É uma con-
venção pela qual um ou mais chefes de família, uma ou mais 
comunas, um ou mais grupos de comunas ou Estados, se 
obrigam reciprocamente e igualmente um em relação aos 
outros para um ou mais objetivos particulares, cuja carga 
incumbe então especial e exclusivamente aos delegados da 

federação (PROUDHON, 1996, p. 66).

 Se o mutualismo respondia mais diretamente pela nature-
za dos laços associativos e igualitários necessários para a produ-
ção e reprodução da vida material, apontando para um horizonte 
institucional democrático, autônomo, colaborativo e participati-
vo na esfera econômica e no âmbito da divisão social do trabalho 
e, portanto, alternativa às relações sociais hierárquicas e subal-
ternizantes basilares da forma-Capital, o federalismo era incor-
porado na perspectiva de Proudhon como alternativa às relações 
sociais basilares de subalternidade da forma-Estado16. A vincu-

15  Para uma elucidação breve, é interessante perceber como a ideia de federalismo ganhou 
um certo vulto concomitantemente à consolidação do princípio da soberania nacional, 
ambos presentes nos debates intelectuais durante o processo da Revolução Francesa. 
Nesse caso, o federalismo estava associado a uma certa engenharia institucional do Estado 
moderno, seja para ampliar os mecanismos de redistribuição de poder internamente 
(tendo a descentralização administrativa como parte do jogo de contrapesos), cuja mais 
evidente manifestação está contida nas propostas encontradas nos Federalist Papers dos 
teóricos norte-americanos pós-independência; seja para garantir a coexistência pacífica 
entre diferentes Estados no plano internacional através da pactuação confederada de 
um governo cosmopolita supranacional, defendido por Kant em seu horizonte da “paz 
perpétua”. Proudhon desloca o federalismo da esfera estatal e o introduz no âmbito de 
uma concepção global de sociedade, descentralizada mas interrelacionada por meio de 
vínculos territoriais e funcionais em escala, tendo uma expressão institucional alternativa 
e (potencialmente) opositora ao Estado (BOBBIO, 1998, p. 485).
16  É inquestionável que o federalismo como institucionalidade política para além 
do Estado, e mesmo antiestatal, foi uma contribuição de Proudhon para o pensamento 
anarquista. No entanto, o próprio Proudhon desenvolveu sua ideia de maneira ambivalente 
ao longo de suas obras, assumindo tanto a defesa de uma ordem federal enquanto 
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lação das mais diversas unidades produtivas e funcionais à pro-
dução e reprodução da vida material em sua dimensão espacial, 
como bairro, comunidade, município, comuna, região, nação 
etc., também reivindicava uma lógica associativa e uma expres-
são institucional democratizante, autônoma e participativa. Os 
entes federados estabeleceriam acordos de cooperação entre si 
para dar conta das necessidades da vida prática, em um vetor au-
to-organizativo que parte de baixo para cima e da periferia para 
o centro, em variadas escalas e configurações, lastreado por uma 
ética da coordenação dos interesses e demandas de indivíduos 
e coletividades definida pelo mandato imperativo e revogatório 
(a qualquer momento), que nesse contexto era entendido como 
delegação. Delegação que significa, nesse caso, o contrário da 
representação, que é a base normativa e operacional dos Estados 
liberais de intenção democrática. O delegado presta contas per-
manentemente de sua atuação e sua condição é indissociável da 
prática do controle social sobre as funções que exerce.

 Lançando mão de uma modalidade muito particular da 
dialética, na qual a oposição entre os opostos ou a contradição 
existente entre os elementos que conformam a realidade não cul-
minam em uma síntese uniformizadora e homogênea (em ou-
tras palavras, sua dialética não possui síntese), Proudhon (2000) 
considera a anarquia como a expressão mais refinada e sofisti-
cada da ordem, pois arquitetada sob as dinâmicas mutáveis da 
auto-organização, sendo a realização da tensão entre os princípios 
de liberdade e de autoridade:

ordem anárquica (e logo sem Estados), quanto a proposta de uma alternativa viável (de 
curto prazo?) para produzir mecanismos de controle social no interior e entre Estados 
e, progressivamente, lhes subtrair poderes e prerrogativas soberanas (esvaziá-los de 
conteúdo). Para os anarquistas posteriores essa ambivalência será rejeitada e o federalismo 
será entendido como uma possibilidade de institucionalidade antagônica ao Estado.
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Da divergência desses dois princípios nascem primordial-
mente, sob a influência das paixões e dos interesses con-
trários, duas tendências inversas, duas correntes de opinião 
opostas: os apoiantes da autoridade tendem a deixar o me-
nos possível um lugar à liberdade, seja individual, seja cor-
porativa ou local, e a explorar sobre essa premissa, a seu 
proveito pessoal e prejuízo da multidão, o poder do qual 
eles formam a escolta; os adeptos dos regimes de liberdade, 
pelo contrário, tendem a restringir indefinidamente a auto-
ridade e vencer a aristocracia pela determinação incessante 
das funções públicas, dos actos do poder e das suas formas. 
Pelo efeito da sua posição, pela humildade da sua fortuna, 
o povo procura no governo a igualdade e a liberdade [...] 
Todos os governos de facto, sejam quais forem os seus moti-
vos ou reservas, se reconduzem assim a uma ou outra destas 
duas fórmulas: subordinação da Autoridade à Liberdade, 
ou subordinação da Liberdade à Autoridade (PROUDHON, 

1996, p. 55).

 O mutualismo e o federalismo, como terreno econômico 
e político daquilo que alguns reivindicam como democracia di-
reta, são instituições que efetivamente permitem o exercício do 
poder pelo demos, e não por seus representantes e em seu nome. 
Em versões mais afinadas aos dias de hoje, seu conteúdo não é 
muito distinto pelo que é reivindicado sob o nome de autogestão 
e autogoverno, respectivamente.

 O anarquista russo Mikhail Bakunin adquiriu grande no-
toriedade por seu antagonismo a Karl Marx durante o breve pe-
ríodo de existência da AIT. Mas sua contribuição à história das 
lutas das classes trabalhadoras não deve ser resumida às ideias, 
hostilidades e práticas dos socialistas estatais e autoritários. 
Ativista e agitador por excelência, esteve presente em importan-
tes insurreições e levantes sociais do seu tempo (NORTE, 1988). 
O que não lhe subtraiu condições para desenvolver e sistemati-
zar um corpo de ideias indispensáveis para a formação da am-
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pla tradição anarquista, especialmente no período da AIT, como 
expressão do chamado socialismo libertário ou antiautoritário. 
Dando continuidade ao legado de Proudhon, aclimatizou muitos 
dos seus princípios e formulações a uma perspectiva rupturista e 
mais combativa. Teoricamente, prosseguiu na crítica às armadi-
lhas dos fundamentos políticos da ideia de soberania, insistindo 
inclusive na sua dimensão teológica (como derivada do “direito 
divino”) (BAKUNIN, 2014).

 Gostaria de assinalar, no entanto, alguns breves aportes 
extraídos das reflexões de Bakunin. O primeiro, diz respeito a 
sua análise sobre a sedimentação das concepções ideológicas 
com as quais operavam trabalhadores e revolucionários do sé-
culo XIX, apresentadas como tendências políticas no interior da 
AIT e da experiência da Comuna de Paris (BAKUNIN, 2011a; 
2003). As emergentes experiências organizativas de resistên-
cia dos modernos trabalhadores se deram no terreno da clan-
destinidade e da informalidade. Das ligas, fraternidades, clubes 
às associações mutualistas, há um incrível e rico manancial de 
práticas ancoradas na auto-organização e na participação direta 
dos envolvidos (VAN DER LINDEN, 2014). O mutualismo e o 
federalismo se converteram tanto em gramática na cultura políti-
ca desses operários, quanto em expressão identitária de diversos 
movimentos (como o cooperativismo e o socialismo). De todo 
modo, é inegável que tais manifestações apontavam para uma 
perspectiva da organização da luta e da nova sociedade pós-ca-
pitalista baseada no protagonismo e na autonomia dos trabalha-
dores, reconhecidos como os verdadeiros produtores da riqueza 
na sociedade moderna. Não é gratuito que o lema central da AIT 
era: “a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios 
trabalhadores”. De um lado, portanto, tínhamos trabalhadores e 
revolucionários, especialmente aqueles provenientes de regiões 
da Itália, França, Bélgica, Suíça e Espanha, alinhados a uma con-
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cepção libertária do socialismo (entrelaçadas pelos conceitos de 
mutualismo, federalismo ou coletivismo). De outro, trabalhado-
res e revolucionários fundamentalmente de regiões da Inglaterra 
(cartistas e tradeunistas) e da Alemanha (partidários do volks-
taad, o “estado popular” lassaliano), defensores da participação 
dos operários nas instâncias parlamentares e estatais como for-
ma de obter poder político: os socialistas centralistas ou esta-
tais (também denominados pelos libertários como autoritários) 
(SAMIS, 2015). Essa segunda linhagem, inclusive, possuía fortes 
vínculos com os desdobramentos ulteriores do jacobinismo, seja 
como republicanismo radical igualitarista conspirador autoritá-
rio, a maneira de um Auguste Blanqui, seja como republicanismo 
moderado igualitário parlamentar, a maneira de um Louis Blanc. 
Marx e Engels foram os principais formuladores e atualizadores 
da tendência do socialismo centralista e estatal que originou, por 
sua vez, o marxismo como nós o conhecemos, desaguando tanto 
na socialdemocracia (reverberando as teses de Blanc) quanto no 
bolchevismo (reverberando as teses de Blanqui).

 Bakunin e outros de seus contemporâneos (MALON, 
2014; GUILLAUME, 2009) tiveram um papel relevante como 
observadores e protagonistas privilegiados da formação dessas 
tendências, e sua consequente polarização entre “dois partidos”: 
federalistas (socialistas libertários) e centralistas (socialistas es-
tatais). Embora essa oposição possa nos remeter a uma visão re-
ducionista e instrumental sobre o papel do Estado no processo 
revolucionário ou de construção do socialismo, a questão de fun-
do é muito mais complexa e delicada: a concepção de revolução 
como força criadora, espontânea, ativa e prefigurativa da nova 
sociedade, via expropriação direta dos meios de produção (re-
volução social), versus a concepção de revolução como processo 
de tomada do poder pelo alto (putsch), ou gradativo e de longo 
prazo mediado por etapas transitórias (como eleições), dirigidas 
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pelo Estado na mão (dos representantes/vanguarda/interlocuto-
res etc.) dos trabalhadores para nacionalizar/estatizar os meios 
de produção (revolução política).

 Durante a experiência da comuna de Paris tivemos outro 
indício da existência dessa polarização, e mais, do papel que jo-
gava a visão de mundo federalista e libertária no campo das prá-
ticas e ideias dos comunardos – como se identificavam os partici-
pantes da Comuna de Paris (SAMIS, 2011). Os textos de Bakunin 
(2011a) e Marx (2008) são assustadoramente convergentes nes-
se ponto. Para Bakunin, o Conselho da Comuna, hegemonizado 
por republicanos de esquerda e jacobinistas, foi arrastado pela 
pressão das multidões que instituíram em Paris uma organização 
política descentralizada e federalista, na qual cada distrito e bair-
ro da cidade possuía controle sobre seus representantes no con-
selho da prefeitura. Contra suas ideias de centralização política, 
os “dirigentes” da Comuna foram convertidos em delegados da 
plebe insurgente. Marx, por sua vez, em tensão com o que havia 
escrito no Manifesto Comunista em 1848, aplaude a iniciativa 
da Comuna como primeira revolução operária a apresentar ao 
mundo a fórmula do “governo barato”: descreve com admirável 
entusiasmo toda a arquitetura de poder extremamente democra-
tizante que funda a Comuna, que implicava também na abolição 
do exército permanente e da burocracia estatal. Mas para não 
pagar tributo aos seus adversários anarquistas, teve a audácia de 
chamar a Comuna, claramente um autogoverno comunal federa-
lista, de a “verdadeira ditadura do proletariado”!17

 A segunda contribuição de Bakunin que me interessa apre-
sentar aqui se deriva de sua leitura sobre a manifestação das men-
cionadas tendências no interior do movimento operário, articu-

17  Lenin parece ter aprendido com Marx semelhante lição, e protagonizou exercício 
similar em seu famoso O Estado e a Revolução, de 1917, a ponto de ser confundido por 
muitos libertários como o “novo Bakunin” da Rússia (ROCKER, 2007).
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lando-a com uma peculiar teoria das classes sociais que incorpora a 
centralidade do Estado como mecanismo de dominação essencial 
à reprodução das relações de produção capitalista e seus limites 
como agente socializador e instrumento favorável à promoção da 
igualdade social e liberdade política. Um aspecto e uma renovação 
importante da leitura de classe hegemônica após a disseminação 
do marxismo (pelo menos em suas versões mais ortodoxas) é a 
consideração a respeito das frações de classe situadas nas pontas 
do espectro do antagonismo capital x trabalho. De um lado, o po-
tencial de rebeldia das camadas do proletariado não incluídas no 
regime do trabalho assalariado, como desempregados, sem tetos, 
donas de casa, marginais, prostitutas, pequenos delinquentes, pá-
rias, minorias étnicas etc., genericamente desclassificadas como 
lumpen. A história das insurgências francesas (1789, 1830 e 1848), 
bem como da Comuna de Paris (1871), não pode ser entendida 
sem o protagonismo de elementos oriundos desses extratos explo-
sivos (obviamente, também manobrados pelas classes dominan-
tes, como a própria classe trabalhadora assalariada nos conflitos 
bélicos entre as nações modernas). Em posições intermediárias do 
citado antagonismo, podemos situar parte expressiva do campe-
sinato e do artesanato, tratado analiticamente (e politicamente) 
por muitos marxistas como “pequena-burguesia”. Do outro lado, 
o reconhecimento do papel jogado por elementos vinculados à 
gestão e administração do aparelho estatal como parte do circuito 
das classes dominantes, não apenas por seu recrutamento entre 
pares, mas pela lógica e processo particular de reprodução des-
ses “quadros” nos espaços de poder. A classe de gestores estatais 
compartilha com os gestores empresariais interesses convergen-
tes (reprodução sistêmica do sociometabolismo do capital), em-
bora possam se manifestar circunstancialmente como conflitantes 
a depender das configurações internas das disputas das próprias 
frações das classes dominantes, dos estamentos burocráticos in-
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sulados, e suas relações com as oscilações do capitalismo nacional 
e global. Isso inclui muito especialmente parlamentares, agentes 
governamentais, magistrados e toda a alta cúpula dirigente do apa-
relho estatal18.

 O resultado prático de uma compreensão do mapa da es-
tratificação de classes que não levou em conta essas dimensões 
implicou, na ação política dos grupos socialistas de inclinação 
marxista que se institucionalizaram ao longo do século XX, em 
um duplo problema: uma atitude hostil e estigmatizante em re-
lação ao lumpen e camponeses, e a uma total ignorância sobre 
os efeitos perversos e hierarquizantes da transposição dos diri-
gentes sociais e revolucionários a dirigentes estatais, sobrevalo-
rizando seu suposto status meta-classista (no jargão retórico do 
elitismo leninista: a supremacia da “vanguarda que expressa os 
reais interesses da classe”).

 Sobre os perigos de um processo insurrecional restrito à 
condição de “revolução política” e da formação de um gover-
no da “burocracia vermelha” (dito “transitório”), as palavras de 
Bakunin ressoam como lamentáveis e trágicas profecias realiza-
das no século XX pelos Estados marxistas de intenção socialista:

Tomai o mais tenaz revolucionário e dai-lhe o trono de to-
das as Rússias, ou o poder ditatorial com o qual sonham os 
nossos jovens inexperientes e pretensiosos da revolução, e 
no intervalo de um ano esse revolucionário será pior que 

Aleksandr Nikolaevitch [o czar]. (BAKUNIN, 2015, p. 323).

Assim, sob qualquer ângulo que se esteja situado para consi-
derar esta questão, chega-se ao mesmo resultado execrável: 
o governo da imensa maioria das massas populares se faz 
por uma minoria privilegiada. Esta minoria, porém, dizem 
os marxistas, compor-se-á de operários. Sim, com certeza, 

18  Há um interessante desenvolvimento dessa perspectiva classista libertária, aliando 
elementos críticos de Marx e Weber, em Tragtenberg (2005; 1974).
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de antigos operários, mas que, tão logo se tornem governan-
tes ou representantes do povo, cessarão de ser operários e 
por-se-ão a observar o mundo proletário de cima do Estado; 
não mais representarão o povo, mas a si mesmos e suas pre-

tensões de governá-lo. (BAKUNIN, 2003, p. 213).

Sempre enfático em relação aos riscos e desdobramentos da 
via política da revolução, ao apontar que a burocracia vermelha 
não passaria de “um corpo de políticos, privilegiados de fato, não 
de direito, que, dedicando-se exclusivamente à direção dos assun-
tos públicos de um país, acabem por formar um tipo de aristo-
cracia ou de oligarquia política”, Bakunin (2011b, p. 63) também 
pode ser encarado como um dos precursores da teoria das elites.

 Por fim, gostaria de remeter à concepção de ação e orga-
nização política revolucionária presente nos textos de Bakunin. 
A ele podemos atribuir os prolegômenos da noção de “partido 
anarquista”, tema controverso e passível de muitos desentendi-
mentos e hostilidades, dentro e fora dos círculos libertários. Por 
tal razão é relevante sublinhar que, como agitador inflamável e 
incansável militante, ele esteve envolvido em uma atmosfera do 
fazer político marcada pela forte e intensa repressão e criminali-
zação dos movimentos populares (LEHNING, 1978). Isso expli-
ca em grande medida o matiz clandestino e conspiracionista que 
o caracteriza como fundador e animador de muitas sociedades 
secretas, tendo passagem inclusive pela maçonaria. Como não é 
o caso de realizar um levantamento bibliográfico desse singular 
personagem, para esse ponto vou me ater aos documentos e tex-
tos relacionados a sua atuação no âmbito da AIT.

