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Partindo da perspectiva que reconhece a falência da modernidade eminentemente capitalista, 

investigamos algumas diretrizes possíveis que permitem uma interpretação dos novos 

paradigmas pós-modernos como essencialmente anarquistas. As condições para tal processo 

se dão em um movimento de libertação da razão - fragmentada, esterilizada e aprisionada pelo 

cientificismo moderno -, estimulando a construção livre e colaborativa do conhecimento não 

dogmático através de processos educativos libertários exercidos em todas as relações 

comunitárias. 
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No reino da fábula, todos os jardins maravilhosos, todos os palácios 

encantados, são guardados por dragões ferozes. O dragão que está à 

porta do palácio da anarquia nada tem de terrível: é apenas uma 

palavra. 

ELISEU RECLUS (Apud LEUENROTH, 1963, p. 1) 

 

Este artigo é resultado parcial das investigações a que nos lançamos durante pesquisa em 

curso empreendida para a dissertação de mestrado1, cujo objeto, a Cúpula dos Povos ante a 

Rio+202, revela um inédito alinhamento entre diferentes Movimentos Sociais e a esquerda3 

mundial no contexto da globalização, no início do século XXI, que seria potencializado por 

uma grave crise civilizacional4 e por um iminente colapso ambiental planetário5. No 

desenrolar das investigações nos deparamos com uma nova percepção que se nos revela e que 

demanda maiores aprofundamentos, mas que já nos arriscamos a tatear com este artigo. Trata-

se do caráter libertário dos novos movimentos sociais e do anarquismo latente no paradigma 

pós-moderno. 

Cabe destacarmos algumas diretrizes sobre educação e o processo pedagógico que nos 

norteia. Reconhecemos que todas as ações dos movimentos sociais são ações educativas, 

configurando uma das inúmeras possibilidades de aprendizagem e produção de saberes fora 

da escola6 e que a sociedade por qual lutamos será educativa em todas as suas relações 

                                                 
1 Título provisório: Educação Libertária, Política e Meio Ambiente. Um alinhamento que se esboça na alvorada 
do século XXI. PPGEd UFSCar Sorocaba (2012-14). Orientador: Zysman Neyman. 
2 A Cúpula dos Povos foi um encontro da sociedade civil, inspirado no Fórum Social Mundial, que aconteceu 
paralelamente e em contraposição à Conferência da ONU pelo Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), entre 15 
a 22 de junho de 2012 no Rio de Janeiro. 
3 Entendemos como integrante da esquerda todo posicionamento contrário ao capitalismo, claramente formulado 
ou não, a partir de correntes partidárias, não partidárias, ou identitárias, em suas realizações teóricas ou práticas, 
manifestados por indivíduos ou grupos, configurados como coletivos, movimentos sociais, sindicais, estudantis, 
organizações não governamentais, entre outros. 
4 Como conseqüência das crises congênitas que o sistema apresenta, e que teve sua última e mais grave 
manifestação em 2008, poderia ser facilmente deduzida a falência do sistema capitalista. (SANTOS, 2011; 
ZIZEK, 2012; MÉSZÁROS, 2005; AGAMBEN, 2004; ARANTES, 2007) 
5 De acordo com Michel Löwy, o principal climatólogo estadunidense James Hansen, que inclusive trabalha para 
a NASA, “há alguns anos vem tocando o sinal de alarme, mas durante o governo do presidente George W. Bush 
tentaram proibi-lo de falar. Mandaram para ele um recado dizendo que ele era um funcionário do governo 
americano e que o que ele estava dizendo sobre o perigo do aquecimento global não era a linha do governo, o 
qual considera tudo isso uma bobagem. Pediam, por favor, que ele calasse a boca, e, mais que isso, afirmavam 
que estava proibido de falar. Um acontecimento sem precedente desde Galileu, quando a Inquisição ordenou a 
ele que não deveria dizer que a Terra se mexe, que estava proibido pela Igreja Católica.” (LÖWY, 2012, p 9) 
6 Sobre educação e movimentos sócias ver Maria da Glória Gohn em Teorias dos Movimentos Sociais (GOHN, 
2011), Movimentos Sociais e Educação (GOHN, 2001) e Movimentos Sociais na Contemporaneidade (GOHN, 
2010). 
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comunitárias, dispensando a instituição escolar, enquanto centro disciplinar das sociedades 

autoritárias7. 

 

“Nós anarquistas, que trabalhamos pela emancipação completa de 

nosso indivíduo, colaboramos por isso mesmo para a liberdade de 

todos os outros (...). Nossa vitória pessoal não se concebe de modo 

algum sem que ela torne-se, ao mesmo tempo, uma vitória coletiva.” 

(RECLUS, 2011, p. 66) 

“Mas em vista dessa comunhão dos humanos, a primeira coisa a ser 

feita, a obra urgente por excelência, não é ela assegurar a todos a 

instrução material, o desenvolvimento de cada inteligência na medida 

completa de suas capacidades? O que Péricles dizia de Atenas, que ela 

era uma ‘escola da Grécia’, é preciso tornar uma verdade para todas as 

nossas cidades e fazer todas escolas do mundo, e escolas autênticas, 

nas quais todos ensinam e todos se fazem ensinar por todos, na 

plenitude de sua liberdade (...).” (RECLUS, 2011, p. 76-7) 

 

 

 

*** 

 