 Bakunin e vários companheiros ingressam na AIT em 
1868 como membros de uma organização internacional, de certa 
forma herdeira de suas pregressas experiências com sociedades 
secretas, a Aliança pela Democracia Socialista (ADS). Boa parte 
dos princípios e da estrutura interna da ADS assinalam a defesa 
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de um modelo de ação política integrando uma perspectiva mui-
to particular de organização, programa e estratégia (BAKUNIN, 
2015). A ADS atuava no interior da AIT e do movimento de 
trabalhadores, agrupando um conjunto muito restrito e seleto 
de socialistas revolucionários comprometidos com o fomento e 
estímulo do espírito combativo e insurrecional dos operários. 
Possuía seu próprio programa coletivista, ateísta, anticapitalis-
ta e antiestatista. Seu modelo antecipava e convergia, curiosa e 
paradoxalmente, com a própria ideia de partido de quadros e de 
vanguarda leninista. No entanto, as semelhanças terminam aqui. 
A ADS, como organização político-ideológica, possuía um papel 
restrito à dimensão “conspiratória”, “pedagógica” e “catalizado-
ra” do horizonte rupturista, na condição de minoria ativa no seio 
das organizações sociais19. Bakunin não compartilhava da futura 
ideia a ser defendida por Kautsky e Lenin a respeito da tarefa do 
partido diante do problema da “consciência de classe externa” 
dos trabalhadores:

Para que não haja mal-entendidos, fazemos questão de 
precisar que o que denominamos ideal do povo não tem 
nenhuma analogia com as soluções, fórmulas e teorias po-
lítico-sociais elaboradas fora da vida deste, por doutos ou 
semidoutos, que têm a liberdade para fazê-lo, oferecidas de 
forma generosa à multidão ignorante como a condição ex-
pressa de sua futura organização. Não temos a mínima fé 
nessas teorias e as melhores dentre elas dão-nos a impressão 
de leitos de Procusto, muito exíguos para conter o amplo e 

poderoso curso da vida popular (BAKUNIN, 2003, p. 237).

19  Herdeira do plataformismo (ver adiante nota 23), a corrente especifista originária da 
experiência uruguaia na América do Sul irá desenvolver está concepção, incorporando 
outras referências e abrigando-a sob a concepção de “dualismo organizacional” 
(CORREA, 2013).
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 É muito importante insistir nisso: a “vanguarda”20 de “mi-
litantes abnegados” da ADS não se considerava dirigente ou li-
derança ilustrada da luta social, no sentido de representante ou 
expressão de seus verdadeiros interesses. Não lutava por cargos 
ou posições institucionais nos agrupamentos dos trabalhadores. 
Pelo contrário, defendia que a AIT deveria ser conservada como 
um espaço plural, capaz de aglutinar o máximo de membros 
contemplando a diversidade real existente no próprio meio da 
classe trabalhadora, para nesse sentido, promover um ambiente 
de politização revolucionária. À AIT não competia assumir uma 
posição estrita e dogmática de um ponto vista ideológico. Como 
minoria ativa, o papel dos membros da ADS era muito mais mo-
desto, de incentivadores e facilitadores das dinâmicas de auto-or-
ganização no interior das organizações sociais:

Nenhum sábio está, portanto, em condições de ensinar ao 
povo, ou definir para ele, o que será ou deverá ser seu modo 
de vida, logo após a revolução social. Esse modo de vida 
será determinado, em primeiro lugar, pela situação de cada 
povo e, em segundo, pelas necessidades que nascerão em 
cada um deles e manifestar-se-ão com o máximo de força, 
portanto, de modo algum por diretrizes ou notas vindas 
de cima e, de maneira geral, por teorias, quaisquer que se-
jam elas, concebidas às vésperas da Revolução (BAKUNIN, 

2003, p. 238).

 Impressiona um certo tipo de freireanismo avant la lettre 
de Bakunin: não se educa o oprimido. Se (auto)educa com o opri-

20  É muito curioso como a expressão vanguarda era corrente nos círculos revolucionários 
do século XIX, dos quais participavam muitos anarquistas. O próprio Bakunin lançou 
mão dessa palavra em alguns de seus escritos, bem como da expressão “minorias 
revolucionárias”. Mas não podemos perder de vista o sentido com o qual operavam os 
grupos subversivos e clandestinos entendidos como vanguarda ou minorias no tempo 
de Bakunin, de um lado, e o conceito específico de vanguarda elaborado por Lenin em sua 
teoria do partido revolucionário da classe trabalhadora.
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mido (FREIRE, 2002). O processo de aprendizagem (inclusive o 
político) é parte da travessia realizada pela vida associativa e pelas 
condições apresentadas durante o próprio curso da organização. 
Novas formas de vida e ideias são criadas pela rebeldia, experi-
mentação e liberdade. Os intelectuais e militantes como “educa-
dores” e minoria ativa não devem se abster em expressar o que 
pensam e colaborar com o processo de emancipação, mas sua qua-
lidade e virtude são pautadas por uma dimensão acima de tudo 
ética em atuar como ponte e tradutores desse compromisso com a 
autonomia dos subalternos, já que os fins do processo emancipa-
tório implicam, entre outras coisas, na superação da divisão entre 
trabalho manual e intelectual. Isso quer dizer que o programa da 
ADS era um guia para orientar a estrita ação de seus membros. Não 
deveria ser transplantado para a AIT. No interior da AIT, interes-
sava disputar, obviamente, os princípios normativos de orientação 
geral da luta e da nova sociedade pós-capitalista. O programa es-
pecífico da AIT e sua estrutura organizativa deveria, por sua vez, 
ser objeto de deliberação exclusiva de seus membros, em fóruns, 
assembleias e espaços democráticos por ela promovidos21.

 A questão da organização, do programa e da estratégia teve 
continuidade e assumiu uma importância peculiar nos debates 
acerca do desenvolvimento do sindicalismo revolucionário e dos 
acontecimentos relacionados à Revolução Russa. Com a dissolu-
ção da AIT, os sindicatos mais combativos que proliferaram pelo 
mundo se dividiram entre assumir uma identidade anarquista (e 
se confundir ou se tornar a própria organização política) – caso 
do anarcossindicalismo, ou apresentar uma configuração inter-
na mais aberta e plural para contemplar a amplitude ideológica 
do proletariado, de algum modo dando continuidade ao formato 

21  Tal visão é surpreendentemente convergente com a posição defendida pelos 
zapatistas: “o que propomos é algo muito mais difícil, queremos uma revolução que torne 
possível a revolução” (SUBCOMANDANTE MARCOS, 1999, p. 58).
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da AIT – caso do sindicalismo de intenção revolucionária22. De 
todo modo, parece haver mais afinidades que rupturas entre es-
sas duas modalidades de sindicalismo, consideradas por muitos 
como o principal vetor social do anarquismo no final do século 
XIX e início do século XX (SCHMIDT; VAN DER WALT, 2009).

 Cabe destacar a importância de militantes como o italia-
no Errico Malatesta (2011; 1984) e o ucraniano Nestor Makhno 
(ARCHINOV, 2008) nesse campo da “ação coletiva organizada 
anarquista” inaugurado, de certa forma, por Bakunin. Ambos e 
cada qual a seu modo, enfatizaram a necessidade de uma organi-
zação de anarquistas, seja para cumprir o papel de difusor cultu-
ral, político-ideológico e promover laços de solidariedade entre 
os libertários para avançar no embate social de caráter público 
com as forças da ordem (Malatesta também se referia algumas ve-
zes a necessidade de um “partido anarquista”), seja para definir 
um programa unitário e uma organização mais coesa e específica 
de anarquistas que pudesse fomentar uma relação mais orgânica 
que desse conta da luta social nas suas diversas frentes: de mas-
sas, cultural-ideológica, militar etc. (Makhno, Archinov e seus 
companheiros exilados pela vitória do golpe da fração bolche-
vique na Revolução Russa, lançaram a “Plataforma” e com ela a 
proposta de uma União Geral dos Anarquistas23). Estabeleceu-se 
uma polêmica áspera entre esses dois personagens a respeito da 
natureza dessa relação entre organização, programa e estratégia 
(CORREA; SILVA, 2016)24. De todo modo, é inegável que cada 
um enunciava seu ponto de vista e proposta a partir de distintos 
contextos e experiências.

22  Para uma compilação de um debate mais recente sobre a história do sindicalismo e 
do anarquismo no Brasil, ver SANTOS; SILVA (2018).
23  Algumas traduções da Plataforma podem ser consultadas no The Nestor Makhno 
Archive. Disponível em: http://www.nestormakhno.info/portuguese/index.htm. Acesso 
em: 10 jan. 2020.
24  Nestor Makhno foi personagem-chave de uma das mais importantes revoluções 
anarquistas do século XX na Ucrânia. Para se ter uma ideia, sem a ação do exército 
negro, por ele liderado, certamente a contrarrevolução teria esmagado o processo 
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 Encerro este capítulo com Piotr Kropotkin, membro da 
alta aristocracia russa que abandonou o título e a condição de 
príncipe para ingressar em uma estoica vida de revolucionário. 
Naturalista e geográfico internacionalmente reconhecido, favo-
receu muito a causa anarquista com seu prestígio de cientista. 
Um dos seus livros mais importantes, datado de 1902, O apoio 
mútuo, é um extenso e criativo estudo sobre o fenômeno da co-
operação no universo da vida natural. Seu grande propósito era 
combater a vulgata darwinista difundida por liberais, utilitaristas 
e intelectuais de peso como Herbert Spencer, que depositavam 
no coração das dinâmicas da concorrência mercantil o elemen-
to da competição, entendido como pulsão biológica inexorável 
para justificar as desigualdades sociais e as mazelas da emergente 
sociedade industrial. Resgatando o biólogo Karl Kessler e tex-
tos do próprio Charles Darwin, Kropotkin (2012) propôs um 
modelo de compreensão do chamado processo evolutivo e dos 
fenômenos de adaptação das espécies ao meio por intermédio da 
interação complexa entre princípios de competição e princípios 
de apoio mútuo. Diante dos estudos disponíveis em sua época 
produzidos por biólogos, historiadores e etnólogos, observou a 
existência entre plantas, insetos ou animais (incluindo os hu-
manos), de tendências predominantes à cooperação no compor-

revolucionário (re)iniciado em 1917 na Rússia (SKIRDA, 2017). Traído por Trotski e 
Lenin, os sobreviventes ucranianos se refugiaram na França, e ali redigiram em 1926 um 
importante documento: A plataforma organizacional dos comunistas libertários. A partir de 
uma leitura da derrota infligida pelos bolcheviques, o documento apontava a necessidade 
da formação de organização revolucionária unitária, com programa e estratégia bem 
definidos. A tradução e circulação do documento produziu uma verdadeira celeuma 
entre os anarquistas, culminando na elaboração de um movimento que ficou conhecido 
como “Síntese Anarquista”, cujos principais operadores foram Sebastian Faure (1928) 
e Volin (1934). Recuperando a ideia de um “anarquismo sem adjetivos”, já mobilizada 
no século passado, o sintetismo propunha uma espécie de agrupação “mais flexível” de 
anarquistas de diversas tendências (em especial, destacavam três correntes fundamentais: 
anarcossindicalismo, o comunismo libertário e o anarcoindividualismo). Atualmente 
ainda é comum, especialmente no anarquismo europeu, a existência de pugnas e 
rivalidades entre plataformistas e sintetistas.
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tamento dos indivíduos em relação à sua respectiva espécie, e 
a manifestação de tendências relacionadas à competição quan-
do se tratava da relação entre indivíduos de espécies distintas. 
Destacou também fenômenos muito importantes de colaboração 
entre espécies, cujo maior grau poderia ser atribuído àquele co-
nhecido como simbiose.

 O mais impressionante da tese de Kropotkin, era que a 
cooperação intraespécie era um fator decisivo para a sobrevivên-
cia e reprodução em melhores condições do conjunto de indiví-
duos que a conformavam. Em uma linha que o aproximava do 
sociólogo Emile Durkheim25, defendia que a cooperação criava, 
inclusive, as condições para a especialização de funções e tare-
fas, ou seja, a divisão social do trabalho, que a retroalimentava 
e, com isso, jogava a favor dos processos de singularização que 
dariam origem à própria emergência do indivíduo (como catego-
ria moral e social) no sentido moderno. Haveriam, ainda, formas 
agonísticas de cooperação que refinariam ainda mais nossa com-
preensão acerca do que entendemos por competição no âmbito 
de nossas sociedades.

 Em outras palavras, o apoio mútuo e a competição são 
princípios importantes no processo de auto-organização da vida, 
o que inclui as sociedades humanas. No caso dessas últimas, o 
apoio mútuo como cooperação integraria um dos aspectos fun-
damentais e indispensáveis da sociabilidade humana. Caberia 
analisar o desenvolvimento e as diversas formas de sua manifes-
tação social e histórica, nos quais fatores de coerção coletiva e de 
autonomização individual se complementariam e se reacomoda-
riam em distintas configurações, culminando em uma interes-

25  Embora Durkheim (1999) acredite que o principal “gatilho” da divisão social do trabalho 
seja o adensamento demográfico, não se pode ignorar que a transição entre as formas de 
solidariedade mecânica e orgânica em sua teoria pressupõe a cooperação tanto como 
preâmbulo da vida em sociedade, quanto como produto de determinados arranjos sociais.
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santíssima maneira de compreender o que antropólogos como 
Marcel Mauss (2003) denominaram como economias da dádiva 
ou circuitos de reciprocidade.

O entendimento acerca do lugar ocupado pela coopera-
ção no âmbito das sociedades humanas é muito relevante, pois 
subscreve uma concepção de ordem social que não se limita ao 
governamentalismo e à institucionalidade estatal, para falar em 
termos proudhonianos. A maior parte das experiências de cons-
trução da ordem na humanidade, pelo contrário, passou ao lar-
go daquilo que compreendemos como Estado (BARCLAY, 2009; 
CLASTRES, 1990). Embora o Estado seja uma instituição mi-
lenar (mas não de desenvolvimento histórico linear), apresen-
tando-se sob distintas configurações ao longo da história (sua 
condição “transcultural”, nesse sentido, parece ser muito pró-
xima da condição do patriarcado), sua abrangência nunca foi 
tão totalizante, universalizante e ampliada como nos últimos sé-
culos, com a formação do sistema interestatal que caracteriza o 
capitalismo moderno (BRAUDEL, 1997; ELIAS, 1994). Mesmo 
hoje, encontramos experiências de comunidades humanas que 
existem e resistem no interior das territorialidades estatais, mas 
operando em uma lógica de funcionamento em relação às suas 
instituições de poder e de reprodução da vida material que ne-
gam a forma-Estado e a forma-Capital (SCOTT, 2009; ZIBECHI, 
2008). A teoria de Kropotkin sobre o apoio mútuo é uma fer-
ramenta essencial nesse sentido, pois nos permite perscrutar a 
construção e manutenção da ordem sob o ângulo do que pode-
ríamos chamar de sociabilidades (BRANCALEONE, 2019). Ele 
nos possibilita acessar um grande leque de experiências que co-
necta tradições culturais de uma diversidade de povos (inclusive 
as etnias que formaram os povos europeus) com fenômenos que 
se reinventaram ao longo da própria modernidade.
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Vemos também que a prática do apoio mútuo e de seus des-
dobramentos sucessivos criaram as próprias condições de 
vida social, na qual o homem teve condições de desenvolver 
suas artes, seu conhecimento e sua inteligência, e que os 
períodos de maior progresso nas artes, na indústria e na ci-
ência foram aqueles em que as instituições baseadas na ten-
dência do apoio mútuo chegaram a seu apogeu. Na verdade, 
o estudo da vida interna da cidade medieval e das antigas 
cidades gregas revela que a combinação de apoio mútuo, 
como era praticada dentro da corporação medieval e do clã 
grego, com a ampla iniciativa proporcionada ao indivíduo e 
ao grupo por meio do princípio federativo, deu à humani-
dade os dois maiores períodos de sua história – o da cidade 
grega antiga e o da cidade medieval –, e que a ruína das ins-
tituições mencionadas correspondeu, em ambos os casos, a 
uma rápida decadência durante os períodos de hegemonia 

do Estado que se seguiram (KROPOTKIN, 2012, p. 195).

Em seu “inventário” dos fenômenos de cooperação é certo 
que muitas vezes reproduz uma versão limitada, etnocêntrica e 
equivocada de filosofia da história, comum ao século XIX. O que 
impressiona e deve ser levado em conta no método de estudo kro-
potkiniano é que ele não reifica uma antropologia humana centra-
da no altruísmo. Não se trata de assumir uma essência da natureza 
humana como fizeram Rousseau ou Hobbes (altruísmo x maldade 
original). O apoio mútuo enseja uma ampla gama de disposições 
morais. Kropotkin apenas apontou para a importância biológica, 
sociológica e cultural da cooperação como um tipo privilegiado de 
relações intra e interespécies. Cabe a nós definir posição acerca de 
determinadas instituições, práticas e valores que incentivam mais 
solidariedade com mais individualização (reiterando a importân-
cia política da dimensão ética e da visão de mundo).

 Era comum entre muitos grupos de esquerda do sécu-
lo XIX, especialmente aqueles que se desenvolveram a partir do 
marxismo, um certo modo de crítica da moralidade e da ética 
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burguesa que se desdobrava em uma necessidade de negação ou 
superação de toda moral e ética. Alguns autores, até mesmo por-
que inspirados pelo zeitgeist cientificista e positivista da época, 
acreditavam que os postulados científicos iriam substituir os pos-
tulados morais. Nesse aspecto, é sempre bom assinalar que nas 
fileiras do anarquismo havia tensão a respeito do tema. Mas seus 
principais expoentes clássicos, dentre eles o autor em questão, 
faziam questão de demonstrar que o projeto e a crítica anarquista 
estão assentados em um terreno fundamentalmente ético e mo-
ral, e que as ações e as palavras, nesse sentido, devem encontrar 
um ponto de convergência e correspondência. Por isso o lugar 
destacado que a propaganda pelo ato e a ação direta adquiriram no 
interior do anarquismo.