O presente texto destacará as principais características da pós-modernidade relacionando-as a 

posturas, preceitos e conceitos anarquistas. Diversidade, emancipação, autonomia, liberdade, 

autogestão, mutualismo, cooperação e comunidade são alguns desses conceitos básicos que 

podem ser encontrados tanto em descrições dos paradigmas pós-modernos como no núcleo da 

filosofia anarquista. Como se vê, haverá naturalmente um esforço no sentido de que nenhuma 

vertente pós-moderna ou libertária seja prioritariamente privilegiada e procuraremos valorizar 

um conceito de anarquismo enquanto agregador de diversas linhas históricas da atuação 

libertária. Entendemos que podemos tratar o anarquismo contemplando muitas de suas 

variantes a partir do arcabouço proposto por George Woodcock: 

 

                                                 
7 Sobre a sociedade sem escolas remeto ao clássico livro de Ivan Illich (ILLICH, 1985) 



 4

“como um sistema de filosofia social, visando promover mudanças 

básicas na estrutura da sociedade e, principalmente – pois esse é o 

elemento comum a todas as formas de anarquismo -, a substituição do 

estado autoritário por alguma forma de cooperação não-governamental 

entre indivíduos livres. 

(WOODCOCK, 2007, p. 11-12). 

 

Diante do mundo arruinado pelo sistema capitalista em sua fase terminal que vivemos, 

acrescentaríamos à definição de Woodcock a condição anti-capitalista que um conceito 

anarquista abrangente deveria postular, como uma defesa contra as tentativas do 

neoliberalismo em se apropriar do conceito, alinhando-se aos anarquistas pela luta contra o 

estado - e sua regulamentação do mercado -, mas apenas para substituí-lo pelo totalitarismo 

corporativo. 

Se tivermos algum êxito no esboço de um mapa – que reconheça uma tendência real, ao 

mesmo tempo em que estimule sua intensificação – que considere o re-alinhamento da 

histórica fragmentação interna do anarquismo, entendemos que o próximo passo deveria tratar 

da reconciliação com seu principal oponente dentre os que lutam contra o mesmo inimigo, 

para em seguida estender a análise-convite aos outros movimentos sociais. Partindo das 

aproximações de suas origens e destinos, experimentadas por Rubel em seu famoso artigo 

“Marx, teórico do anarquismo” (RUBEL, 2012), seguiríamos com o alinhamento da esquerda 

propondo que os preceitos mais gerais do Anarquismo funcionariam na pós-modernidade 

como um grande conceito capaz de abarcar toda a esquerda e os movimentos sociais que 

combatem o capitalismo. 

 

“Estou cada vez mais convencido de que chegou o momento de 

encontrar uma maneira de pensar sobre espiritualidade e ética, acima 

da religião, todos juntos.” 

Dalai Lama, em um famoso tweet aos seus mais de 5 milhões de 

seguidores. (Apud DALAI LAMA, 2012, p. 20) 
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*** 

 

A partir do iluminismo, passando pelo renascimento até a chegada da modernidade a razão vai 

se configurando como linha mestra no desenvolvimento da civilização ocidental, infiltrando-

se em todos os campos do saber e transformando radicalmente o homem, sua concepção de 

mundo e a sociedade. 

Este processo de desencantamento do mundo vai substituindo a metafísica pela razão, onde se 

encontra a filosofia kantiana e o surgimento das novas ciências humanas. Com o 

desenvolvimento contínuo e infinito da razão, o homem molda sua busca individual por 

liberdade, através do poder exercido para o domínio da natureza e da própria sociedade. O 

esclarecimento queria dissolver os mitos e desbancar a crendice através do conhecimento. 

Mas tal conhecimento, oriundo do medo ancestral do homem diante das ameaçadoras forças 

naturais, se corporificou no conceito moderno de “técnica”, que não tem mais como objetivo a 

felicidade humana, mas apenas uma precisão metodológica que potencialize o domínio sobre 

a natureza. 

O desenvolvimento da razão técnica e do capitalismo, entre outros fatores, acaba por 

desembocar em um controle social, destituindo a liberdade do recém conceituado indivíduo, 

limitando-o, ou até o destituindo de sua própria individualidade. 

Os totalitarismos e as guerras mundiais do século XX são conseqüências extremadas daquele 

esclarecimento que se desenvolvia com entusiasmo. O indivíduo moderno foi abandonado por 

Deus, divinizado por si próprio, tornado objeto e massificado. 

 

“O indivíduo outrora concebia a razão como um instrumento do eu, 

exclusivamente. Hoje, ele experimenta o reverso dessa autodeificação. 

A máquina expeliu o maquinista; está correndo cegamente no espaço. 

No momento da consumação, a razão tornou-se irracional e 

embrutecida. O tema deste tempo é a autopreservação, embora não 

exista mais um eu a ser preservado”. 

(HORKHEIMER, 2002, p. 133) 
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*** 

 

Não podemos nos furtar de ao menos situar o debate mais emblemático e polêmico sobre o 

tema, qual seja aquele que envolve dois posicionamentos diametralmente opostos entre 

Lyotard e Habermas. Jean-François Lyotard inaugura a conceituação do novo paradigma, 

entendendo-o como um aprofundamento dos preceitos modernos, quando em sua análise da 

ciência nas sociedades capitalistas atuais descobre um mundo cuja complexidade se 

desenvolveu a ponto de inviabilizar qualquer metanarrativa e por conseguinte qualquer 

compreensão autônoma das sociedades. Assim, para o filósofo francês, além da 

mercantilização do saber de que a pós-modernidade descende - que por si só já garantiria a 

cegueira dos rumos da história -, as interferências  incisivas de qualquer agente social será 

sempre frustrada pelas complexas leis que regem uma realidade cada vez mais inapreensível. 