 Uma última questão que merece ser explorada diz respeito 
ao papel de Kropotkin (2005; 2007) em reabilitar a noção de co-
munismo e retirá-la do monopólio jacobino e marxista. Proudhon 
e Bakunin se consideravam anticomunistas pela associação do 
termo ao autoritarismo jacobino, ao blanquismo e à ditadura 
do proletariado defendida pela “escola alemã”. Kropotkin, a seu 
modo, situava o comunismo no terreno eminentemente econô-
mico: a socialização ou comunalização dos meios de produção. 
Desconecta-o da lógica meios-fins. Quanto ao anarquismo, ele 
o situa no terreno político, como ordenamento federativo das 
comunas livremente associadas. Seu anarquismo é comunista, e 
a ele devemos em grande medida a popularização da expressão 
anarco-comunismo ou comunismo libertário: uma sociedade que 
seja capaz de combinar a maior igualdade das condições (comu-
nismo) com a maior liberdade política (anarquismo). Também 
está em tela uma regra da distribuição e do consumo que o afas-
tava de Proudhon e Bakunin: enquanto os primeiros associam 
a retribuição e o acesso às riquezas socialmente produzidas ao 
trabalho, ou melhor, ao desempenho individual de cada traba-
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lhador (a cada um segundo seus esforços), Kropotkin (1994) 
discordava disso e adotava uma regra cujo pressuposto é o da 
abundância, portanto, baseada na retribuição de cada um segun-
do as suas necessidades.
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3  Contribuições anarquistas para a teoria 
política II: herdeiros, contrabandistas  
e hereges

“A história dos anarquistas é a história das experiências mi-
gratórias. Um caminho pontilhado de erupções negras nos 
360 graus do atlas. A razão que explica a dispersão triun-
fante da ‘Ideia’ reside no imenso esforço individual devota-
do por cada anarquista à sobrevivência de sua causa. Eram 
foguistas de um trem fantasma. Em todo caso, o número, a 
‘massa crítica’, não parecia um obstáculo para a propagação 
de um ideal político tão exigente. Pelo contrário, se algo 
favoreceu essa difusão foi a inexistência de um ‘comutador 
central’ ideológico que informara e disciplinara os militan-
tes dispersos sobre a orientação de sua ação e o conteúdo 
de suas propostas. O que ressalta na história anarquista é 
a plasticidade de sua teoria e práxis e, consequentemente, 
uma variedade notável de sua fauna e flora. As doses de 
liberdade das quais desfrutaram em relação aos modos de 
subjetivação que lhe corresponderam se depreende dessa 

condição”

(Christian Ferrer, Cabezas de Tormenta, 2004)

 Assumindo a premissa da origem classista do anarquismo 
como movimento político-social e perspectiva ideológica, cujas 
principais referências (mas não exclusivas) foram forjadas no 
âmbito do desenvolvimento da AIT e seus ulteriores desdobra-
mentos, interessa-me neste capítulo estabelecer uma ponte en-
tre elementos oriundos desse período formativo e sua presença 
como eco, influência e implicações no pensamento político de 
corte libertário do século XX e início do século XXI, sem desco-
nhecer que essas relações resultaram em sensíveis movimentos 
de continuidades e rupturas (MONGE, 2014; IBAÑEZ, 2014; 
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GOMEZ-MULLER, 2014; JOURDAIN, 2014; BLUMENFELD, 
BOTTICI; CRITCHLEY, 2013; BARRET, 2011; SCHMIDT; VAN 
DER WAL, 2009; MORIYON, 2009; DAY, 2005; FERRER, 2005). 
De certa forma, considera-se que o anarquismo passou a ter um 
interesse crescente por parte de ativistas e estudiosos no século 
XX após o efeito 1968, com a chamada “revolução contracultu-
ral e dos costumes” que, em grande medida, buscou atualizar 
parâmetros da crítica social e filosófica no campo da esquerda 
por meio de temas, categorias e problemas oriundos do universo 
libertário26. Sem descuidar dos efeitos da “diáspora espanhola” 
produto da vitória do fascismo na Espanha em 1939, esse proces-
so, de algum modo, se retroalimenta com os efeitos do colapso 
dos Estados de intenção socialista, o chamado bloco soviético. A 
insurreição zapatista de 1994 se nutre desse ambiente e se des-
taca por afirmar a viabilidade e atualidade do horizonte libertá-
rio em seu projeto de autonomia, cujos pontos de convergência 
não apenas a situa nas referências antiautoritárias de Emiliano 
Zapata e Ricardo Flores Magón, como também traça um parale-
lismo impressionante com a experiência histórica ucraniana da 
makhnovitchna de 1918-1921 (ORNELAS, 2005).

 Nessa leitura, o zapatismo foi um dos mais expressivos 
pontos de inflexão da história do século XX, trazendo o deba-
te sobre a autonomia para o centro da reflexão política da es-
querda antissistêmica contemporânea de um modo inusitado: 
nas vias das coordenadas da práxis e das lutas indígenas pela 
autodeterminação de seus povos (LEYVA, BURGUETE; SPEED, 
2008; DAVALOS, 2005; GABRIEL; LOPEZ Y RIVAS, 2005; 
LENKERSDORF, 2004; BENGOA, 2000; VARESE, 1996). Ele co-
necta o legado das seculares resistências ameríndias (KUSCH, 

26  A partir do interior do marxismo, esse florescimento libertário (que gerou rupturas e 
reinvenções) pode ser observado com os desdobramentos da crítica ao modelo soviético 
provindo de grupos como “Socialismo ou Barbárie” e a “Internacional Situacionista”.
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1999; LEON, 1997; CLASTRES, 1990) com o desencadeamento 
de uma explosão de rebeliões e protestos globais (LUDD, 2002) 
que se identificavam como altermundialistas ou anticapitalistas. 
Não podemos deixar de mencionar as transformações ocorridas 
na luta dos povos curdos no alvorecer do século XXI (OCALAN, 
2016), outro exemplar sintoma desses “novos tempos”.

 Diante desse quadro bem abreviado, lançarei mão de algu-
mas referências localizadas em pensadores, escritores e ativistas 
contemporâneos, conectando-os no campo daquilo que venho 
considerando como tradição anarquista. Alguns desses autores 
vieram de um processo de ruptura com o marxismo. Outros 
podem ser vistos com muita suspeita e reserva pelas particula-
ridades de sua concepção de anarquia, autonomia e revolução, 
de modo que não irei me pautar pelas rígidas fronteiras entre 
ortodoxia e heterodoxia27. Pretendo também estabelecer relações 
entre reflexões e práticas políticas que, de certa forma, podem 
ser vistas como heréticas mas que, do meu ponto de vista, são 
reinvenções, recuperações e reinscrições válidas e plausíveis do 
legado libertário (FERRER, 2005).

 O grego Cornelius Castoriadis (1986), radicado na 
França, nunca se considerou anarquista. Oriundo do trotskismo, 
um dos animadores do grupo “Socialismo ou Barbárie” e con-
temporâneo do maio francês de 1968, foi um severo crítico da 
nomenklatura e do regime de capitalismo de Estado instituído na 
URSS, o que culminou na sua ruptura com o próprio marxismo. 
Inegavelmente, é o mais reconhecido filósofo do século passado 
a se dedicar às reflexões acerca do problema da autonomia e a 
maioria de seus pressupostos e conclusões o aproximam inusita-
damente do anarquismo.

27  O anarquismo às vezes também produzia seus exegetas, profetas e sacerdotes oficiais. 
Provavelmente a mais “barulhenta” tentativa de produzir ortodoxias e cismas veio de 
alguns modos de filiações e reações à Plataforma.   
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Para Castoriadis, uma coletividade autônoma é aquela capaz 
de dar a si suas próprias leis. Ele estabelece uma correlação forte 
entre o auge da experiência democrática da Pólis grega (século V 
antes da Era Comum) e a autonomia. Seu esforço de compreensão 
do legado ateniense favorece uma compreensão simultaneamente 
epistemológica, normativa, histórica, processual e procedimental 
da democracia, dispensando o adjetivo direta. Uma sociedade au-
tônoma demanda indivíduos livres capazes de questionar as ori-
gens extrassociais de suas instituições, seu auto-ocultamento. Por 
isso ele enfatiza que a democracia, como projeto de autonomia, 
nasceu junto com a filosofia, que implica na constituição de um 
determinado imaginário social. Uma sociedade autônoma está 
fundada no dinamismo de sua perpétua autoinstituição, sua aber-
tura para contínuas possibilidades de mudança.

Direi que uma sociedade é autônoma não só quando sabe que 
faz as suas próprias leis, mas também quando está preparada 
para voltar a questioná-las explicitamente. Da mesma maneira 
que direi que um indivíduo é autônomo quando tiver podi-
do instaurar uma outra relação com o seu inconsciente, com 
seu passado, com as condições que vive e consigo próprio, 
enquanto instância pensante e deliberadora (CASTORIADIS, 

1998, p. 187).

 Não se pode negar o etnocentrismo de Castoriadis ao fi-
gurar a realidade histórica de sociedades autônomas apenas nas 
experiências da Grécia Antiga e das repúblicas renascentistas da 
Europa (tal como Kropotkin). Uma terceira manifestação, na sua 
leitura, teria sido aberta pelo movimento de trabalhadores a par-
tir do século XIX.

 Para os fins deste texto, enfatizarei a dimensão do proje-
to de autonomia como capacidade de autoinstituição coletiva e 
individual. Na dimensão do imaginário de uma sociedade, isso 
significa a existência de processos de subjetivação que reconheçam 
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a importância moral da agência individual e coletiva nos processos 
de produção e reprodução das instituições sociais, sem excluir a 
canalização dessa agência para o próprio processo de autocons-
tituição do indivíduo. Isso é o que genericamente chamamos de 
liberdade na modernidade. Por outro lado, na dimensão mate-
rial, isso requer condições sociais e econômicas que favoreçam o 
desenvolvimento dessas potencialidades individuais e coletivas, 
quer dizer, instituições que incentivem, incorporem e funcionem 
mediante o protagonismo dos seus próprios membros. A autoins-
tituição social é inseparável da ampliação permanente das liber-
dades individuais e coletivas, entendendo que essas liberdades 
remetem ao autoconhecimento (sempre limitado) dos fatores 
que nos constituem como indivíduos física, moral, e socialmente 
determinados. Multiplicação da potência pelo reconhecimento 
da interdependência (entre indivíduos e com a natureza). Essas 
dinâmicas são inseparáveis de um imaginário social que simulta-
neamente as tornam possíveis e é por elas (re)produzido.

Este elemento, que dá à funcionalidade de cada sistema ins-
titucional sua orientação específica, que sobredetermina a 
escolha e as conexões das redes simbólicas, criação de cada 
época histórica, sua singular maneira de viver, de ver e de 
fazer sua própria existência, seu mundo e suas relações com 
ele, esse estruturante originário, esse significado-signifi-
cante central, fonte do que se dá de cada vez como sentido 
indiscutível e indiscutido, suporte das articulações e das 
distinções do que importa e do que não importa, origem do 
aumento da existência dos objetos de investimento prático, 
afetivo e intelectual, individuais ou coletivos – este elemen-
to nada mais é do que o imaginário da sociedade ou da épo-

ca considerada (CASTORIADIS, 1986, p. 175).

A forma-Estado e forma-Capital apontam basicamente 
para tipologias de relações sociais predominantes na vertebração 
das sociedades modernas, conferindo o estatuto de normalidade 



62   CASSIO BRANCALEONE

e legitimidade a essa dupla expropriação, inclusive por meio da 
produção de um substrato simbólico, cultural e moral que as 
tornam possíveis e reais como experiência social e subjetiva, as-
sinalando o que Cornelius Castoriadis denomina acertadamente 
como heteronomia, expressão constitutiva das relações sociais 
de subordinação, de alienação, de mando-obediência, hierarqui-
zantes, que pavimentam como vias da legitimação os princípios 
da dominação/exploração do ser humano sobre o ser humano: 
governo/governado, dirigente/dirigido, patrão/trabalhador, ge-
rente/funcionário, proprietário/empregado etc.

 Talvez estejamos diante do paradoxo do ovo e da galinha: 
relações sociais autônomas produzem indivíduos autônomos e 
vice-versa. A autonomia nunca é absoluta, por razões óbvias, 
mas um movimento autodirigido e autoconsciente rumo a ela, 
sempre com possibilidades de revés. Sucintamente, sendo a auto-
nomia uma exceção ou, como melhor expressa Castoriadis, “um 
projeto”, constata-se que a maior parte das sociedades existentes 
operam sob o regime ou lógica da heteronomia. Mas as noções de 
autonomia e heteronomia abrangem questões muito mais sofis-
ticadas no pensamento de Castoriadis. Por isso prefiro tomá-las 
não apenas como a expressão de determinadas configurações só-
cio-históricas reais ou virtuais no sentido pleno, mas como uma 
díade muito similar àquela que Proudhon manuseia: a luta entre 
os princípios de liberdade x autoridade. Na condição de tipo ideal 
mobilizado por uma teoria política sensível à contribuição do 
anarquismo, esta díade, pensada na qualidade de um “continuum 
heteronomia – autonomia”, pode ser bastante útil para referenciar 
modelos e padrões de relações sociais nos quais o princípio de 
autoridade e/ou o poder hierárquico estaria mais ou menos ma-
nifesto, exteriorizado e acoplado nas instituições criadas pelos 
processos de diferenciação social (não exclusivamente baseados 
na divisão do trabalho, ainda que na maioria das vezes solidá-
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rios/convergentes a ela). Ou o inverso: identificar processos e 
fenômenos sociais nos quais as relações de tipo autônomas se 
encontram mais visíveis, presentes e/ou (potencialmente) predo-
minam sobre as demais formas de relações heterônomas, inclusi-
ve, podendo ou não os atores que as experimentam e as realizam, 
cultivar o horizonte de superá-las. Assim, podemos nos prevenir 
de essencializar a existência de sociedades absolutamente autô-
nomas ou absolutamente heterônomas.

Outro pensador importante, anarquista oriundo do mar-
xismo, é o estadunidense Murray Bookchin. Responsável por um 
conjunto significativo de reflexões e textos sobre a sociedade de 
consumo, o papel da industrialização, da urbanização e da téc-
nica, associado a uma preocupação crescente com questões am-
bientais, pode ser visto como um dos precursores do movimento 
ecológico. Seu diagnóstico: apenas uma sociedade descentraliza-
da, autossustentável e não hierarquizada pode ser compatível com 
os princípios de equilíbrio dinâmico da ecologia. Daí a expressão 
ecologia social, por meio da qual reconhece o fazer humano como 
parte indissociável do fazer da natureza, rompendo com parte da 
visão iluminista presente no socialismo que relaciona a superação 
do reino das necessidades com a dominação da natureza (BIEHL; 
BOOKCHIN, 2009). Ao contrário, somos também natureza, e dis-
so se deduz uma ética da responsabilidade para com ela.

 Bookchin trabalhou como operário industrial durante 
parte significativa de sua vida. Dessa experiência extraiu um ba-
lanço um tanto negativo da estratégia sindical, passando a adotar 
uma perspectiva teórica e política que privilegiava a dimensão 
territorial do processo de luta e emancipação social. No campo 
do anarquismo pode-se considerar que existe uma centralidade 
histórica do lugar de trabalho e da comunidade (os espaços da 
sociabilidade primária) como lócus fundamental da ação e da or-
ganização social. Mas sua “virada municipalista”, por certo, rica 
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em muitos aspectos, gerou uma considerável divisão nos meios 
libertários estadunidenses (culminando em sua autoidentifica-
ção posterior como comunalista).

Por municipalismo libertário, Bookchin irá conceber uma 
perspectiva de resgate das origens comunais das cidades e a 
promoção de uma estratégia de luta organizada que implica em 
recuperar esses territórios como campo por excelência da reali-
zação da democracia direta. Como Castoriadis, reivindica uma 
noção de política como o nomos autoinstituído pela Pólis. Mas é 
substantivamente inspirado em Bakunin e Kropotkin, em estu-
dos que remetem a importantes episódios insurrecionais (como 
a Comuna de Paris) e práticas de deliberação e regulação coletiva 
catalisadas por elementos de origem plebeia em espaços públicos 
locais nas cidades medievais (como assembleias e conselhos), 
que ele irá afirmar categoricamente a existência de um antago-
nismo entre a cidade e o Estado: “[…] a cidade não é congruente 
com o Estado. Ambos têm origens muito diferentes e jogaram 
papéis muito distinto na história”28 (BOOKCHIN, 2007, p. 97).

 Para Bookchin, muitas das funções de regulação da vida 
coletiva, exercidas diretamente pela cidade, foram usurpadas 
pelo Estado, que centralizou em si o poder de redesenhar geopo-
liticamente o espaço sob seu domínio. A força centrípeta funda-
cional dos Estados aboliu ou neutralizou todos os poderes inter-
mediários entre ele e os indivíduos modernos. Por outro lado, o 
fenômeno da urbanização como metropolização/industrialização 
e ampliação da infraestrutura para a circulação mercantil tam-
bém atacou a centralidade da cidade como polo gravitacional de 
uma população mais ou menos permanente e capaz de atuar co-
letivamente em prol de seu próprio processo auto-organizativo.

28  Traduzido do original pelo autor.
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 Entretanto, ele ainda aposta no potencial regenerador da 
vida pública local, especialmente nos bairros e cidades que pre-
servam alguma tradição cívica ou sentimentos de pertencimento. 
De fato, entendendo o federalismo como uma liga complexa de 
cidades ou territórios autônomos, cujo horizonte está definido 
como objetivo finalista da revolução social em muitos anarquis-
tas clássicos, Bookchin está interessado em ativar o poder dos 
laços territoriais e da politização das dinâmicas relacionadas à 
vida cotidiana29. Essa atuação coletiva, na sua visão, deveria se 
dar por meio dos chamados grupos de afinidade, uma velha mo-
dalidade de organização conhecida no campo libertário, muitas 
vezes associada a uma linha “antiorganizacionista” ou “antipolí-
tica”, mas que também não deixa de figurar como uma forma de 
“minoria ativa”: “[...] estes grupos têm, na vida social, um papel 
de catalisadores e não de elites; esforçam-se por fazer progredir a 
consciência e as lutas da comunidade onde funcionam e não por 
se apoderarem dos lugares de chefia” (BOOKCHIN, 1999, p. 68).

 Talvez por seus antecedentes sindicais e por sua leitu-
ra veementemente anti-hierárquica e ecológica da organização 
social, percebe-se um certo distanciamento e desconfiança de 
grandes “organismos transversais”, como a ideia de partido, pe-
los riscos de burocratização da força inercial e instrumental que, 
muitas vezes, lhes acompanham ao sabor da ingrata lei de ferro 
das oligarquias (MICHELS, 1982). Mas o grupo de afinidade não 
implica uma recusa de um programa de ação, embora sim à ideia 
de revolução e militância como renúncia e sacrifício individual. 
Seu destino é desaparecer ou se dissolver nas novas formas orga-
nizativas criadas pelo povo no processo de transformação social:

29  Ainda que o tema da vida cotidiana adquira outras cores, contornos e sabores no 
pós 1968, é inegável que boa parte das atividades políticas de muitos grupos libertários 
se desenvolveram no campo privilegiado do que se poderia entender por “mundo da 
vida”. Kropotkin é um dos mais enfáticos nesse ponto em sua leitura sobre os processos 
de apoio mútuo.
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[…] os grupos anarquistas de afinidade assumem não só a 
racionalidade da revolução, mas também os seus aspectos 
alegres, sensuais, estéticos. Eles afirmam que a revolução 
não é simplesmente o assalto à ordem estabelecida, mas 
também a festa nas ruas. A revolução é o desejo transpor-
tado para o campo social e universalizado (BOOKCHIN, 

1999, p. 69).

 Territorialidade e vida cotidiana são pontos cruciais do 
municipalismo libertário. Fomentar a criação de assembleias e 
conselhos em bairros e distritos pela população local e forçar 
a incidência popular nos espaços de gestão e administração da 
vida municipal. Uma lógica de contrapesos ou contrapoderes 
que, gradativamente, possa habilitar o povo para assumir o con-
trole dos processos de gestão da cidade. Trata-se de pleitear pu-
blicamente o autogoverno e, se a maioria da população de uma 
cidade é formada substantivamente por trabalhadores, havendo 
os canais adequados para expressar seus interesses, são eles que 
deverão prevalecer em um “procedimentalismo de tipo democrá-
tico direto” (mandato imperativo, revogabilidade etc.). O princi-
pal pomo da discórdia desencadeado pela proposta de Bookchin, 
que significou sua defenestração nos meios anarquistas do seu 
país, foi quando propôs, diante da sua perspectiva do antagonis-
mo entre cidade e Estado, circunstancialmente, a participação 
dos anarquistas em pleitos eleitorais municipais:

Para os anarquistas, candidatar-se às eleições… sim, usamos 
essa palavra abertamente – tendo em vista a reformulação 
de cartas cívicas das cidades e vilas americanas na linha des-
se programa, não é diferente, em princípio, do que candida-
tar-se nos sindicatos e locais de trabalho com vistas a criar 
estruturas anarcossindicalistas. A diferença de situações não 
é sobre o ponto de os anarquistas se candidatarem a “elei-
ções” ou se envolverem na política. A diferença real está em 
se o terreno do seu “eleitorado” e da sua “política” se situa 

na esfera estatal ou social (BOOKCHIN, 1999, p. 37).
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 Até o momento confesso que evitei referências às corren-
tes individualistas do anarquismo (há leituras que negam seu 
pertencimento a essa tradição, da qual não compartilho). Não 
podemos ignorar, em que pese suas contradições e impasses, que 
ela existe como horizonte de ação e reflexão de muitos grupos 
autoidentificados como anarquistas, que podem ter menor ou 
maior relevância. Geralmente vinculada com razão aos clubes 
boêmios e aos meios intelectuais e artistas, há ressonâncias e 
pontos de contato muito interessantes com personagens histo-
ricamente relacionados ao movimento de trabalhadores (como 
Errico Malatesta e Emma Goldmann, por exemplo), que permite 
pensá-la para além de sua redução exclusiva como “postura esté-
tica e filosófica” e “estilo de vida”.

 Dito isso, gostaria de introduzir algumas questões elabo-
radas por um autor bastante polêmico, duramente criticado por 
Murray Bookchin (2011), chamado Hakim Bey. Não irei entrar 
no mérito das disputas entre “anarquismo social” e “individua-
lista” nos EUA (e a crítica de Bookchin, com justiça, transcende 
essa dicotomia)30.

 Digamos que Hakim Bey (2003) é um daqueles que es-
tabeleceu as pontes mais explícitas e pirotécnicas do anarquis-
mo com a pós-modernidade e o pós-estruturalismo. A ponto de, 
inclusive, fundamentar a existência de um pós-anarquismo. Não 
vejo problemas no estabelecimento de vínculos com pondera-
ções promovidas por Morin, Foucault, Deleuze, Guatarri e toda 
a tribo dos “neonietzscheanos”. O problema é a natureza dessas 
pontes e seus propósitos. Nesse sentido, Bey é a mais pura ex-
pressão de um modelo de ação política que tenta reduzir o ativis-
mo à esfera individual. Claramente, trata-se de uma retomada de 
questões bem assentadas do pensamento de Max Stirner (2007). 

30 Para maiores detalhes sobre o assunto, remeto ao próprio Bookchin (2011).
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A própria existência do ativista, como corpo e mente rebeldes, 
é o “templo” da subversão e do ataque contra o sistema, aqui e 
agora e o “único” só age coletivamente quando associado com 
seus pares (outros “únicos”), pelo tempo e no lugar que convém 
a cada um, de forma mais ou menos discreta, efêmera e fugaz. 
Mas antes de pensar o significado do “grupo de afinidade” e da 
“ação subversiva” em Bey, elementos que o aproximam inusita-
damente de Bookchin, vejamos alguns dos pontos delicados de 
sua abordagem.

 O mais perturbador, creio, para aqueles que comparti-
lham da herança classista do anarquismo, é sua recusa à revo-
lução. Há considerações muito válidas e necessárias a respeito 
da visão moderna e burguesa de revolução, promovida pelo seu 
exemplo mais apoteótico e espetacular, a Revolução Francesa: 
massas em ação demolindo instituições opressoras para promo-
ver a felicidade ou harmonia social. Seu aspecto claramente esca-
tológico, apocalíptico e redentor deve sim ser colocado em cau-
sa; e, seus resultados, muitas vezes desastrosos para aqueles que 
a protagonizaram, também merecem séria e meticulosa reflexão. 
No entanto, isso não significa que existam momentos históricos 
nos quais crises estruturais produzam rupturas dramáticas e sem 
retorno, e que organizações coletivas possam defender determi-
nadas concepções de ordem social e moral e queiram influenciar 
acontecimentos, ou seja, fazer política (aliás, com ou sem crise 
estrutural). As “metanarrativas” não podem ser abolidas por de-
creto, mesmo se proferidos em francês. As pessoas e os grupos 
sociais cultivam valores e perspectivas que implicam efeitos-rea-
lidade, ou seja, incidem nas dinâmicas sociais, culturais, econô-
micas e políticas. Quando Bey defende a renúncia da revolução 
(segundo ele, ela não é mais possível e nem deve ser desejada), no 
mínimo, está fazendo uma apologia da presentificação estática 
desse tempo histórico. Um Fukuyama bufão.
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 No seu lugar, propõe a rebelião e a revolta. A sabotagem, 
a feitiçaria, a fuga, a destruição, a poesia, as festas, enfim, todo 
um repertório que aqueles que já circularam por uma mescla de 
elementos da cultura new age, hippie e anarco-punk conhece 
como o “faça você mesmo” (do it yourself). Uma exacerbação 
da necessidade de praticar as liberdades individuais sem limites 
morais e no subterrâneo, solitariamente ou entre pares solitários. 
Como ele gosta de proclamar: “ataque e fuja”! Literariamente, é 
sedutor. Politicamente, e essa é a crítica que compartilho com 
Bookchin, tende a estimular a redução do anarquismo a um ino-
fensivo “estilo de vida”. Nada mais fascinante que uma cota de 
liberdade “ilimitada” para uma juventude aprisionada em insti-
tuições disciplinares, que demanda um pouco de aventura, gozo 
e diversão, além de suportes para uma identidade grupal transi-
tória, para completar a socialização geracional e, posteriormente, 
amadurecer e se inserir criativamente no mercado de trabalho. 
Aprendemos um pouco sobre isso com os yuppies e a turma do 
Vale do Silício.

 No entanto, parece-me valioso recuperar dois elementos 
que contribuem para renovar ou ampliar o repertório da tradição 
anarquista. Um deles é a insistência nos espaços da vida cotidiana 
como elã vital da subversão (e, portanto, da revolução). Os gru-
pos de afinidades, como uma das formas de organização e ação 
anarquista, reaparecem em nosso autor sob a inusitada nomen-
clatura de Zona Autônoma Temporária: “A ZAT é uma espécie de 
rebelião que não confronta o Estado diretamente, uma operação 
de guerrilha que libera uma área (de terra, de tempo, de imagina-
ção) e se dissolve para se re-fazer em outro lugar e em outro mo-
mento, antes que o Estado possa esmagá-la” (BEY, 2011, p. 17).

 Não é de menor importância a ativação de sociabilidades, 
como práticas liberatórias, que possibilitem o protagonismo de 
ação de determinados indivíduos na construção de uma expe-
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riência de recusa compartilhada no espaço-tempo. Estamos no 
terreno dos processos de subjetivação e da produção de contra-
culturas. Esses circuitos podem ser fugazes, mas também podem 
constituir um arquipélago de situações, memórias, símbolos e 
referências que, em determinadas circunstâncias, podem ser um 
fator importante para a criação de um ambiente estético, social, 
político e moral favorável à emergência de movimentos e lutas. 
Pensem no significado dos velhos clubes, piqueniques e tertúlias 
realizados pelos anarquistas entre trabalhadores do final século 
XIX. O paralelismo tem suas limitações, certamente, mas não é 
de todo desprezível.

 Hakim Bey muitas vezes considera a ZAT uma espécie 
de comunidade intencional, e para isso se inspira em episódios 
históricos peculiares e alentadores, como a pirataria, a deserção 
colonial e a fuga de escravos que, por sua vez, possuem ligações 
entre si. Na história da pirataria, há pistas que mereceriam con-
siderações sobre o recrutamento de marujos e o funcionamen-
to interno das embarcações (ele as denomina como “repúblicas 
nômades”), assim como a própria territorialidade produzida ao 
longo das rotas de saque (comunidades livres, multirraciais e au-
to-organizadas com recursos subtraídos das potências coloniais). 
Também há relatos de europeus que abandonaram seus pares de 
colonização e se indianizaram (por exemplo, o famoso relato de 
Croatã e a colônia de Roanoke). Outros, mesmo não se juntando 
aos nativos, desviaram-se do projeto de vossa majestade e fun-
daram comunidades exemplares (sem governo e propriedade 
privada) inspiradas em protestantes radicais anatematizados na 
Inglaterra, como os diggers, levellers, ranters, quackers etc. Por 
fim, os cativos sequestrados ou comprados no continente afri-
cano pelos europeus, que estabeleceram territórios rebeldes ao 
longo do continente conhecidos como quilombos. Essa seria a 
genealogia plebeia da ZAT.
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 Como estratégia do não confronto direto com as estru-
turas de poder, mas de multiplicação de experiências outsiders, 
não deixa de ser um rico laboratório de resistências que pode e 
deve ser reivindicado (como modalidade subterrânea dos “mil 
Vietnãs” dos foquistas). Sua atualização como lócus contem-
porâneo de atos compartilhados de subversão, converge com o 
“caldo cultural” das experiências dos okupas e squatters, das co-
munidades alternativas, ecovilas etc. Além do mais, incorpora a 
possibilidade da produção de “zonas morais” em territórios mais 
fluidos, sobrepostos à territorialidade estatal e capitalista, pen-
sando em uma chave situacionista31 (SITUACIONISTA, 2002). 
Muito do que floresce com vida curta ou média, cotidianamente, 
sob o nome de “coletivos” (agrupações em geral reivindicadas 
como “horizontais” que reúnem pessoas para os mais distintos 
propósitos) me parece poder ser entendido nessa perspectiva. 
Na condição de contraimaginário e contracultura, contribui para 
deslegitimar as instituições atuais e manter viva a ideia de outra 
realidade em potência. Hakim Bey também considera a possi-
bilidade das Zonas Autônomas Temporárias se converterem em 
Permanentes, na medida em que for possível ampliar as gretas 
e contradições do sistema, quer dizer, esvaziar de sentido e de 
funcionalidade as instituições estatais e mercantis32.

 Outro elemento que coloca em cena é o ciberespaço. 
Embora apresente uma posição dúbia, contribuiu com o debate 

31  A Internacional Situacionista (I.S.) foi um minúsculo e “barulhento” movimento 
de cunho político e artístico surgido nos anos 1960 a partir da coalização entre um 
grupo de intelectuais da França, Bélgica, Inglaterra, Itália, Escócia etc. Inspirava-se 
nos movimentos de vanguarda artística mas, simultaneamente, defendia os valores do 
comunismo de conselhos e ainda incluíam perspectivas extraídas do dadaísmo e do 
surrealismo. Escreveram sobre urbanismo, literatura e cinema e influenciaram, ao menos 
“subliminarmente”, as convulsões estudantis de 1968 em Paris. Guy Debord foi o mais 
famoso entre eles, e sua obra A sociedade do espetáculo chegou a ter uma surpreendente 
projeção internacional.
32  Há uma extrema familiaridade com a ideia de heterotopia elaborada por Foucault 
(PASSETTI, 2002).
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a respeito do papel das novas tecnologias de informação no con-
fronto político. Mais precisamente, a rede digital. Bey faz uma 
diferenciação entre a internet e a web, respectivamente, como a 
dimensão mais superficial e controlada do sistema, e o lado ocul-
to, clandestino, underground da cultural digital. Ele deposita 
muita confiança e entusiasmo nas ZAT produzidas na e por meio 
da web. O elogio unilateral da rede como espaço anônimo e ho-
rizontal é fraco, sem dúvida. O que não retira as potencialidades 
horizontais da rede e sua dimensão fractal que, com alguma re-
serva, a torna um lugar no qual se pode dificultar os mecanismos 
de controle. Independentemente desses problemas de fundo, é 
inegável a relação entre a profusão do anarquismo no final do 
século XX e início do XXI com a emergência da cibercultura e 
do ciberespaço. As jornadas altermundialistas provavelmente se-
riam impossíveis sem esses elementos. O zapatismo talvez teria 
sido esmagado antes que a sociedade civil tivesse notícias do que 
havia se passado na selva Lacandona.

 Enfim, o ciberespaço ocupa um lugar importante na socia-
bilidade contemporânea. Menos pela qualidade das informações, 
cada dia mais ameaçada pelo advento da Era da Pós-Verdade e do 
Big Data, mais pelos laços de afeto, amizade, interesse, afinidade 
etc., que permitem ações simultâneas e a formação de redes de 
compartilhamento e correntes de opinião.

 São notórios os ecos de muitas das formulações de Hakim 
Bey no trabalho desenvolvido pelo anarquista e militante espa-
nhol Tomás Ibañez (2014; 2007). Existencialismo, pós-estru-
turalismo, complexidade e teoria do caos canalizam muitos de 
seus pressupostos e seu modo de realizar um balanço da “ampla 
tradição”. Novamente, temos aqui um apelo a uma ontologia do 
presente que rejeita a dimensão escatológica da revolução. Ainda 
que não reduza o anarquismo a uma crítica às relações de poder, 
também enfatiza este como seu traço nuclear.
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 Sua interpretação sobre a emergência do anarquismo no 
século XXI é bastante interessante. Ibañez (2014) busca esta-
belecer uma proximidade entre o conjunto de transformações 
operadas no âmbito das sociedades modernas no final do século 
XX, cujos desdobramentos culturais, econômicos, sociais e po-
líticos convergem com diagnósticos presentes em autores como 
Bauman, Mafesolli, Giddens, Foucault, Castells, Deleuze, entre 
outros autores com valores, práticas e princípios originários do 
universo libertário. Esse fenômeno é por ele denominado neoa-
narquismo, dado que tais valores, práticas e princípios são reela-
borados e ressignificados com vistas a atender as peculiaridades 
e exigências do tempo atual. Inclusive se relacionando com as 
linhagens e expressões clássicas “sobreviventes” do anarquismo.

 O neoanarquismo se manifesta pelo menos de duas for-
mas: como anarquismo extra-muros, quando “desenvolve práticas 
e valores indubitavelmente anarquistas por fora dos movimentos 
especificamente anarquistas e à margem de qualquer referência 
explícita ao anarquismo”33 (IBAÑEZ, 2014, p. 28). Há uma ex-
pansão de práticas e valores baseados na crítica antiautoritária 
e anti-hierárquica, da representação política e da submissão ao 
regime de salariado que aponta para formas de relações hori-
zontais, augestionadas, prefigurativas e impulsionadas pela ação 
direta. São formas muito peculiares de sociabilidades emergentes 
(COLECTIVO ACySE, 2012, p. 311) incorporadas e desenvolvi-
das por indivíduos e coletivos de maneira difusa e expansiva, por 
fora das fronteiras identitárias do anarquismo, mas produzindo 
efeitos anarquizantes.