Os supostos panoramas coerentes montados através de perspectivas ideológicas, as 

metanarrativas, capazes de prescreverem como transitar eticamente no mundo ou como 

interferir incisivamente nos rumos dos acontecimentos, já não seriam mais apreensíveis 

(LYOTARD, 2010). Do outro lado, Jürgen Habermas se lança na defesa da perspectiva 

histórica crítico-dialética, tradição que configura uma das facetas que a própria modernidade 

teria possibilitado e defende a modernidade do que considerou constituir um ataque 

indiscriminado à razão e à possibilidade da emancipação social. Para Habermas, a pós-

modernidade seria um advento ideológico do conservadorismo político e cultural, e por isso 

deveria ser atacada veementemente. A defesa da modernidade é feita assumindo-a incompleta 

em seu projeto de emancipação social através da iluminação da razão. A teoria crítica viria 

justamente salvar a razão da mercantilização alienada a que foi submetida. (HABERMAS, 

1992).  

Nossa perspectiva considera ambas as visões, no que concerne ao referido debate, por demais 

mecanicistas e extremadas e o que propomos pressupõe maior elaboração com relação ao que 

de fato pode vir de novo no paradigma em formação.   

Boaventura de Sousa Santos avalia que, dada a falência dos preceitos modernos e sua 

inseparável subordinação ao capitalismo em crise final, vivemos em um período de transição 

em que um novo paradigma se forma. O sociólogo português reconhece os avanços trazidos já 

na modernidade pela teoria critica, mas delimita bem seu alcance, justificando assim uma 

nova abordagem: 
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“Uma das fraquezas da teoria crítica moderna foi não ter reconhecido 

que a razão que critica não pode ser a mesma que pensa, constrói e 

legitima aquilo que é criticável.” 

(SANTOS, 2011, p. 29) 

 

Esse fato nos anima a lançar algumas releituras e aproximações na tentativa de 

compreendermos nosso momento histórico sem as amarras que nos trouxeram até aqui. 

Não se trata simplesmente de “corrigir a rota da modernidade”. Trata-se da construção de um 

novo paradigma. Enquanto o medievo valoriza a fé em detrimento da razão, a razão moderna, 

no processo de abandono da fé, abdica da ética. O novo paradigma deve restaurar a razão e 

resgatar a ética (prática aliada teoricamente à fé ou não) e conciliá-las a um sistema 

horizontal, diverso, sem dogmas ou dominação. 

É perceptível nas sociedade modernas a reprodução do esvaziamento da ação em busca de um 

pensamento “puro”, distanciando os esforços de produção do conhecimento dos locais de 

prática social. Esse fenômeno é muito claro no isolamento das universidades brasileiras que se 

dedicam aos estudos teóricos - e também para os movimentos sociais quando se contaminam 

durante o esforço da teorização de sua prática. Muitas vezes ditas progressistas, debruçando-

se por vezes sobre estudos das teorias da esquerda, mas sempre distanciadas da prática dos 

movimentos sociais8. A inversão corrente nos meios acadêmicos em que o positivismo 

utilitarista é criticado mas, ao mesmo tempo em que cai em negação é incorporado à prática 

das ciências humanas, com a clara finalidade de esterilização do potencial práxico dessas 

ciências, revelado, por exemplo, quando o pesquisador quer aplicar seu conhecimento em 

situações práticas e é deslegitimado pelo discurso invertido, onde a busca pela práxis é seu 

pecado e todo seu esforço crítico acaba sendo esterilizado por uma aplicação ingênua de um 

utilitarismo positivista. Mesmo as ciências humanas progressistas recuam e vão se 

distanciando da práxis, da interferência crítica deliberada na realidade, por negarem-se a 

serem instrumentalizadas pelo sistema de dominação, mas sem perceber, vão assim se 

isolando da comunidade e desenvolvendo conhecimentos cada vez mais “descolados” da 

realidade. Há, no entanto outras posturas destoantes, que precisam ser mais estimuladas. Ao 

fazer a crítica à modernidade, devemos direcioná-la muito bem ao positivismo, evitando que o 
                                                 
8 Para corrigir essa clivagem é que Boaventura de Souza Santos lança sua Universidade Popular dos Movimentos 
Sociais, durante o Fórum Social Mundial de 2003. Ver mais em O Fórum Social Mundial e a Auto-
Aprendizagem: A Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Em: SANTOS, 2005, p. 135-142. 



 8

“fogo amigo” atinja iniciativas que devemos estimular, não sem criticar e revisar, por certo. 

Estas são, por exemplo, a fenomenologia e a perspectiva histórico crítica-dialética. 

Infelizmente, no entanto, muitos marxistas têm “atacado” indiscriminadamente todos os pós-

modernos, como se fossem uma única corrente niilista. Ora, façamos uma revisão mais 

criteriosa e menos dogmática desse conturbado período de transição por que passamos. 