 A outra forma de manifestação se daria no florescimento 
de novos coletivos e agrupamentos explicitamente autoidentifi-
cados como anarquistas, mas portadores de uma “nova sensibi-

33  Traduzido do original pelo autor.
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lidade” que, para Ibañez, pode ser traduzido como uma abertura 
antidogmática para transitar entre distintas “tradições” políticas 
e teóricas, promovendo um tipo de “mestiçagem” ideológica. 
Ibañez parece bastante generoso ao tentar costurar a divisão mais 
ou menos cristalizada promovida por Bookchin quando opõe o 
anarquismo individualista ao anarquismo social, argumentando a 
favor da coexistência entre “derivas pessoais” e “experiências co-
munitárias”. Em realidade, creio que ele tem razão quando mui-
tos representantes do anarquismo social fixam uma linha demar-
catória rígida e sumária entre o “anarquismo organizado” (geral-
mente de tendências plataformistas/especifistas ou sintetistas) e 
os outros (“antiorganizacionistas”)34. Não deveríamos desprezar 
a importância dos grupos de afinidade ou outras modalidades 
organizativas passíveis de ganhar vida dentro (e fora) do anar-
quismo. Porém, percebe-se o tom um tanto severo quanto ao lu-
gar a ser ocupado pelo anarquismo, digamos, “mais tradicional” 
(comunismo libertário e anarcossindicalismo, por exemplo) nes-
se campo “renovado e plural”, extremamente reativo a qualquer 
modalidade de organização de amplo escopo e transversal, base-
ada na autodisciplina (ou seja, voluntária) cuja finalidade é atuar 
junto a setores populares. Entre o reconhecimento dos limites 
e contradições relacionados a esse tipo de opção e a aversão à 
“tudo que cheira revolução” (escatologia e sacrifício redentor) e 
“povo” (vanguardismo e populismo), corre-se também um risco 
significativo de gravitação ao redor de uma concepção elitista e 
sectária do anarquismo, o que me parece uma das preocupações 
desse autor35.

34  Há muitas possibilidades para a realização de uma classificação das correntes internas 
do anarquismo. Todas elas dependem dos critérios adotados e contextos nos quais foram 
utilizadas, geralmente segundo fricções entre autoidentificação, adversários internos e 
detratores. Para um esforço mais recente de classificação, ver Schmidt e Van der Walt 
(2009) e Correa (2015).
35  Para Ibañez, o neoanarquismo representa no domínio da renovação das práticas 
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 Outro aspecto que merece atenção em Ibañez é a pro-
blematização da noção de poder no anarquismo. No século XIX, 
diante do paradigma do “Estado Juiz e Policial”, entende-se que 
toda a crítica anarquista ao poder se confundia com a crítica ao 
Estado e à política circunscrita a este campo. Por isso um certo 
sentido do forte tom “antipoder” e “antipolítico” no anarquismo 
clássico. Mas tanto a complexificação da sociedade moderna (e, 
portanto, do Estado, que passou a assumir importantes funções 
sociais e redistributivas até então inusitadas e inesperadas) quan-
to a própria revisão da noção de poder nas últimas décadas, na 
qual é inestimável a contribuição de Michel Foucault (1979), 
remete-nos à necessidade de atualização criativa de alguns dos 
pressupostos herdados. Mas há também quem defenda que esse 
segundo ponto não foi desenvolvido de forma homogênea nos 
clássicos. Com Jun (2013) diria até o contrário, há uma inusitada 
afinidade a esse respeito entre autores como Proudhon e Bakunin 
e alguns pós-estruturalistas.

 De todo modo, Ibañez (2007), procurando desenvolver 
um tipo de realismo libertário, parte do princípio de que não há 
sociedade sem relações de poder. Assim como não há sociedades 
sem ordem, diria Proudhon. O elemento decisivo da posição 
anarquista seria, portanto, a luta contra determinadas relações 
de poder que se configuram como relações de dominação. Isso leva 
Ibañez a buscar um entendimento acerca do conceito de poder e 
sua correspondente versão em uma sociedade libertária. O poder 
seria então compreendido em três níveis: a) em um escopo mais 
geral como capacidade e potência (fazer-criar); b) em um plano 
relacional, como uma situação assimétrica entre agentes sociais 
ou indivíduos (mando-obediência); e c) a institucionalização das 
relações assimétricas anteriores em estruturas e mecanismos ma-

e valores aquilo que o pós-anarquismo representa de atualização no domínio teórico 
(NEWMAN, 2006).
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crossociais de regulação ou controle social. O anarquismo com-
bate os sistemas de dominação baseados em relações de poder 
apontadas nas dimensões b e c, buscando alcançar até onde for 
possível um “modo de funcionamento libertário dos aparatos 
de poder, dos dispositivos de poder das relações de poder que 
conformam toda a sociedade”36 (IBAÑEZ, 2007, p. 46). No pla-
no prático, a tarefa dos anarquistas implicaria no esforço para a 
reconfiguração das relações sociais a fim de fomentar, ampliar 
e conservar relações de poder libertárias em sociedades com e 
até mesmo sem Estado (pois, uma sociedade sem Estado não 
poderia ser uma sociedade sem relações de poder, desse modo, 
não implicaria necessariamente em uma sociedade sem riscos de 
produzir relações de dominação)37.

 Finalizo este capítulo com o aporte do anarquista e soci-
ólogo uruguaio Alfredo Errandonea, ex-militante da Federação 
Anarquista Uruguaia (FAU) e de uma das suas cismas, a Ação 
Libertária Uruguaia (ALU). Como intelectual latino-americano 
muito ativo entre os anos de 1960 e 1980 e, na contramão de 
seus pares de esquerda, interlocutores majoritariamente marxis-
tas, produziu uma valiosa reflexão que colocou em evidência a 
dimensão política da teoria de classes, contribuindo para uma teo-
ria geral da dominação inspirada deliberadamente em princípios 
anarquistas, mas sem deixar de promover um criativo diálogo 
entre Marx e Weber (FERRER, 2013), que em alguns aspectos 
lembra o brasileiro Maurício Tragtenberg. Essa aproximação 
também nos permite dialogar com a proposta de Ibañez.

 Errandonea (2011) igualmente assume o pressuposto da 
impossibilidade de uma sociedade isenta de relações de poder, e 
concebe a ideia de poder de forma muito próxima da que apre-

36 Traduzido do original pelo autor.
37 O romance de ficção científica Os despossuídos, de Ursula Le Guin, é um belo exemplo 
imaginativo de uma sociedade libertária e suas virtuais contradições.
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sentamos anteriormente. Sua preocupação central, portanto, será 
conduzida para um esquema analítico que permita identificar os 
sistemas de dominação enquanto um tipo particular de relações 
sociais institucionalizadas, por meio das quais uns decidem so-
bre questões que têm implicações na vida de outros ou na vida 
de todos (ERRANDONEA, 2011, p. 44).

 Sem negar a importância das configurações econômicas que 
permitem a produção e reprodução da forma-Capital, Errandonea 
procura situar o fenômeno da exploração, que sob o capitalismo 
tende a se expressar como produção de mais-valia, como uma di-
mensão econômica dos sistemas de dominação que são, funda-
mentalmente, relações de poder ancoradas em arquiteturas ins-
titucionais e políticas. Portanto, a dominação, em geral, “esteve 
acompanhada do acaparamento de riquezas, da expropriação do 
excedente. Mas nem sempre essa é sua explicação e sua origem 
determinante”38 (ERRANDONEA, 1989, p. 89). Refinando e com-
plexificando um tipo de leitura na qual elementos diversos se en-
cadeiam em contextos concretos e específicos, ele entende que um 
sistema de dominação se constituí por um “conjunto de mecanis-
mos correspondentes a diversas fontes e fatores que se combinam 
em uma determinada estrutura de classes, e à configuração que 
delas resultam institucionalmente com as resistências em seu fun-
cionamento histórico concreto [...]”39 (ERRANDONEA, 1989, p. 
89). Tais mecanismos podem ser: exploração, coação física, políti-
co-burocrático, alienação/ideologia etc.

 A organização de um determinado arranjo dos mecanis-
mos supramencionados, como sistema de dominação, por sua 
vez se conecta com a estrutura de classes existente em determi-
nada sociedade. Ele propõe uma tipologia de classes que recorda 
Bakunin, remetendo aos papéis que determinados grupos sociais 

38 Traduzido do original pelo autor.
39 Traduzido do original pelo autor.
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executam no âmbito dos sistemas de dominação, particularmente 
em uma sociedade capitalista, permitindo a identificação de qua-
tro grandes extratos: a) pela responsabilidade no exercício direto 
– titularidade – da dominação; b) pela participação na instrumenta-
lização da dominação; c) pela situação de subalternidade integrada; 
d) pela situação de subalternidade não integrada (ERRANDONEA, 
1989, p. 102). O primeiro grupo se expressa basicamente como 
as chamadas classes dominantes (capitalistas, latifundiários, altos 
gestores empresariais e estatais). O segundo, ocupa uma posição 
intermediária e ambígua de dominação subordinada, podendo ser 
entendido como as “camadas médias”, extremamente heterogê-
nea e suscetível a conjunturas de intensa mobilidade e instabi-
lidade ascendente ou descendente (que explica sua tendência a 
defender irresolutamente os símbolos de status que as distan-
ciam da ameaça de pertencimento às classes populares): setores 
intermediários da gestão empresarial e estatal, assalariados alta-
mente especializados e trabalhadores de escritórios (“colarinhos 
brancos”), profissionais liberais e autônomos, pequenos proprie-
tários etc. No terceiro e quarto grupo estariam representadas as 
classes dominadas propriamente ditas. Em um caso, o grosso dos 
assalariados produtores diretos de bens e serviços, no outro, os 
elementos excluídos do sistema formal de assalariamento, cama-
das marginais que podem circunstancialmente serem funcionais 
ou disfuncionais para o sistema de dominação.

 A tipologia, obviamente, como construção analítica, pode 
assumir distintas configurações na formação das “classes con-
cretas” (tanto do ponto de vista de sua “identidade ou perten-
cimento social” quanto do lugar “objetivamente” ocupado por 
determinados grupos no contexto de sua participação nos meca-
nismos de dominação). Por exemplo, a ampliação do extrato de 
trabalhadores não assalariados, no âmbito da discussão do que 
lidamos hoje como fenômeno do precariado (STANDING, 2013), 
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pode implicar na formação de uma esfera de atuação para deter-
minados grupos de indivíduos que se situam de forma perene ou 
ambivalente tanto no nível b quanto no nível d. Ademais, não 
podemos esquecer que as relações de poder representadas pelo 
patriarcado, pela heteronormatividade e o racismo (não temati-
zadas pelo autor) também atuam como macroestruturas sociais 
acopladas de forma transversal em um sistema de dominação 
concreto, embora em distintos gradientes.

 Errandonea (1989), sem abrir mão do reconhecimento do 
refluxo da tradição libertária no século XX, especialmente com 
a decadência das expressões “movimentistas” do anarquismo 
(como o sindicalismo revolucionário), reafirma a necessidade de 
repensar a sua atualidade em pelo menos duas frentes: de um 
lado, sua capacidade em confirmar empiricamente boa parte de 
suas previsões a respeito das derivações políticas autoritárias do 
marxismo; de outro, importância de uma revisão crítica de boa 
parte do legado libertário, levando em conta as transformações 
ocorridas nos sistemas de dominação que levaram à complexifi-
cação do Estado e do modo como encaramos e vivemos a divisão 
entre espaço público e privado.

 Sobre o segundo ponto, não podemos negar que o Estado, 
durante o século XX, especialmente por meio das políticas de 
welfare incorporou, via institucionalização de direitos, um con-
junto de demandas oriundas de pressões populações de setores 
subalternos e dominados. No plano do nosso imaginário políti-
co, isso sedimentou uma identidade perversa e delicada de cor-
respondência exclusiva entre o público e o estatal e, desse modo, 
reduziu o espectro ideológico esquerda – direita ao maniqueísmo 
Estado – Mercado. Tal situação conduz o anarquismo a se posi-
cionar frente à realidade de maneira aparentemente paradoxal. 
Sobre a arremetida conservadora contra os chamados serviços 
públicos e direitos sociais:
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[…] os anarquistas não podem aceitar passivamente o re-
gresso à negação total dos direitos populares a bens e ser-
viços que já haviam sido reconhecidos como “direitos so-
ciais”, por mais que este reconhecimento chegara pela via 
estatal […] a solução não são as privatizações, que signi-
ficam seu regresso direto à propriedade capitalista […] o 
caminho mais anarquista passa pela autonomia e descentra-
lização, por conduzir sua gestão às mãos dos próprios inte-
ressados, daqueles que trabalham nesses espaços e daqueles 
que necessitam e se utilizam deles40 (ERRANDONEA, 2011, 

p. 61).

 Somente uma retomada séria, aprofundada e disposta a 
atualizar os debates e práticas desenvolvidos pela ampla tradição 
anarquista nos permitirá romper esse maniqueísmo ideológico 
cristalizado ao redor do marxismo e do liberalismo, como encar-
nações-modelo da oposição esquerda x direita. O espaço público 
não é exclusivamente um espaço do Estado, do mesmo modo 
que o espaço privado não é monopólio do mercado. Se o público 
não estatal pode nos remeter a uma estratégia neoliberal que ge-
ralmente acompanha os processos de privatização, é necessário 
incluir nesse entendimento o complemento de um privado não 
mercantil. E uma revisão dessas categorias em chave anarquista, 
segundo Errandonea, requer utilizar como critério a expansão da 
democracia direta e do protagonismo e participação dos direta-
mente envolvidos no planejamento, gestão e organização desses 
espaços. Aprofundar a democratização como sociabilidade an-
tiautoritária, autoinstituição permanente, horizonte normativo e 
expressão institucional da autodeterminação: eis um dos possí-
veis significados de se pensar, exercer e praticar a auto-organiza-
ção contemporaneamente em uma perspectiva libertária.

40 Traduzido do original pelo autor.
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4  Caminhando e perguntando: tópicos para 
discussão oriundos de uma teoria política 
anarquista

“Acredito que dois séculos de generalização de estados for-

tes e economias liberais podem ter nos forçado a abando-

nar hábitos de mutualidade e cooperação, nos socializando 

precisamente como a figura predatória que o pensamento 

hobbesiano atribuía ao ‘estado de natureza’. O Leviatã pare-

ce ter nascido para sua própria justificação.”

(James Scott, Two cheers for anarchism, 2012)

 Não tenho dúvida que existe um repertório muito mais 
amplo e diverso no universo da ampla tradição anarquista que po-
deria ser mobilizado e apresentando neste (e em outro) trabalho. 
Como aludido anteriormente, temos aqui um pequeno esforço 
que não ousaria (e nem teria condições de) dar conta da extensa 
gama de possibilidades para se abordar o assunto. Inspirado um 
pouco no exercício realizado por David Graeber (2011), apresen-
to aqui nada mais do que “fragmentos”, e espero que com eles 
possamos estimular diálogos e outras rotas de navegação pelos 
sinuosos caminhos do nosso imaginário político contemporâ-
neo, escassamente explorados e percorridos e, quem sabe, apoiar 
sinergeticamente o pensamento sobre práticas e experiências de 
auto-organização social, na dinâmica e mutante condição de “sa-
beres situacionais” (COLECTIVO SITUACIONES, 2001).

 Os fenômenos de auto-organização social como experi-
mentos sociopolíticos, territoriais, culturais, simbólicos e econô-
micos - “as autonomias”, são realidades multidimensionais por 
excelência. Embora exista uma tendência a incorrer no vício de 
concebê-los autarquicamente, temos diante de nós o desafio de 
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pensá-los fora de determinados quadros interpretativos e episte-
mológicos hegemônicos no século XX. Precisamos escapar das in-
clinações em reificá-los como limitados às coordenadas de escala 
(o “pequeno” e o local não necessariamente estão isolados) e de 
autossuficiência (trocando a independência pela interdependên-
cia). É com esse espírito que apresento a seguir algumas questões 
que poderiam contribuir na condição de lugares epistêmicos para 
avançar na direção de uma leitura anarquista da teoria política (em 
modo turbulência) e, recursivamente, um convite para inserir o 
anarquismo no escopo de suas preocupações contemporâneas.

a  revolução

 O conceito moderno de revolução nos remete a uma vi-
são pendular entre a ação coletiva racionalmente orientada para 
transformar a sociedade e o ápice do colapso de uma estrutura 
social (cuja degeneração tende a ser de longo prazo) e sua re-
acomodação em uma nova ordem social emergente. Em certo 
sentido, é prisioneiro da sobrevalorização da ação humana no 
mundo (voluntarismo) ou da sobrevalorização dos mecanismos 
impessoais e ocultos que dirigem as dinâmicas da realidade so-
cial (estruturalismo determinista ou mecanicista). Em ambos os 
casos, de fundo, existe o pressuposto da correspondência entre 
sociedade e Estado-Nacional, representados como ordenamento 
social mais ou menos unitário e uniforme.

 O modelo que irá conformar nosso imaginário sobre o 
assunto tem como referência, particularmente, a Revolução 
Francesa (como revolução burguesa) e Revolução Russa (como 
revolução burguesa “dirigida” pelo proletariado). Em grande 
medida, nesse modelo, a revolução, entendida como finalida-
de, se encerra sob uma racionalidade, uma ética e uma estética 
que articula agitação política, mobilização das massas e tomada 
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do poder. A crítica da revolução como escatologia redentora é 
bem desenvolvida por Ibañez e Bey, herdeiros mais diretos dos 
“efeitos de 1968”. Mas não é novidade para aqueles que conhe-
cem um pouco mais as reflexões contidas na própria obra de 
Proudhon (que experimentou as consequências posteriores da 
Revolução Francesa).

A superação desses marcos não implica necessariamente 
na rejeição da ideia de revolução, como chega a propor alguns ex-
poentes do chamado neoanarquismo e/ou pós-anarquismo. Pelo 
contrário, desafia-nos a ampliar e relativizar esses pressupos-
tos. Há tanto revoluções moleculares, pensando em Proudhon 
e em alguns pós-estruturalistas como Deleuze, quanto grandes 
e arrebatadoras rupturas e transições, que não são antagônicas, 
como também não precisam ser complementares, embora pos-
sam pavimentar o terreno social e o imaginário político ao criar 
pontos de contato entre uma coisa e outra. Os processos profun-
dos de transformação social que colocam a revolução em nosso 
horizonte de expectativas são multidimensionais e movimentam 
dinâmicas nas quais podemos incidir politicamente, sem nunca 
sabermos até que ponto a intencionalidade foi seu fator decisivo, 
e se os desdobramentos das nossas ações intencionais produzem 
necessariamente os efeitos que almejamos.