Entendemos, por exemplo, que na via inversa, muitas dessas críticas proferidas contra os pós-

modernos, como as que Pedro Goergen tão bem elabora em seu texto Pós-modernidade, ética 

e educação (GOERGEN, 2005), podem ser extremamente bem vindas. Seria preciso apenas 

uma leve correção na pontaria. Elas deveriam focar uma corrente específica dos pós-

modernos, justamente aquela identificada com os neoliberais, aqueles que pregam o fim da 

história e os que não querem mais crer que a práxis revolucionária seja possível. Entretanto, 

há outros pós-modernos. E Goergen ao tentar salvar os metarelatos da teoria crítica, decreta 

junto com Habermas que não haveria possibilidade de mudança da ordem vigente sem a 

construção de uma metanarrativa, que projete para a humanidade o porvir que será buscado na 

prática. Acontece que junto com as críticas pós-modernas sopram outros ventos, e algumas 

correntes libertárias, por exemplo, defendem exatamente a mudança da ordem vigente - a fim 

de suprimir as opressões e emancipar os indivíduos -, sem o apelo a uma meta narrativa 

definida. De acordo com essas abordagens, as visões totalizadoras redundam na imposição 

autoritária de uma utopia válida necessariamente apenas para um conjunto de indivíduos. Essa 

é justamente uma das críticas que os anarquistas fazem a alguns marxistas, por exemplo, por 

planejarem a partir de uma grande leitura materialista-determinista da história a estrutura 

teoricamente justa e igualitária que seria imposta à sociedade “naturalmente” após a 

revolução. É verdade que alguns anarquistas acabam caindo também nesta utópica tentação, 

mas no geral, como parte daquele conceito abrangente que tentamos neste artigo traçar, 

seriam infinitamente mais próximos da diversidade - incrivelmente pós-moderna - que Elisée 

Reclus já nos brinda em um texto de 1886: 

 

“Não temos por que traçar de antemão o quadro da sociedade futura: 

cabe à ação espontânea de todos os homens livres criá-lo e dar-lhe sua 

forma, por sinal, incessantemente mutável como todos os fenômenos 

da vida.” 

(RECLUS, 2011, p. 46) 
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A razão que os pós-modernos criticam, é aquela compartimentada pelas ciências modernas e 

ao fazê-lo, não negam mecanicamente qualquer tipo de razão, mas defendem a construção de 

uma nova abordagem racional, na construção de um conhecimento livre, com a formação de 

um novo paradigma. Muito mais do que negar a razão, os pós-modernos lançam-se na árdua e 

necessária tarefa de resgatá-la da sua prisão moderna. Edgar Morin em seu livro “A cabeça 

bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento, declara abertamente: 

 

“É preciso substituir um pensamento que isola e separa por um 

pensamento que distingue e une. É preciso substituir um pensamento 

disjuntivo e redutor por um pensamento do complexo, no sentido 

originário do termo complexus: o que é tecido junto.” 

(MORIN, 2010, p. 89) 

 

Boaventura de Sousa Santos caracteriza o atual momento como uma transição paradigmática, 

que teria diversas dimensões evoluindo em ritmos desiguais. Boaventura distingue duas 

dimensões principais: a epistemológica e a societal: 

 

“A transição epistemológica ocorre entre o paradigma dominante da 

ciência moderna e o paradigma emergente que designo por paradigma 

de um conhecimento prudente para uma vida decente. A transição 

societal menos visível ocorre do paradigma dominante – sociedade 

patriarcal; produção capitalista; consumismo individualista e 

mercadorizado; identidade-fortaleza; democracia autoritária; 

desenvolvimento global desigual e excludente – para um paradigma ou 

conjunto de paradigmas de que por enquanto não conhecemos senão as 

‘vibrations ascendantes’ de que falava Fourier.” 

(SANTOS, 2011, p. 16) 

 

O venezuelano Otto Maduro em um belo texto em que discorre sobre o conhecimento e a 

necessidade de libertá-lo se quisermos superar as opressões e injustiças do mundo moderno, 

brinda-nos com a seguinte passagem, que pode nos ajudar também nessa desconstrução: 

 

“Começamos a suspeitar também que a percepção da realidade através 

de categorias fechadas, dualistas (verdadeiro/falso, certo/errado, 
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bem/mal, conservador/progressista, etc.) ou mesmo ‘triádicas’ 

(‘capitalismo/socialismo/terceira via), dificulta em lugar de favorecer 

tanto a compreensão da realidade como o diálogo com pessoas que 

compartilham óticas diferentes da nossa.” 

(MADURO, 1994, p. 188) 

 

Élisée Reclus pontua, agora em um texto de 1894, a árdua tarefa de pedagogia contínua a que 

os revolucionários libertários devem se dedicar, quando livres do “princípio da autoridade”, 

para não deixarem o conhecimento engessar num dogmatismo que caracterizaria a diferença 

de poderes e a opressão: 

 

Entre iguais, a obra é mais difícil, mas é mais elevada: é preciso buscar 

asperamente a verdade, encontrar o dever pessoal, aprender a 

conhecer-se, fazer continuamente sua própria educação, conduzir-se 

respeitando os direitos e os interesses dos camaradas. 

(RECULS, 2011, p. 27) 

 

E segue  com os desdobramentos de tal postura libertária - e pós moderna: 

 

a ciência, a literatura e a arte tornaram-se anarquistas, se todo 

progresso, toda nova forma de beleza devem ao desenvolvimento do 

pensamento livre, esse pensamento trabalha também nas profundezas 

da sociedade e agora já não é mais possível contê-lo. É demasiado 

tarde para deter esse dilúvio. 

(RECLUS, 2011, p. 30) 

 

 

 

*** 

 

É notório que a disputa em torno da fragmentação interna do movimento Anarquista só o 

enfraquece, e no final das contas impõem a todos um menor peso de suas ações. Mas o 
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remédio para tal disputa não deve ser o convencimento de todos por uma única via, revelando 

para o sectarismo apontado por Danton, mas justamente o fortalecimento das alianças 

preservando e respeitando as diferenças. Ora, se o conceito chave do Anarquismo é a ausência 

de governo e tal reivindicação fundamenta-se no fato de que cada indivíduo é uma ilha, 

reverberando em diferenças tão grandes e mutantes que inviabilizariam qualquer 

representação, a luta anarquista mais que qualquer outra deveria centrar-se no respeito à 

diferença e à diversidade. 

 

“A Humanidade é uma só, subordinada à mesma condição, e todos os 

homens são iguais. Porém, todos os homens são diferentes e, no íntimo 

de seu coração, cada homem é, na realidade uma ilha. Os anarquistas 

têm estado especialmente conscientes dessa dualidade entre o homem 

universal e o homem particular, e muitas de suas reflexões têm sido 

devotadas à busca de um equilíbrio entre as reivindicações da 

solidariedade humana geral e as do indivíduo livre. Em especial, eles 

procuram conciliar ideais internacionalistas a idéia de um mundo sem 

fronteiras ou barreiras de raça – com uma insistência ferrenha na 

autonomia local e na espontaneidade pessoal”. 

(WOODCOCK, 2008, p. 7) 

 

E de fato o é, ao menos em teoria. Mas quando se trata da prática política, muitas vezes a 

intolerância e o sectarismo tomam a linha de frente afastando os que não pensam radicalmente 

igual. É claro que esse paradoxo não pode ser simplesmente generalizado, mas penso que todo 

tipo de auto-crítica deva ser constante e que deveria pautar todo movimento anarquista muito 

mais que os outros. E de fato há um esforço neste sentido, se não, vejamos: 

 

 “Francisco de Assis, Catarina de Silena, Teresa d’Ávila e tantos 

outros entre os fiéis de uma fé que não é a vossa, amaram decerto a 

humanidade com o amor mais sincero, e devemos contá-los entre 

aqueles que viviam por um ideal de felicidade universal. E, agora, 

milhões e milhões de socialistas, de todas as escolas, também lutam 

por um futuro em que o poder do capital será destruído e os homens 

poderão enfim dizer “iguais” sem ironia. 

“O objetivo dos anarquistas é-lhes, portanto, comum a muitos homens 

generosos, pertencentes às religiões, às seitas, aos partidos mais 
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diversos, mas eles distinguem-se claramente pelos meios, assim como 

seu nome o indica da maneira menos dubitável”. 

(RECLUS, 2011, p. 23) 

 

Élisée Reclus, em seu empolgante artigo Anarquia pela Educação, continua suas 

considerações acerca do alinhamento possível entre os diversos setores e pessoas que almejam 

sinceramente um mundo justo e “igual”, indicando a educação como um meio para que os 

indivíduos se libertem da idéia mecanicista de governo.  

 

É a luta contra todo poder oficial que nos distingue essencialmente. 

Cada individualidade parece-nos ser o centro do universo e cada uma 

tem os mesmos direitos a seu desenvolvimento integral, sem a 

intervenção de um poder que a dirige, repreende ou castiga. 

(RECLUS, 2011, p. 26) 

 

 

 

*** 

 

Acredito que no caminho por qualificar de libertária a pós-modernidade, esboçamos alguns 

estímulos para o re-alinhamento da histórica fragmentação interna do movimento anarquista, 

e entendemos que o próximo passo deveria tratar da reconciliação com seu principal oponente 

dentre os que lutam contra o mesmo inimigo. Maximilien Rubel é autor de uma importante 

iniciativa em que aproxima suas origens com relação a seus destinos. A tese de Rubel é 

construída em torno da constatação de que para Marx, o futuro da sociedade pós-

revolucionária é anarquista. De acordo com o teórico do socialismo, após a revolução, a 

ditadura do proletariado que seguiria duraria apenas o necessário para se estabelecer o 

comunismo e então o Estado seria dissolvido e não haveria mais classes. E Rubel vai além, 

atribuindo um lugar eminente à Marx entre as contribuições a uma teoria do anarquismo: 

 

“Sob a palavra ‘comunismo’ Marx desenvolveu uma teoria da 

anarquia, ou melhor, ele foi, na realidade, o primeiro a construir as 
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bases racionais da utopia anarquista e a definir um projeto para sua 

realização. 

(RUBEL, 1983, p. 15) 

 

A aproximação ensaiada por Rubel poderia servir de inspiração para que anarquistas e 

socialistas aceitassem suas diferenças e passassem a interagir mais, construindo em comum 

acordo o novo paradigma pós-moderno ao mesmo tempo em que já exercessem no presente, 

em suas relações atuais, o que guardavam para o futuro até então distante. Articular juntos 

algumas ações, compartilhar experiências e trocas não significa sucumbir à visão do outro, 

mas permitir que juntos construam algo novo. Não é necessário restituir a amizade entre Marx 

e Bakunin, mas deixar de lado as históricas desavenças pela nobilíssima causa que sempre 

lhes fora comum e que continua sendo partilhada. Respeitando cada um  suas alternativas 

estratégicas, sem pretender mudar a visão do outro para que comungue com a sua, a 

transformação da sociedade estaria muito mais perto. Mahatma Gandi nos indica o caminho: 

Sejamos a mudança que queremos ver no mundo! 

 

“E também sempre tendo em mente que, como anarquistas, 

representamos um setor específico do povo, tanto como outros setores 

políticos também representam um setor e tendências no seio do povo. 

Sustentar que os anarquistas são o único setor legitimamente 

representante do povo é sinônimo de elitismo, e uma opinião que não 

deixa nada a desejar à teoria leninista do partido único. 