 É importante reconhecer as incertezas constitutivas tanto 
do cálculo político da ruptura na arte maquiaveliana da insurrei-
ção (impossível atestar que uma revolução foi vitoriosa apenas 
por questões de um acertado método organizativo de um grupo 
social que escreve sua história a posteriori), quanto do diagnós-
tico a respeito das tendências de colapso generalizado (toda lite-
ratura política do século XIX apontava para a crise estrutural do 
capitalismo e, talvez, essa “reflexividade” capturada tenha sido 
justamente o que salvou o capitalismo das grandes crises). Isso 
não significa o abandono dos projetos mais globais e generosos 
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de reconstrução social, nem os esforços intelectuais de diagnós-
ticos de possíveis crises sistêmicas.

Em um de seus textos clássicos, Weber (2011) defende 
uma espécie de separação quase sanitária entre a ética da respon-
sabilidade e a ética da convicção, vinculando-as aos modos de 
fazer ciência (baseada no método rigoroso e em um certo ceticis-
mo controlado) e política (baseada na paixão e na capacidade de 
mobilizar os homens para o “comum”). Se a convicção não for 
reduzida ao dogmatismo, não consigo concebê-la sem a media-
ção de responsabilidades (ou seja, pela preocupação incessante 
a respeito de suas consequências). Ora, isso nos permite enten-
der as paixões sob outro ângulo, diferenciando as paixões de 
vida das paixões de morte (para brincar com temas das pulsões 
freudianas). Vacinar do antidogmatismo tanto a política quan-
to a ciência (ambas, em última instância, assentadas em valores 
ou pressupostos indemonstráveis). Há políticas e ciências que 
criam vida e que deixam viver e aquelas que produzem a mor-
te e deixam morrer (FOUCAULT, 2008; MBEMBE, 2018). Sem 
abrir mão do entendimento a respeito da especificidade de cada 
um desses campos, entretanto, não podemos ignorar as conexões 
epistêmicas e institucionais que os aproximam, especialmente 
em relação a seus efeitos mais globais. O que nos remete à neces-
sidade de assumir uma atitude simultaneamente epistemológica 
e ética, cognitiva e afetiva, cuja solução mais criativa e que atu-
aliza preocupações presentes no pensamento libertário pode ser 
encontrada na proposta de sentipensamento de Fals Borda (2009).

 Reconhecendo seus domínios específicos, mas porosos, e 
não invisibilizando seus efeitos recíprocos, a revolução social não 
necessita se constituir em um tema tabu, continuando atual como 
horizonte desejante, utopia “que nos faz caminhar”, no mais belo 
sentido que lhe atribuiu Eduardo Galeano (1994), ensejando uma 
atitude intelectual e política mais parcimoniosa e menos catastrofis-
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ta, que saiba celebrar a vida aqui e agora sem abrir mão de se indig-
nar e revoltar contra todas as misérias e mazelas de nosso tempo 
que aviltam a dignidade humana (VANEIGEM, 2002).

 As mais diversas esferas da condição humana são partes 
indissociáveis da própria constituição da natureza. Uma concep-
ção desessencializada da revolução nos permite compreender 
melhor os aspectos multissocietários das transformações, já que 
nossas realidades sociais também respondem à referências mul-
tissocietais (TAPIA, 2008), de ordens morais e sociais coexisten-
tes e em permanente tensão, e recuperar a relevância das lutas 
que se travam simultaneamente em múltiplas escalas e dimen-
sões, todas elas, direta ou indiretamente, explícita ou implicita-
mente, atravessando o terreno da chamada vida cotidiana. Uma 
revolução como desejo de vida boa, de bom viver, de autonomia, 
de realização da dignidade humana e não humana, não pode se 
restringir a um acontecimento no futuro, ao contrário, realiza-
-se gradualmente no aqui e agora, e se projeta como potência 
de dilatação mutante do nosso presente que vai se modificando. 
Não precisamos negar ou abdicar da intencionalidade e desejo 
de ruptura, mas assumir e conectar os mais diversos frutos co-
lhidos ao semeá-la como enunciação, prática e representação so-
cial opositora a todos os sistemas de dominação vigentes, com 
todos os desdobramentos derivados de sua imprevisibilidade no 
tempo, no espaço e naquilo que ela pode resultar. Nessa chave, 
uma revolução nunca se conclui. Como pensava Proudhon (2017) 
muito antes de Trotski: ela é permanente ou não é revolução.

b  sociabilidades emergentes

 É sempre oportuno denunciar a pretensão de totalização 
de certas análises políticas (especialmente aquelas derivadas do 
campo da atual ciência política) que operam por meio da fetichi-
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zação ou reificação das dinâmicas institucionais e procedimen-
tais. No entanto, isso não resulta em ignorar a existência das ins-
tituições e seu peso real como representação simbólica e moral 
no âmbito das relações sociais e de poder.

Mas se assumimos o terreno da vida cotidiana como to-
pologia significativa do fazer, sentir e pensar humano, transversa-
lizado pelo conjunto de condicionantes que atuam pela força e 
sentido das instituições e as retroalimentam como tal, pode ser 
alvissareiro mobilizar algum tipo de conceito com potencial re-
cursivo que expresse as conexões micro, meso e macrossocial. O 
conceito de sociabilidades emergentes (BRANCALEONE, 2019), 
proposto pelo Colectivo ACySE (2012), quiçá possa consistir em 
uma valiosa contribuição. Embora a ideia de sociabilidade even-
tualmente se associe a uma certa sociologia interacionista inau-
gurada por Simmel e desenvolvida pela sociologia pragmatista 
norte-americana dos anos de 1920 e 1930, ela se permite um 
conjunto de ressignificações, como podemos atestar em suas fi-
gurações contemporâneas. Como chave analítica aqui proposta, 
as sociabilidades se constituem em arranjos interativos (relações 
sociais) que permitem a produção e reprodução de determina-
dos ordenamentos sociais e representações de ordens morais. 
Ou seja, não há forma-Estado e forma-Capital sem as respectivas 
sociabilidades estatais e mercantis. Na realidade, é possível iden-
tificar no plano da realidade social um conjunto amplo e hetero-
gêneo de sociabilidades (GURVITCH, 1941) e sua configuração 
em um determinado plano histórico e espaço-temporal se traduz 
em instituições e modos de vida, de fazer e pensar socialmente, 
e vice-versa. Um modelo de interpretação da ordem social e das 
relações de poder, tal como apresentado ao longo deste livro, ba-
seia-se na centralidade de alguns sistemas de dominação interco-
nectados, mencionados anteriormente, como pressupostos dos 
quais derivam determinadas ferramentas de análise.
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 Observamos que na moderna história das classes traba-
lhadoras, laços fundados na solidariedade e no apoio mútuo 
orquestraram a emergência de organizações e lutas operárias. 
Também compreendemos que boa parte da experiência cotidiana 
e de resistências de vastas populações denominadas de indíge-
nas ou camponesas, por sua vez, estava ancorada em complexos 
sistemas de reciprocidade. Tais expressões denotam formas ou 
arranjos de sociabilidades específicos que foram colonizados ou 
atravessados pela sociabilidade mercantil e estatal.

 Interessa identificar as mais variadas composições desses 
arranjos de sociabilidades no âmbito das resistências (ativas ou 
passivas) e das experiências (coetâneas) de autonomias resilien-
tes, invisibilizadas ou subterrâneas. Compreendo por sociabili-
dades emergentes aquelas práticas e representações, intencionais 
ou não, que, em realidades heteronômicas, apontam para sobre-
vivência, a manutenção e a criação de condições de possibilida-
des para a manifestação e existência dos fenômenos de auto-or-
ganização social e, portanto, de autonomias. Em diferentes esca-
las e regiões da vida social, as sociabilidades emergentes podem 
nos auxiliar a dar conta dos chamados “fenômenos de prefigu-
ração” da realidade. Fazendo um balanço geral da herança anar-
quista, isso corresponde a ideia de que meios e fins integram uma 
mesma dinâmica processual (em geral, meios autônomos criam 
realidades autônomas), não há ação política emancipadora sem 
o protagonismo dos sujeitos daquela emancipação e a dimensão 
ética (normativa) é inescapável do pensar e do fazer humano (no 
item d irei desenvolver mais esse ponto).

 Sob a perspectiva das sociabilidades emergentes, vou me 
ater a uma expressão muito emblemática utilizada por boa parte 
da literatura e da militância envolvida com a problemática das 
autonomias na América Latina: a noção de horizontalidade. Sua 
origem léxica na gramática libertária é relativamente recente e 
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podemos associá-la ao neoanarquismo das rebeliões altermun-
dialistas do final dos anos 1990 e ao autonomismo forjado nas 
lutas, protestos e manifestações que desaguaram no 2001 argen-
tino (SITRIN, 2005). Por horizontalidade se entende uma for-
ma igualitária ou não hierárquica de se relacionar no interior 
de agrupamentos e coletivos, estimulando o protagonismo e a 
máxima participação do conjunto de seus integrantes, de modo 
a garantir formas de tomada de decisões democráticas e que ten-
dam, sempre quando possível, ao consenso. A expressão con-
fronta diretamente as formas de organização oriundas da tradi-
ção leninista (centralismo democrático) e hegemônica em boa 
parte da esquerda de origem marxista, fundada na hierarquia 
entre dirigentes e dirigidos (comitê central e base).

 Embora o termo seja recente, sua semântica é insepará-
vel da concepção e da prática dos anarquistas organizados em 
grupos de afinidades ou cooperativas e estruturas mais amplas 
de tipo mutualista e federalista. Aliás, como explicado anterior-
mente, federar-se para Proudhon significa a livre associação entre 
iguais. Sem dúvida, há disputas nos meios libertários a respeito 
da concepção e da prática da horizontalidade. Tendências mais 
“individualistas” poderão assumi-la como princípio de contrains-
titucionalização ou contraformalização dos seus coletivos. Quer 
dizer, a horizontalidade é fundamentalmente um ponto de parti-
da. As objeções a essa leitura se fundam nos riscos da chamada 
“dominação informal”: sem regras claras sobre o funcionamento 
e dinâmicas dos grupos, os papéis a serem desempenhados livre-
mente pelos indivíduos podem produzir conflitos subterrâneos 
derivados da assimetria de poder e informação concentrados por 
determinados indivíduos que possuem ascendência sobre outros 
(FREEMAN, 1999).

 Outras tendências, reconhecendo essas dificuldades e 
contradições, buscam construir a horizontalidade no cotidiano, 
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formalizando regras de alternância e papéis a serem desenvol-
vidos por seus membros de forma rotativa, mas sem confundir 
igualdade de deliberação e participação com nivelamento das di-
ferenças e capacidades individuais. Nessa última acepção ela não 
está dada, mas é construída processualmente. De um modo ou 
de outro, a horizontalidade como ingrediente-chave das sociabi-
lidades emergentes, preconiza um modelo de relação social que 
incentiva a antecipação ou a realização de um projeto de socie-
dade autônoma (na qual o protagonismo individual é base do 
protagonismo coletivo e a autonomia coletiva se realiza por meio 
das autonomias individuais), criando interessantes mecanismos 
para vetar ou minimizar a produção de caudilhos, chefes ou lide-
ranças centralizadoras e permanentes.

c  classes e atores sociais

Já que assinalamos a importância da autonomia em sua 
dimensão individual, um entendimento processual, histórico e 
dinâmico da realidade social não pode reduzir a agência política 
à ação de indivíduos atomizados, racionais e autárquicos operan-
do na “sociedade civil” segundo seus interesses. Mesmo a díade 
Estado e sociedade civil, relevante em muitas análises políticas 
de cunho mais crítico, deve ser problematizada. A autorrepresen-
tação da modernidade, sem dúvida, constrói e perpetua um ima-
ginário social e instituições assentadas sobre esses pressupostos.

 Mas se introduzimos nesse esquema as assimetrias produ-
zidas e derivadas dos sistemas de dominação (classista, estatal, 
racista, patriarcal etc.), complexificamos as configurações que 
nos permitem identificar as correlações possíveis entre atores e 
estruturas, sem abandonar a perspectiva da recursividade.

 Tema clássico e inescapável da teoria política orientada à 
esquerda é o problema do sujeito revolucionário. O marxismo foi 
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o principal responsável pela dimensão assumida por esse ponto na 
modernidade, mas está longe de ser sua fonte ou origem. A cultura 
política socialista do século XIX se forjou ao redor do classismo 
e da aposta no potencial revolucionário dos trabalhadores indus-
triais. Proudhon no final de sua vida também escreveu sobre o as-
sunto em Da capacidade política das classes trabalhadoras (1865), 
obra publicada na sequência de sua morte. A ideia de uma classe 
subalterna (em si) antissistêmica, que seria capaz de produzir uma 
identidade e consciência coletiva a respeito de sua posição social 
(para si), estava ali muito bem elaborada.

 A contribuição de uma teoria de classes inspirada nos au-
tores e militantes libertários mobilizados neste texto pode dar 
cobertura às seguintes questões: i) o antagonismo fundamen-
tal das sociedades modernas, representado pelo conflito capi-
tal x trabalho, é importante mas insuficiente para determinar a 
manifestação concreta das classes e frações de classes em suas 
particularidades e mais variadas configurações; ii) todo regime 
de exploração econômica responde a mecanismos de domina-
ção que são políticos (no sentido das relações de poder que os 
constituem); iii) sendo a exploração econômica uma dimensão 
(não menos relevante) dos sistemas de dominação, conside-
rando a intersecção entre os vários sistemas de dominação, as 
assimetrias e as relações de dominação são sempre relacionais. 
Entretanto, as fronteiras de demarcação entre classes dominadas 
e classes dominantes, mais ou menos móveis em determinadas 
circunstâncias, tendem a se cristalizar ao redor de certas posições 
sociais, políticas e econômicas formalmente institucionalizadas 
que permitem a determinados grupos de indivíduos (geralmen-
te, acumulando os signos hegemônicos da supremacia racial e 
de gênero) monopolizar decisões sobre o trabalho dos outros e 
sobre a gestão da vida coletiva (como aquelas que tornam pos-
síveis a perpetuação da forma-Estado e da forma-Capital); iv) 
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isso significa que indivíduos de um mesmo grupo social podem 
operar, simultaneamente, em diferentes polos de um mesmo ou 
distinto sistema de dominação (como as classes “médias” ou in-
termediárias de Errandonea); v) especial atenção deve ser dada 
aos dois extremos da pirâmide social – o grupo ou fração de ges-
tores (“assalariados” privados e estatais) como parte essencial 
das classes dominantes, e o grupo ou fração de marginalizados 
conhecidos como lumpen (subalternos precarizados ou não inte-
grados) como parte das classes dominadas; vi) o campesinato e o 
artesanato geralmente tendem a ser considerados como perten-
centes aos setores intermediários (o marxismo convencional in-
sistiu em lhes rotular como “pequena-burguesia”), mas ocupam 
posição muito singular e própria na estrutura de classe e não 
devem ser remetidos automaticamente a essa localização. Como 
vítimas diretas dos processos de modernização capitalista (ur-
banização e industrialização), ocupam uma posição subalterna, 
porém, com características sui generis que lhes possibilitam uma 
modalidade especial de resistência e resiliência; vii) assim como 
os grupos étnicos minoritários (caso da Europa) ou majoritá-
rios (caso dos territórios de América, Ásia e África) objeto dos 
processos de colonização e uniformização cultural promovidos 
pelos Estados-Nacionais, os quais, apesar de suas diferenças in-
ternas que também podem se configurar como relações de do-
minação, em determinadas circunstâncias, são capazes de pro-
mover coesão, solidariedade e identidade antissistêmica (como 
naquilo que se convencionou chamar por “lutas de libertação 
nacional”). Praticamente todas as insurreições que culminaram 
na construção dos modernos Estados marxistas de intenção so-
cialista, ao contrário da previsão e desejo dos próprios marxistas, 
foram alimentadas e sustentadas pela mobilização desses dois úl-
timos grupos sociais (e sua explosiva intersecção).
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Enfim, uma leitura anarquista das dinâmicas de estratifi-
cação social que contemple uma reflexão sobre a relação entre a 
diversidade de posições sociais e os distintos sistemas de domi-
nação não pode ignorar a manifestação concreta de determina-
dos conjuntos de indivíduos como pertencentes a determinadas 
classes sociais, muito menos uma “cultura de classe” que pode 
ser transversal às próprias classes (no sentido original do concei-
to de ideologia tal como elaborado por Marx). Apenas assume 
a circunstancialidade histórico-social e a relacionalidade entre 
classes e frações de classes na produção e reprodução dos sis-
temas de dominação, que em situações concretas podem con-
formar inusitados atores sociais “classistas” ou “policlassistas” 
que encarnam potenciais identidades coletivas subalternas an-
tagonistas e antissistêmicas, superando as representações sociais 
e as “expectativas analíticas” a seu respeito. Nesse sentido, há 
interessantes antecedentes e afinidades dessa posição ou “quadro 
interpretativo” com elementos presentes nas teorias do precaria-
do e da multidão.

d  ações coletivas e organizações sociais

 Assumir a inexistência de um sujeito revolucionário, a 
priori, significa reconhecer que a história e a transformação so-
cial implicam uma abertura para o incerto, na multiplicidade 
contingente da constituição dos sujeitos coletivos e das formas 
possíveis de ação humana. Da mesma forma, romper as limita-
ções impostas pelo maniqueísmo sobre a formação da intencio-
nalidade antissistêmica, ou como colocado pelo velho jargão, se 
a consciência de classe é espontânea e imanente aos subalternos 
ou se lhe é externa.

 Creio que boa parte dos debates no seio da contemporânea 
teoria dos movimentos sociais oferece valiosas ferramentas para 
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esse propósito (TARROW, 2009; GOHN, 2013a; FLOREZ, 2015). 
De modo que apenas vou me ater à contribuição anarquista sobre 
os problemas da ação coletiva e da organização. A autoformação 
política produzida pela pedagogia das lutas dos subalternos e do-
minados não dispensa a conexão entre grupos e setores sociais 
mais ativos e dispostos a retroalimentá-las com (outras) represen-
tações, insumos, técnicas, valores e conhecimentos, que podem 
ser apropriados e ressignificados de distintas maneiras, estimulan-
do transformações de perspectivas reciprocamente.

A ampla tradição anarquista tanto é produto das lutas ope-
rárias e dos grupos socialmente oprimidos, como tentou ser um 
dos seus veículos e expressões mais radicais, como podemos ob-
servar na primeira grande onda sindical, com o sindicalismo de 
intenção revolucionária e o anarcossindicalismo. No entanto, há 
uma diversidade significativa de leituras e linhagens que poderí-
amos agrupar de acordo com o critério das formas de “incidência 
social”, obviamente correndo o risco de reducionismo, mas sem a 
pretensão de promover uma classificação ou tipologia conclusiva.

 Isso significa partir de uma dimensão fundamental da 
política como ação majoritariamente organizada e coletiva em 
um plano de antagonismo aos sistemas de dominação estabele-
cidos. Tal premissa não deixa de ser um desdobramento de um 
cenário criado pela modernidade ao parir a questão social como 
a questão operária. A esse sistema de dominação se sobrepõem 
ou se interseccionam outros mencionados ao longo deste livro, 
o que permite a configuração de distintas identidades subalter-
nas e formas de luta. O anarquismo integra essa constelação de 
identidades, visões de mundo e formas de luta que almeja si-
multaneamente uma topologia transversal e universalizante (ao se 
opor a todos os sistemas de dominação) e uma topologia histó-
rica, particular e singularizante (ao se manifestar concretamente 
em determinados sujeitos, imaginários e projetos alternativos de 
sociedade que busca se diferenciar de outros).
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 Embora os mais resolutos e decididos defensores da au-
to-organização social e da autonomia individual e coletiva, his-
toricamente os anarquistas defenderam a atuação social, coletiva 
ou individual, pública ou clandestina, como forma de difundir 
suas ideias, colaborar com as lutas de emancipação e promover 
a revolução social ombro a ombro com as massas trabalhadores 
e grupos oprimidos. Essa tarefa revolucionária de “incidência 
social”, cujo objetivo fundamental foi mais contribuir com os 
processos de ruptura que dirigir as organizações das classes do-
minadas, em grande parte da experiência libertária significou a 
sobreposição da identidade social (de trabalhador ou camponês, 
por exemplo) à identidade política (anarquista) e essa é uma lei-
tura que nos permite entender o processo de invisibilização do 
anarquismo em um contexto histórico no qual a cultura anar-
quista sempre foi mais abrangente, fluida e presente do que as 
organizações anarquistas (muitas vezes, secundarizadas pelos 
próprios anarquistas).

 Em convergência com a concepção de revolução apresen-
tada anteriormente, entendo que, do ponto de vista da incidência 
social, parte significativa da concepção organizativa do movimen-
to anarquista poderia ser entendida em duas facetas. Uma delas, 
atribuída geralmente a atuação de Bakunin e seus companheiros 
mais próximos no interior da AIT, é a concepção organizacio-
nal do partido anarquista. Seguramente, “partido” nesse universo 
não tem nenhuma relação com a ideia predominante de partido 
no mundo moderno, ou seja, instituições habilitadas ao sufrágio 
para a competição eleitoral. Essa linhagem, que teve continui-
dade especialmente nas releituras de Makhno e Archinov com a 
elaboração da “Plataforma” no final dos anos 1920, também foi 
reiterada com ambiguidades e a seu modo por Malatesta, além 
do movimento de oposição ao “plataformismo” que deu origem a 
“Síntese” de Sebastian Faure e Vsévolod Mijáilovich Eichenbaum 
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(conhecido também como Volin, para economia de palavras). Os 
sintetistas, assim como os plataformistas, defendem a criação de 
organizações políticas especificamente anarquistas (o nome par-
tido como identidade organizacional é inusual para ambas ten-
dências). As divergências se dão em relação a um certo sentido de 
se operar como partido, ou seja, quanto à necessidade de um pro-
grama com estratégia, tática e unidade de ação, o que é negado 
pelos sintetistas. Mas ambos atuam na condição de agrupamento 
de revolucionários que colaboram segundo métodos ou princí-
pios acordados coletivamente para fins de intervenção social e, 
ao fazê-lo, ambos e a seu modo, compreendem a existência de ao 
menos duas dimensões da ação: o âmbito político-ideológico (da 
colaboração entre os que se pensam como pares) e o âmbito so-
cial (comunitário, sindical ou dos movimentos populares), sem 
hierarquização entre eles.

 Uma outra concepção de organização encontrada entre os 
anarquistas é a ideia de grupos de afinidade. Sua estrutura tende a 
ser muito mais flexível, íntima e fluida, agrupando um pequeno 
número de integrantes, que não necessariamente se organizam 
sob a identidade anarquista. Nos grupos de afinidade, é comum 
assumir maior relevância as práticas e os valores antiautoritários. 
Muitos desses grupos, às vezes, ensejam questões de caráter mais 
comportamental, como o naturalismo, o autodidatismo e a edu-
cação libertária, o feminismo, o vegetarianismo, o espiritualismo 
etc.

 Também se pode rastrear parte substantiva das práticas de 
vingança política ou estopins insurrecionais, como regicídio ou 
tiranicídio, geralmente atribuídas pela imprensa e pelos boletins 
policiais como “terrorismo anarquista”, como ações espontâneas 
ou planejadas conectadas ao ambiente político de alguns grupos 
de afinidade “anarcoindividualistas”. Importante sublinhar que 
os grupos de afinidade como espaços de aglutinação de indivi-



96   CASSIO BRANCALEONE

dualidades podem ser mais ou menos formais, costumam ter al-
guma capilaridade ou presença intensa na vida cotidiana de seus 
integrantes e tendem a ser instáveis e de vida relativamente cur-
ta. Seu potencial, no entanto, não é desprezível quanto a capa-
cidade de publicização de ideias e da propaganda pelo exemplo. 
Os grupos de afinidade também podem se diluir na formação de 
movimentos mais amplos e com outras estruturas, como me pa-
rece ter sido em parte o caso do anarcossindicalismo. Nos dias de 
hoje, podemos estabelecer um curioso paralelo entre os grupos 
de afinidades e os chamados “coletivos”.

No movimento anarquista não é incomum encontrar atritos 
muito duros entre os defensores de um ou outro “modelo” organi-
zacional. O sintetismo, curiosamente, incentiva a formação de es-
truturas organizacionais muito próximas dos grupos de afinidade, 
contra a ideia de um anarquismo programático do plataformismo, 
muitas vezes desqualificado por aqueles como “anarcobolchevis-
mo”. Mas o sintetismo não deixa de se constituir em um outro 
modo de ser partido, ao tentar federar no seu âmbito “todas as 
tendências” anarquistas (com exceção do plataformismo).

Parece-me salutar compreender essas duas modalidades 
organizacionais como partes não necessariamente antagônicas 
de incidência social do anarquismo. O que o modelo do “parti-
do” ou da organização específica aufere em termos de potencial 
transversal de incidência social, o modelo dos grupos de afini-
dade oferece possibilidades interessantes de capilarização ou 
“atuação em profundidade” no âmbito de determinados espaços 
sociais particularizados, forjando itinerários pessoais que podem 
transcender o mero “estilo de vida”. Questões que dizem respei-
to às dinâmicas socioculturais de formação de militância e enga-
jamento político, do contexto histórico e da própria experiência 
das lutas darão as condições para o desenvolvimento de uma ou 
ambas formas de organização. Inclusive, é viável conceber laços 
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de solidariedade e colaboração direta ou indireta entre organiza-
ções libertárias, quando a intransigência, o exclusivismo do “mé-
todo” e o dogmatismo não são critérios de julgamento sumário 
e de convivência.

Ambas as modalidades podem integrar, apoiar e até mesmo 
fazer parte de movimentos sociais e lutas políticas que transbor-
dam suas identidades ou pressupostos organizativos elementares. 
Compartilham, a seu modo, a ética do exemplo, a defesa da ho-
rizontalidade e do federalismo (com distintos gradientes de res-
ponsabilidade), a ação direta, a propaganda das práticas e ideais 
libertários, além de realizar prefigurativamente em seus espaços o 
modelo de sociedade auto-organizada que querem construir por 
meio da livre cooperação, da solidariedade e do apoio mútuo.

e  contracultura e lutas simbólicas

No plano imediato das lutas materiais e por reconheci-
mento dos movimentos populares, no qual se pode estabelecer 
fronteiras mais delimitadas entre demandantes e opositores (por 
exemplo, governos e patrões), não há muita dúvida acerca da 
importância da existência da conjugação de táticas e estratégias 
no marco de um programa de ação e reivindicação. A dimen-
são organizacional dos movimentos, quanto mais consolidada e 
sintonizada com a denominada real politik, maior a chance de 
“acumular forças” e “estabelecer alianças” para embates mais 
complexos. Entretanto, o maior desafio e perigo é que colocar 
todas as energias de transformação exclusivamente nesse plano 
pode resultar na assimilação das regras e da gramática da políti-
ca convencional, a ponto de tornar a organização um gradativo 
simulacro daquilo contra o qual sinaliza lutar. A luta por melho-
rias pontuais das condições de vida dos oprimidos é inescapável 
do horizonte de qualquer movimento que aspire “sair do gueto” 
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dos convertidos. Por outro lado, as pequenas e não menos legí-
timas reformas e ganhos dentro da ordem também reverberam 
como adaptação da própria ordem aos seus adversários. Como se 
pode perceber, há uma linha muito tênue e complicada de se es-
tabelecer entre os convergentes processos de “microadaptação” 
das organizações políticas e aqueles da ordem social mais ampla.

As próprias coordenadas atuais da luta política entre es-
querda e direita, por mais valiosas e úteis para mobilizar e situar 
posições ideológicas, estão completamente domesticadas pelas 
dinâmicas da cultura política e das instituições contemporâne-
as. São posições opostas apenas no plano em que estão estabe-
lecidas: o plano da ordem burguesa, com seu Estado de Direito, 
Sistema Representativo de Governo e Economia de Mercado. 
Incrivelmente, a direita tem se mostrado mais “antissistêmica” 
(no sentido de subversão sazonal das regras do jogo quando 
estas não lhe são favoráveis, ou seja, a indiscutibilidade do ca-
pitalismo independente das formas das instituições políticas e 
jurídicas vigentes) do que a esquerda (que se agarrou ao Estado 
como salvaguarda transcendental dos parcos direitos adquiridos, 
mas sempre passíveis de regressão “negociada”). Diante de tanta 
capitulação, a cada dia fica mais difícil falar em nome de uma 
esquerda que se apresente como anticapitalista.

 Não penso necessariamente que devamos abandonar es-
sas coordenadas, afinal, elas ainda são operativas, mesmo que 
frágeis. São válidos todos os esforços de “reavivamento” das tra-
dições igualitaristas e libertárias que foram despertadas pelas re-
voluções da modernidade. Mas estou mais convencido que há 
também um combate inexorável a ser travado no plano simbólico 
e do imaginário social e que os valores antiautoritários e anti-hie-
rárquicos do anarquismo podem ser uma das vias privilegiadas 
para esse enfrentamento. Os zapatistas criaram aquela que me 
parece a leitura da topologia ideológica mais compatível, acertada 
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e afinada com a ampla tradição libertária, ao estabelecer os ter-
mos do antagonismo entre os de cima e os de baixo. Na verdade, 
eles cruzam esses dois planos ao proclamar sua luta como abaixo 
e à esquerda. Esse é o sentido que eles conferem a uma esquerda 
social tensionando uma esquerda política ou institucional do-
mesticada. De todo modo, insisto: a melhor analogia espacial da 
dominação é aquela que apresenta sem rodeios as assimetrias de 
poder na sua condição de verticalidade, de alguns sobre as costas 
de muitos, ou mesmo de um sobre as costas de outro. Esquerda 
e direita tendem a se igualar como valores aceitáveis, intercam-
biando o protagonismo de forças políticas (situação e oposição) 
dentro da mesma ordem. Os de cima e os de baixo nos remetem 
a outro tipo de apelo, rupturista e, por sua vez, a outro tipo de 
(re)ordenamento social.

De certa forma, se a luta contra os sistemas de domina-
ção precisa urgentemente ser travada no universo do imaginário 
político, para isso, não basta apenas palavras de ordem e propa-
ganda revolucionária. A emergência de uma outra cultura políti-
ca passa pela criação e disseminação de novas linguagens e pela 
ressignificação ou profanação de velhas ideias e conceitos que 
são, por sua vez, inseparáveis de práticas e sociabilidades que as 
canalizem como sua expressão e ancoradouro. Uma contracul-
tura para uma cultura muy otra. Essa dimensão simultaneamen-
te comportamental e simbólica, o encontro de uma ética e uma 
estética da autonomia, se manifesta visceralmente no terreno da 
vida cotidiana e nesse solo, geralmente, os grupos de afinidade e 
os pequenos coletivos têm sido mais eficazes. Mas as condições 
atuais são muito mais controversas: se por um lado o domínio 
monolítico da indústria cultural foi relativamente fissurado pelo 
ingresso das mediações das tecnologias de informação e comuni-
cação que prometiam descentralizar a circulação de conhecimen-
to e multiplicar as possibilidades de interação, por outro lado, as 
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redes sociais e a internet se prestam a um arriscado desserviço 
com a proliferação das chamadas fake news e seu correlato regi-
me de pós-verdade e de governança pelos algoritmos.

Assim, mais do que nunca, as reflexões sobre os aspectos 
éticos e morais desenvolvidos pelos anarquistas são fundamen-
tais como bússolas para referenciar as organizações políticas, 
as ações coletivas e o comportamento individual. A autonomia 
como valor e prática é intrínseca à ampla tradição anarquista. 
Seus desdobramentos normativos vão ao encontro de princípios 
que defendem simultaneamente a dignidade da pessoa humana 
(como indivíduo livre e interdependente) e o direito de auto-
determinação das coletividades humanas (como povos, comu-
nidades e sociedades livres e interdependentes). Na complexa 
constelação que envolve organizações políticas anarquistas e 
representações, valores e práticas do anarquismo extramuros, é 
preciso reconhecer a existência de um universo favorável à dis-
seminação e amadurecimento dessa “ética da auto-organização e 
da autonomia”, universo que pode ser expandido por meio das 
mais diversas vias disponíveis.

f  territorialidades

Há um elemento essencial que não tem merecido um ade-
quado tratamento pelo pensamento político contemporâneo li-
beral e marxista: o elo entre democracia, comunidade e territó-
rio. Essa identificação nos leva a reconhecer a importância da 
dimensão espacial dos fenômenos de auto-organização social. O 
que não quer dizer que a heteronomia política não produza seu 
processo de territorialização local, baseado na racionalização do 
espaço de acordo com as necessidades de centralização do poder, 
fundado sob o pacto de soberania do Estado-Nacional. Nem que 
não existam formas comunitárias de heteronomia. Na linguagem 



101   
ANARQUIA É ORDEM: 
REFLEXÕES CONTEMPORÂNEAS SOBRE TEORIA POLÍTICA E ANARQUISMO

política da modernidade, a comunidade, inclusive, se torna pari-
tária à nação, por isso o reconhecimento desse elo nos leva a um 
exercício complicado de não essencializá-lo, especialmente nos 
termos hegemonicamente herdados.

 A democracia reinventada pelos modernos como sistema 
representativo legitimado pelo sufrágio é fundamentalmente de-
mofóbica (AGUIAR, 2015): como acuradamente dizia Rancière 
(2014), ela é ineficiente ou disfuncional frente a ativação plena 
do demos, refratária a sua participação concreta. Essa “descober-
ta”, entretanto, já estava posta com todas as letras em análises de 
anarquistas como Proudhon no século XIX, indissociável, por 
sua vez, do governo dos assalariados pelo capital.

 Os experimentos de autonomia mais ambiciosos que co-
nhecemos hoje reinventaram povos e territórios a partir da po-
litização de elementos étnicos e identitários: os zapatistas no 
México e os curdos no Oriente Médio. Suas formas de refazer 
comunidade estão baseadas em premissas de autodeterminação 
que confere um arranjo complexo de liberdades coletivas e indi-
viduais. Mas os zapatistas, como os curdos, diante de uma matriz 
comum de subalternidade e opressão (criada pela colonização 
e pelo imperialismo) são intraetnicamente heterogêneos, como 
povos, culturas, linguagens e expressões religiosas. Souberam re-
criar e desenvolver comunidades a partir da diversidade ou, para 
usar uma expressão cara aos anarquistas, por meio da associação, 
colaboração, apoio mútuo e cooperação de singularidades. Até 
mesmo envolvendo em seu universo coletividades ou indivíduos 
que não são nem zapatistas nem curdos.

 Com isso eles subverteram a concepção de território e as 
práticas de territorialidades oriundas de suas próprias concep-
ções políticas iniciais. Comunidades locais, tópos por excelência 
do exercício da democracia (direta), se realizam politicamente na 
condição de comunalidades associadas em um processo de reter-
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ritorialização dinâmico, configurando um refinado arranjo de es-
calas que amplia a capacidade de articulação e coordenação entre 
si por meio de conselhos e organismos intermediários, criados de 
baixo para cima: eis aí a institucionalidade do federalismo.