(DANTON, 2007, p. 4) 

 

Entretanto, se somos anarquistas, os inimigos de todo senhor, também 

somos comunistas internacionais, pois compreendemos que a vida é 

impossível sem agrupamento social. 

“Isolados nada podemos, enquanto que, pela união íntima, podemos 

transformar o mundo.” 

(RECLUS, 2011, p. 45) 

 

 



 14

*** 

 

Apontaremos em seguida que os preceitos mais gerais do Anarquismo já funcionam como os 

princípios básicos da pós-modernidade à toda a esquerda e aos movimentos sociais que 

combatem o capitalismo. 

 

“Nós anarquistas, que trabalhamos pela emancipação completa de 

nosso indivíduo, colaboramos por isso mesmo para a liberdade de 

todos os outros (...). Nossa vitória pessoal não se concebe de modo 

algum sem que ela torne-se, ao mesmo tempo, uma vitória coletiva.”  

(RECLUS, 2011, p. 66) 

 

Assim como o protestantismo, o iluminismo e a imprensa proporcionaram o surgimento do 

espírito do capitalismo com o desencantamento do mundo que desencadearam (WEBER, 

1996; PIERUCCI, 2003), a atual proliferação da diversidade de crenças, a libertação da razão 

dos dogmas científicos e os novos meios de comunicação (MADURO, 1994; SANTOS, 2011, 

CASTELLS, 1999) estariam nos proporcionando o alvorecer de um novo espírito, o 

Anarquismo da pós-modernidade. 

 

Se não, vejamos o que um breve panorama histórico, a partir das ações dos movimentos 

sociais e da esquerda na América Latina, pode nos revelar neste sentido. 

As esquerdas mundiais passaram por crises muito profundas, primeiro, na Europa nos anos 

1960 quando ficaram evidentes (BENSAID, 2010) e irrefutáveis as atrocidades do socialismo 

autoritário, representados pelas figuras de Stálin9 e Mao10, depois, em fins de 1980 e início da 

década seguinte com o desmantelamento da URSS11. 

                                                 
9 Em 23 de fevereiro de 1956, durante o XX Congresso do PCUS, Khrushchov chocaria a nação e o mundo ao 
fazer seu famoso “discurso secreto”, no qual acusava Josef Stalin do crime de genocídio durante os grandes 
expurgos realizados nos anos 1930 na URSS e denunciava o culto da personalidade que o cercava. 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Nikita_Khrushchov);  
10 Em 1966, o líder do Partido Comunista Chinês, Mao Tsé-tung e seus aliados lançaram a Revolução Cultural 
Chinesa, campanha político-ideológica, cujo objetivo era neutralizar a crescente oposição que lhe faziam alguns 
setores menos radicais do partido, em decorrência do fracasso do plano econômico Grande Salto Adiante (1958-
1960), cujos efeitos acarretaram a morte de milhões de pessoas devido à fome generalizada, fato conhecido 
como a fome de 1958-1961 na China. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Cultural) 
11 1989 queda do muro de Berlin e 1992 fim da URSS. 
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Na América Latina apesar do êxito da revolução Cubana ter impulsionado a força das 

organizações da esquerda revolucionária no continente, a intervenção dos EUA orquestrando 

os golpes de estado junto com as burguesias militares locais da direita que instalaram as 

ditaduras a partir de 1964 no Brasil se espalhando por todo o continente na década seguinte 

bloqueou abruptamente o que poderia ter se tornado uma empolgante primavera de grandes 

proporções (LOWY, 1999; SADER, 2012). 

Tanto os exilados com a diáspora da esquerda latino-americana que seguiu aos violentos 

golpes, quanto os que lutaram pelas diversas vias, da legalidade à luta armada, criaram fortes 

expectativas onde depositavam todas suas esperanças e que diziam respeito ao mundo que 

construiriam quando tivessem restauradas suas democracias. No início da década de 1990, no 

entanto, o fim dos regimes ditatoriais de direita tiveram contexto com o fim da Guerra Fria e a 

vitória do Capitalismo, e as sociedades da AL, com a "democracia" nas mãos, ao invés de 

progressistas de esquerda, optaram por eleger políticos da estatura de Collor, Menem, 

Fujimori e Chamorro. (MADURO, 1994) 

Não obstante, é com muito entusiasmo que notamos em ambos os períodos, contrastando com 

a desilusão generalizada de um primeiro olhar histórico12, que acontecimentos extraordinários 

foram deflagrados, colocando em marcha um movimento que no início do século XXI nos 

enche de esperanças. 

Lembremos o turbilhão de acontecimentos que povoaram o ano de 1968 (BENSAID, 2008; 

ALI, 2008) no mundo inteiro, dos Hippies estadunidenses, passando pelas barricadas do maio 

parisiense, chegando ao recrudescimento da resistência armada brasileira. Se a fragmentação 

da luta da esquerda mundial gerou o fim da esperança pela composição de uma Frente Única 

(LENIN, 2004; TROTSKY, 2011), que não obstante estava muito longe de ser atingida, ela 

fez germinar a semente da revolução em grupos sociais até então relegados, colocados em 

segundo plano pela concepção do protagonismo do operariado na Revolução Socialista 

(MALATESTA, 2009). Assim, intensificaram e ganharam força os chamados novos 

movimentos sociais, constituídos pelos movimentos ecológico, feminista, LGBTS,  negro, 

camponês,  dando possibilidade de organização e voz à minorias de todos os tipos, abrindo 

                                                 
12 Na década de 1970 intensifica-se um processo de fragmentação dos MS, visto a princípio como um 
enfraquecimento da força revolucionária da esquerda, que parecem por fim nas possibilidades de orquestração 
uma frente única, principalmente porque a fragmentação interna da IV Internacional já estava mais que 
consumada. 
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caminhos de sensibilização dos oprimidos a partir das diversas facetas da opressão, ampliando 

seu escopo de ação para além da luta de classes (GOHN, 2011: 249) 13. 