 O município ou comuna não se reduz a uma obsessão 
localista e provinciana dos anarquistas. É o lugar onde se dá a 
vida ativa dos povos, a territorialização do cotidiano na sua mais 
expressiva condição. Por isso, como dizia Bookchin e Kropotkin, 
é base de uma sociabilidade autônoma: reativar a capacidade do 
demos para assumir o controle direto sobre sua própria existên-
cia enquanto coletividade autodeterminada. A reterritorialização 
das formas livres de trabalho, por sua vez, é indispensável para 
essa reativação do demos. A organização e gestão direta do traba-
lho, seja na terra, na indústria, ou em qualquer empreendimento 
humano dos quais se ocupam aqueles que habitam os municí-
pios. Esses são os fundamentos mais elementares de qualquer 
horizonte antiautoritário de contrapoder.

 O corpo também é território. Como insistem os curdos: 
a mulher foi a primeira colônia. Despatriarcalizar e desracializar 
são outras dimensões da reterritorialização que se impõem às lutas 
contra os sistemas de dominação baseados nos códigos hierarqui-
zantes de gênero e raça, por exemplo. Se a autodeterminação entre 
iguais que funda a comunalidade trata as diferenças como subter-
fúgio para a manutenção de relações de poder que reproduz su-
balternidades, corre-se o risco de converter a autonomia em status 
de privilegiados (como a democracia direta ateniense, sustentada 
pelo trabalho de mulheres e escravos, nos comprova).

 Esses seis pontos apresentados são solidários entre si e 
apontam questões que poderiam ser entendidas como parte das 
preocupações de uma teoria política anarquista. Se não tomar-
mos a atitude anticolonial por uma ação autocentrada de xeno-
fobia intelectual ou nacionalismo metodológico e afirmarmos a 



importância de uma relacionalidade radical como parte de um 
movimento de impensar nossas teorias e práticas, sempre acli-
matizando-as às nossas condições de vida, realidades ou coor-
denadas existenciais, que inevitavelmente tendem a ser cada 
vez mais glocais, dos nossos antepassados litorâneos do mundo 
ameríndio, podemos incorporar nossa legítima herança da an-
tropofagia como parte fundamental da crítica epistemológica. 
Silvia Cusicanqui (2010) parece devorar a dialética sem sínteses 
de Proudhon ao mobilizar o conceito aymara de ch’ixi: alguma 
coisa que é, que não é, e que é ao mesmo tempo (ou seja, lógi-
ca do terceiro incluído). O ch’ixi como condição mestiça assinala 
um modo de encarar as contradições que conformam a realida-
de sem o resultante do hibridismo ou da fusão uniformizadora 
das sínteses. Os elementos que constituem a realidade coexistem 
sem necessariamente se misturarem, e convivem de formas di-
versas em um mundo “abigarrado”, manchado e cheio de jus-
taposições: essa pode ser uma operação ou atitude sentipensante 
fecunda, que soma em uma mirada anarquista, para revisitar os 
problemas relativos à ordem social e aos modos de existência co-
etâneos na irriquieta circunscrição de “um mundo onde caibam 
muitos mundos”.
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5  Por uma analítica da autonomia: autogoverno, 
autogestão e autorregulação

Finalmente, para colaborar com um esboço de uma abor-
dagem teórica libertária que reivindique o conceito de autono-
mia para explicar as condições dos fenômenos de auto-organiza-
ção social particularmente entre grupos dominados e subalternos, 
tendo em vista a realidade das disputas epistêmico-normativas 
e operando em coordenadas anticoloniais, penso que seria in-
teressante colocar em evidência pelo menos quatro aspectos do 
que poderíamos chamar de uma leitura anarquista da questão de-
mocrática contemporânea (BRANCALEONE, 2019) como a “nova 
fronteira” da questão social. Isso nos remeteria a um conceito de 
democracia que se balizaria por:                                                                                                                           

a) Um complexo e não menos contraditório movimento his-
tórico de disseminação da igualdade (ao mesmo tempo represen-
tação ideal e fenômeno social concreto) que parte da abolição do 
regime de privilégios inatos entre os seres humanos seguindo na 
direção da abolição de todos os privilégios e, consequentemente, 
de todo exercício do poder baseado nesse tipo de legitimidade;

b) Um conjunto de valores antiautoritários e anti-hierárqui-
cos que tanto alimentaram o citado processo histórico quanto 
foram produzidos por este mesmo processo, autonomizando-se 
como nódulo comum do imaginário dos dominados e, parado-
xalmente, de parte do imaginário elitista jacobino ilustrado;                                                                                                                                    

c) Processos sociais concretos de realização de autonomia, 
ou seja, experiências de constituição de sujeitos individuais e co-
letivos socialmente capazes de se autodeterminar, se autogerir e 
se autorregular;

d) E em uma dimensão que pode ser tomada como filo-
sófica e política, um horizonte normativo no qual a diferencia-
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ção entre quem governa e quem é governado é insignificante, pro-
gressivamente suprimível e prospectivamente inexistente.

Queiramos ou não, a questão democrática é uma das 
principais arenas discursivas nas quais se dão os embates entre 
as forças políticas organizadas no mundo contemporâneo e não 
deixa de ser um aspecto muito significativo e mobilizador da 
própria gramática dos dominados e dos movimentos populares. 
A questão democrática se tornou uma espécie de “conector ou 
condutor pluriversal41”, que canaliza o confronto entre distin-
tas visões de mundo postas em movimento mas, sem dúvida, a 
partir de coordenadas epistêmicas e institucionais que não são 
libertárias. Pode parecer um mero ato de guerrilha hermenêu-
tica, mas uma leitura anarquista da democracia precisa profanar 
sua hegemônica e inquestionável semântica liberal-procedimen-
tal (AGAMBEN, 2005), incidindo (e insistindo) na configuração 
de sua identidade como autodeterminação coletiva e individual, 
inseparável de uma dimensão territorial que permita regenerar 
ou recriar os tecidos associativos, comunitários, comunais e la-
ços de relações colaborativas. Se entre iguais todos se governam 
(auto - nomos), o estatuto dessa igualdade precisa ser garantido 
por vínculos de reciprocidade e, por sua vez, alimentar dinâmi-
cas de subjetivação que estimule a existência ou produção de 
diferenças/singularidades/individualidades em seu seio. Tal pro-
fanação é, simultaneamente, de ordem simbólica e prática, pois 
encontra eco nas experiências reais que floresceram no passado 
(como memória ativa) e nas que persistem e insistem na atuali-
dade. Em certo sentido, ao disputar os princípios epistêmicos do 
conceito de democracia e, a partir dela, com a promoção da radi-
calização democrática dos processos, relações e instituições so-

41  A ideia de pluriversalidade incorporo a partir da crítica de Mignolo (2003) à 
universalidade (eurocêntrica) monotópica, no sentido da formação de universalismos 
situacionais e negociados pluritópicos.



107   
ANARQUIA É ORDEM: 
REFLEXÕES CONTEMPORÂNEAS SOBRE TEORIA POLÍTICA E ANARQUISMO

ciais, podemos contribuir com as lutas e movimentos populares 
em sintonia com o mais consequente horizonte emancipatório 
da modernidade: aquele no qual eles próprios (os/as dominados/
as) serão os/as protagonistas de sua libertação.

Nesses termos, a democracia se afirma como correspon-
dência à autonomia, manifestando-se como antagônica à forma-
-Estado e à forma-Capital. A autonomia como princípio norma-
tivo da autodeterminação, em seus múltiplos aspectos, é inimiga 
declarada de todos os sistemas de dominação. Para fins analíticos, 
podemos concebê-la em pelo menos três aspectos interdependen-
tes: a) politicamente, no que diz respeito aos modos de regulação 
coletivo da vida em sua esfera territorial/demográfica e comunal 
(o local por excelência do demos ativo) e suas articulações em 
escalas, como autogoverno; b) economicamente, naquilo que cor-
responde à organização coletiva da vida produtiva, do trabalho e 
do consumo em suas mais diversas unidades funcionais (fábrica, 
campos, oficinas, empresas, serviços) como autogestão; e c) psi-
comoralmente, no que compreende à prerrogativa e capacidade 
dos indivíduos de conduzir o mais livremente possível seus pro-
cessos de constituição identitário-subjetivo (desnecessário expli-
citar que nenhuma subjetivação é monádico-solipisista e se dá 
no vazio) e, ao mesmo tempo, fazer frente com responsabilidade 
às mais variadas formas de livre acordo e cooperação assumidos, 
como autorregulação.

Autogoverno, autogestão e autorregulação são apresenta-
das nesse sentido, basicamente, como ferramentas para identi-
ficarmos as feições antissistêmicas assumidas pelos princípios e 
práticas de autonomia em suas três dimensões assinaladas. Isso 
não impede que possam adquirir e carregar, enquanto “catego-
rias políticas nativas”, em determinados processos sociais, signi-
ficados outros (como atesta a histórica oposição conceitual do 
anarquismo à própria democracia como categoria). Se na alusão 
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da democracia enquanto autonomia estamos disputando as bases 
epistêmicas de compreensão de uma categoria de uso genera-
lizado e público e, portanto, estamos amparados em experiên-
cias pregressas e em curso, no caso da “analítica da autonomia” 
interessa mais especificamente, a partir das premissas anuncia-
das, entender conceitualmente alguns dos aspectos (normativos, 
práticos, institucionais e culturais, por exemplo) assumidos pelo 
exercício simbólico e material dessas mesmas premissas. Assim, 
é incrível como o conteúdo histórico dos conceitos de federalismo 
e mutualismo, como episteme popular, valores e práticas prefigu-
rativas de resistência e altersociedade podem ser recuperados e 
atualizados e é disso que se trata esta proposta.   

Partindo da compreensão que não existem autonomias pu-
ras, perfeitas e acabadas, mas sim um esforço e movimento per-
manente e sinuoso em sua direção (e não sem reveses), na apro-
priação da leitura de Castoriadis acerca do continuum autonomia 
- heteronomia, muito afim ao entendimento que Proudhon diag-
nosticou nas tensões entre o princípio de liberdade e o princípio 
de autoridade, podemos encontrar outra ferramenta conceitual 
fértil para compreender os processos complexos e contraditórios 
que condicionam as experiências de autonomia como dinâmicas 
de democratização, em seus variados aspectos e esferas. A hete-
ronomia, como o princípio de autoridade, talvez nunca possa ser 
abolida de forma absoluta42 e a crença em um indivíduo absolu-
tamente livre não é um mito anarquista, mas liberal (BAKUNIN, 
1978). Há gradientes e combinações diversos entre autonomia 
e heteronomia. O problema a ser considerado aqui é: podemos 
criar instituições baseadas em práticas, valores e um imaginário 

42  Uma arguta reflexão sobre essa delicada questão, abrangendo o que poderíamos 
chamar de “fracasso” das experiências de revolução social do ponto de vista dos atores 
dominados, culminando na conformação de novos ordenamentos opressivos, poder ser 
desenvolvida a partir do conceito de transdominação (SAMSONOV, 2010).



social nas quais os princípios da autonomia atuem controlando 
e limitando as mais diversas manifestações de heteronomia? E 
como identificar essas nuances e configurações de forças e ten-
dências? Não há melhor expressão desse dilema instituído na 
condição de ética e filosofia política do que o oximoro zapatista 
“mandar obedecendo”: aqueles que exercem funções públicas, 
as chamadas autoridades, precisam estar submetidos à constante 
vigilância e mecanismos de controle social por parte dos demais 
membros da comunidade política. Suas raízes indígenas estão em 
franco e fraterno diálogo com a “tecnologia procedimental popu-
lar” de controle do poder criada pelos trabalhadores libertários 
no século XIX sob o nome de “mandato imperativo”.
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6  Últimas considerações

“Como as garrafas de náufragos
e as rosas partindo o ar”

(João Bosco, Corsário)

De um ponto de vista formal, a teoria política é conside-
rada um campo do conhecimento excessivamente filosófico e 
carregado normativamente. Parece nos remeter mais a mundos 
e modelos de ordem social imagináveis e desejáveis do que ofe-
recer ferramentas para descrever e entender a realidade “como 
ela é” (esta é uma das supostas fronteiras entre a “teoria” e a 
“ciência” política). Isso beira ao equívoco por pelo menos duas 
razões: a primeira devido ao fato inescapável de toda “ferramenta 
de análise” necessitar se assentar em premissas que, em geral, são 
indemonstráveis (do contrário não seriam “premissas”), o que 
nos leva ao coração da própria ciência e seus princípios de inte-
ligibilidade do “real” – sem metateoria não há teoria. A segunda 
se deve ao problema que Castoriadis denominou por “instituição 
imaginária da sociedade”. Os elementos que constituem nossas 
crenças, valores e representações da ordem, da condição huma-
na, do “bem”, do “belo” e do “verdadeiro”, balizam nossas ins-
tituições, práticas, costumes, incidindo sobre o modo como nos 
comportamos e habitamos o mundo. Em outros termos, as ques-
tões centrais de nosso imaginário político possuem um potente 
“efeito-realidade”. Só por essas duas razões deveríamos encarar 
a teoria política com outros olhos. Não se trata apenas de classi-
ficar ideias de autores e cadenciá-las ao longo de uma explicação 
sobre a formação e desenvolvimento da esfera política moderna. 
Implica em aceitar o estabelecimento de uma determinada nar-
rativa que “ordene” a (des)ordem do mundo.
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Sem o questionamento do discurso instituído do “político” 
como o conhecemos, sem a incorporação das visões e leituras 
anatematizadas, heréticas e dissidentes, dificilmente poderemos 
produzir um espaço mais refinado de reflexão que coloque em 
xeque alguns “consensos” ou axiomas naturalizados. Dessa for-
ma, sabotamos a própria razão de ser da “ontologia” das socieda-
des modernas como criaturas do nomos, passíveis de se recriar, se 
reinventar e se autodirigir (autogoverno) atuando sobre o nomos.                                                                                                                                       

A teoria política necessita da turbulência do anarquismo 
para encarar de frente seus tabus. Não apenas para implodir o 
consenso do estadocentrismo que aprisiona suas possibilidades 
de análise e sua imaginação, impedindo o reconhecimento de 
outras formas de vida e existência ativas e em florescimento 
neste instante, concomitantes à realidade estatal-capitalista do-
minante. A provável ameaça que paira sobre ela, longe de ser 
a hecatombe da civilização humana e o “retorno ao estado de 
natureza”, será a emergência de novas ferramentas de inteligibi-
lidade compatíveis com a compreensão de outras vias de desen-
volvimento de modalidades inesperadas (e mais generosas) de 
ordem social que poderão ser, no mínimo, mais coerentes com as 
expectativas morais construídas ao redor da nossa concepção de 
ser humano, natureza, sociedade e individualidade.

O tratamento dispensado neste pequeno livro ao anarquis-
mo e o modo de exposição escolhido podem configurar um mo-
vimento pendular que não é contraditório. Na condição de intui-
ção, elaboração mental ou constructo conceitual, uma analítica 
da autonomia, seja como um anarquismo analítico como preconi-
za Carter (2000) ou um realismo libertário defendido por Ibañez 
(2014), tem valiosa serventia para lidar com a identificação de 
fenômenos empíricos relacionados aos processos de auto-orga-
nização social que estão atualmente em curso e, se em muitas 
circunstâncias atendem autoconscientemente pelo nome de au-
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tonomias (especialmente no âmbito do universo indígena ou do 
agenciamento étnico), também se manifestam sob outras tantas 
formas, disseminados e articulados de diversos modos em dife-
rentes regiões, camadas e instâncias da vida social.  

Por outro lado, a existência de movimentos declaradamente 
assumidos como antiautoritários, anti-hierárquicos, horizontais, 
autonomistas e particularmente anarquistas, incentiva-nos a con-
siderar a existência de uma teoria política anarquista (PURKIS; 
BOWEN, 2004), ou seja, de concepções do fazer político, modos 
práticos de intervenção na realidade, ativismos e militâncias, que 
se nutrem de uma visão de mundo própria e com atuação concre-
ta, operando em diferentes contextos e variados grupos sociais, em 
coalização e cooperação com organizações formais ou informais. 
Esses acionamentos existentes não se dão fora de uma realpolitk. 
Se é certo que se opõem e antagonizam com instituições e agentes 
que atuam como representações e operadores das lógicas estatal e 
mercantil, não ignoram suas existências.

Na elaboração dos seus “cálculos” políticos estratégicos, 
desenham perspectivas de ação e buscam soluções para proble-
mas tendo em conta, inevitavelmente, seus “opositores” e “alia-
dos”. Porém, a natureza do seu investimento de energias para a 
produção da ação coletiva, por se situar em outras coordenadas 
simbólicas e morais, parece despida de sentido e eficácia quando 
os entendimentos acerca destes dois termos (sentido e eficácia) 
utilizados pelos analistas e instituições políticas são refratários e 
ignoram completamente a existência de tais coordenadas. Estas 
não podem ser medidas pela produção de políticas públicas ou 
formas de regulamentação legislativa de aspectos degradados da 
vida, nem pela ampliação de oportunidades empregatícias com 
a diversificação de mercados e de investimentos privados (ainda 
que tais dimensões não sejam necessariamente negligenciadas). 
Seu principal “índice” de mensuração é a capacidade de atender 



demandas e necessidades por meio da ampliação e consolidação 
de dinâmicas da própria auto-organização social, em suma, de 
multiplicar os lugares e sujeitos das autonomias.

As questões aqui apresentadas na forma de exposição de 
argumentos e problemáticas compilados a partir de um conjunto 
selecionado e limitado de autores possuem o modesto objetivo 
de servirem como uma potencial porta de entrada para pesqui-
sadores, estudantes ou demais leitores que se interessem pelo 
anarquismo, e se preocupem por sua ausência nos debates e re-
flexões no âmbito do pensamento político contemporâneo. Nas 
referências bibliográficas deste trabalho poderão ser identifica-
das obras de maior fôlego e pesquisas capazes de abranger outros 
escopos e tipos de preocupações. Sem qualquer pretensão de ser 
conclusivo, espero que parte do esforço realizado aqui estimule a 
ampliação e consolidação de uma sensibilidade e curiosidade in-
telectual emergente que seja capaz, minimamente, de facultar ao 
anarquismo uma compreensão que reiteradamente lhe é negada: 
uma linguagem política também constitutiva da modernidade.
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