 

“Para educar o povo, habituá-lo à liberdade e à gestão de seus 

interesses, é preciso deixá-lo agir por si mesmo, fazer-lhe sentir a 

responsabilidade de seus atos.” 

(MALATESTA, 2009, p. 71) 

 

Esse processo leva gradativamente os povos oprimidos a prescindirem de representação na 

luta por seus direitos. Exemplos não faltam e vem surgindo diversos estudos sobre tal 

fenômeno. Do hip-hop e saraus das periferias urbanas às mídias manejadas diretamente por 

membros de comunidades indígenas as pistas estão dadas e um olhar mais atento revelará um 

crescente protagonismo dos povos oprimidos que lutam por sua própria representação14. Tal 

fenômeno pode ser compreendido se acompanharmos o desenvolvimento da antropologia, que 

tem em seu início uma postura positivista e antropocêntrica, cujo resultados apesar de serem 

enviesados pelo mito da imparcialidade eram utilizados no mundo político para a colonização 

dos povos então melhor compreendidos (SAHLINS, 1988). Com a evidência desse desastroso 

uso do conhecimento gerado de forma compartimentada, os antropólogos vão lançando 

inovações tanto no sentido da produção compartilhada do conhecimento, quanto no 

planejamento conjunto e “empoderamento” dos povos estudados para defesa e luta pela 

emancipação social e cultural (SILVA, 2006; MCDOUGALL, 1998; BARBOSA, 2006). 

Seguindo essa caracterização e nos detendo na próxima crise, considerada tão devastadora 

para a esquerda mundial que permitiu à direita oportunista proclamar um suposto “fim da 

história”15, constatamos o que hoje pode ser considerado como um marco na luta dos povos 

oprimidos da AL e talvez o ato inaugural do movimento altermundista. Trata-se das 

mobilizações que reuniram inúmeros Movimentos Sociais em uma articulação que se 

projetava à todo o continente onde impuseram o que intitularam como “Quinhentos anos de 

                                                 
13 Nas palavras de Gohn: “Todo ator pertence a uma classe social. Mas os atores muitas vezes se envolvem em 
frentes de luta que não dizem respeito, prioritariamente, a problemáticas da classe social, como as questões de 
gênero, étnicas, ecológicas, etc. Ou seja, grande parte dos eixos temáticos básicos dos movimentos sociais 
contemporâneos não diz respeito ao conflito de classe mas a conflitos entre atores da sociedade.” (GOHN, 2011: 
249) 
14 Esse é o tema de um artigo de minha autoria que em breve será publicado. 
15 Com o fim da chamada “Guerra Fria” uma onda neoliberal tomou conta da nova ordem mundial, onde o 
socialismo não ameaçava mais o controle do imperialismo estadunidense e os mais entusiastas chegaram até a 
declarar o fim da história. O slogan vem do título do livro de Francis Fukuyama “O fim da história e o último 
homem”. Rio de Janeiro: Rocco, 1992. 
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resistência indígena, negra e popular”, contra as comemorações pelos quinhentos anos do 

“descobrimento”, que os governos neoliberais da região, apoiados pelos governos Ibéricos, 

articulavam placidamente celebrar em 1992 (PIÑERO, 2012, p. 7). Deliberadamente 

ignoravam o massacre dos povos originários e planejavam festejar a data como os primórdios 

da globalização. Exaltariam a vitória da civilização contra a barbárie, mas não puderam 

ocultar a barbárie de sua civilização. A partir de então uma série de eventos marcam o 

processo de globalização da luta contra o neoliberalismo, donde podemos destacar em 1994 o 

levante Zapatista, que denunciava a IV Guerra Mundial em curso no processo de globalização 

neoliberal, ampliado em 1996 com o 1º Encontro Intercontinental pela Humanidade e Contra 

o Neoliberalismo16. Dois anos depois, em Genebra, os diversos movimentos sociais lançam 

uma frente de ação conjunta, a Ação Global dos Povos, iniciando uma série de “campanhas 

populares e “ações diretas” em resistência ao “capitalismo” e para justiça ambiental e 

social”17. 

“Façamos com que aqueles que morrem de fome e frio compreendam 

que seus sofrimentos são incompreensíveis ante lojas repletas de 

mercadorias que lhes pertencem... Quando se produzirem revoltas 

espontâneas, como amiúde ocorrem, acudamos e tratemos de dar uma 

consciência ao movimento, exponhamo-nos ao perigo e permaneçamos 

com o povo. Uma vez no caminho prático, as idéias virão e as 

oportunidades se apresentarão. Organizemos, por exemplo, um 

movimento para não pagar aluguéis; façamos os camponeses 

compreenderem que eles devem armazenar toda colheita, ajudemo-los 

se pudermos, e se os ricos e os policiais condenarem o ato, estejamos 

com os camponeses. (...) Enfim, que cada um faça todo o possível, 

segundo a situação que ocupa, tomando sempre como ponto de partida 

as necessidades imediatas do povo e sempre estimulando nele novas 

aspirações.” 

(MALATESTA, 2009, p. 107) 

 

Aqui se intensifica uma trajetória, que tenha talvez sido de fato iniciada justamente em maio 

de 1968 e, seguindo para a Batalha de Seattle em 199918, floresce neste novo século nos 

                                                 
16 http://www.nodo50.org/insurgentes/textos/agp/05primeirointercontinental.htm 
17 http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o_Global_dos_Povos 
18 “Batalha de Seattle” é como ficaram conhecidas as manifestações que bloquearam as negociações em que o 
grupo da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), pretendia realizar para 
legitimar uma espécie de Constituição Mundial do Capital e que iria impor aos países legislando sobre as 
relações internacionais de todos. O sucesso dos protestos nas ruas de Seattle mostrou ao mundo a força que os 
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encontros do Fórum Social Mundial19 que foram iniciados em 2001, nos trazendo até o 

simbólico encontro da Cúpula dos Povos em 2012. 

Como é mais evidente nos momentos importantes, palcos de grandes acontecimentos sociais, 

oportunidades raras em que a inteligência coletiva (LEVY, 2003) vem à tona, as trajetórias 

sociais são compartilhadas pela comunidade e se manifestam dialeticamente em diversos 

aspectos, instituições e áreas do pensamento e do conhecimento, que inclusive forjam as 

condições para que o acontecimento em questão se materialize. Como no período inaugural da 

era moderna, com as Revoluções Francesa, Industrial e Americana, onde antes de tomarem as 

ruas as bandeiras da liberdade, igualdade e fraternidade foram iluminadas por uma ética 

protestante que juntos preparavam os espíritos para o triunfo da burguesia (PIERUCCI, 2003), 

maio de 1968 e o início dos anos 1990 também foram palco de uma série de acontecimentos 

que dialeticamente preparavam o que estava por vir. Se o período moderno foi precedido pelo 

desencantamento do mundo (WEBER, 1996) e identificado com o Capitalismo (SANTOS, 

2011), o período pós-moderno é precedido por um reencantamento do Mundo e é identificado 

com o Anarquismo. 

 

“‘Olhe nas profundezas de seu próprio ser’, disse Peter Arshinov, o 

amigo de Makhno. ‘Busque a verdade e compreenda-a por si mesmo. 

Ela não se encontra em nenhuma outra parte’. 

“Nessa insistência em que a liberdade e a auto-realização moral são 

interdependentes, e, pois, uma não pode viver sem a outra, repousa o 

princípio fundamental do autêntico anarquismo.” 

(WOODCOCK, 2008, p. 265-6) 

                                                                                                                                                         
movimentos sociais podem ter quando atuam em sintonia. Os próximos encontros internacionais organizados 
pela cúpula da Organização Mundial do Comércio, conhecidos como Fórum Econômico Mundial aconteceriam 
em Davos, nos Alpes Suíços, garantindo a restrição do acesso e impossibilitando que novos protestos 
atrapalhassem seus acordos totalitários. No calor dos acontecimentos, ainda em 1999, Edgard Morin publica um 
artigo em que situa a Batalha de Seattle como evento que inaugura o século XXI, dando sequencia à marcação 
sugerida por Eroick Hobsbawn, onde o “Breve século XX” teria terminado em 1992 com o fim da URSS. 
(MORIN, 1999) 
19 O Fórum Social Mundial surge como contraposição ao neoliberalismo e seu principal espaço de articulação 
internacional, o Fórum Econômico Mundial, que acontece anualmente em Davos, nos Alpes Suíços. Enquanto os 
poucos políticos e empresários que se encontram às portas fechadas em um resort definem – a partir de seus 
interesses individuais, da lógica da exploração e do lucro -, os rumos que imporão à política planetária, no 
encontro de Porto Alegre o debate é dialógico, autogestionado, aberto à participação e busca respeitar a 
diversidade de povos, movimentos, opiniões e posições ideológicas. Os movimentos sociais do mundo inteiro que 
participam desse novo espaço de articulação tem em comum a clara identificação do atual sistema hegemônico, o 
capitalismo neoliberal, como a causa que empurra a humanidade e o planeta ao abismo e contra a qual unimos 
nossas forças. Ver artigo de minha autoria publicado no site do Fórum Social Sorocaba: 
www.forumsocialsorocaba.org.br. Há ótimos livros que analisam o encontro sob diversos enfoques, como o já 
citado de Boaventura de Sousa Santos (SANTOS, 2005) e o de Francisco Whitaker – um dos idealizadores do FSM 
– “O desafio do Fórum Social Mundial” (WHITAKER, 2005). 
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*** 

 

Sob o risco de vermos os ideais libertários apropriados pela direita neoliberal pela 

manutenção de sua hegemonia, a conjuntura pós-moderna lança as bases para que espírito 

anarquista se liberte, se popularize e transforme definitivamente a ordem mundial. Essa 

disputa no entanto não poderá se prolongar por muito tempo, pois a crise civilizacional e o 

colapso ambiental clamam pela urgência da revolução. Mais que uma classe, o que está em 

risco agora é nada menos que a sobrevivência de toda a humanidade. E talvez, esse seja o 

ingrediente que nos faltava. 

 

“Quando as relações de produção capitalistas, e portanto os Estados 

capitalistas, estiverem definitivamente instalados em escala planetária, 

as contradições internas do mercado mundial mostrarão os limites da 

acumulação capitalista e provocarão uma situação de crise permanente, 

que colocará em perigo as próprias bases das sociedades que dominam, 

a ponto de ameaçar pura e simplesmente a sobrevivência da espécie 

humana. Soará a hora da revolução planetária.  

(RUBEL, 1983, p. 19) 
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