
 

ANARQUIA 
A origem do termo designa, de uma maneira geral, aquilo desprovido de origem. Isto traduz a ausência de 
hierarquia, ausência de autoridade, ausência de governo. 
O termo era usado na altura da revolução francesa como critica negativa, pelos políticos para ofender os 
seus oponentes. O sentido negativo só mudou quando Proudhon em 1840 se auto declarou anarquista e 
disse “quero uma forma de sociedade sem amo nem soberano”. 
È uma filosofia social que clama a abolição do Estado, autoridade, hierarquia e controlo social. 
“ Qualquer ser que negue a autoridade e lute contra ela é um anarquista” (Sebastien Faure). 
O anarquismo centra-se no indivíduo. No sec XX o anarquismo desenvolveu-se, aparecendo experiencias 
mais libertárias. Depois dos movimentos sociais anarquistas na dec. de 40, o movimento ressurgiu em 
força nos movimentos estudantis e anti autoritários da dec. de  60.  
 

FILOSOFIA 
“Não há uma só sozinha posição definida que todos os anarquistas mantenham” (Enciclopédia Oxford de 
Filosofia). As posturas anarquistas podem ser de carácter global, pregando uma revolução e mudança total 
da sociedade, ou mais restritas, concentrando-se em mudanças parciais.  
Apesar de ter sido Proudhon o primeiro a auto declarar-se anarquista, o ponto de partida para a discussão 
sobre a doutrina anarquista moderna foi em 1793 com William Godwin. 
Alguns estudos fazem uma distinção entre duas linhas básicas do pensamento, o individualista e o 
comunista, com Max Stirner e Piotr Kropotkin como representantes das duas linhas de pensamento. 
As quatro correntes que mais sobressaem são; anarquismo individualista, mutualismo, anarquismo 
comunista e anarco-sindicalismo, para alguns também colectivismos. 
 

RAIZES 
A base do anarquismo está presente com maior ou menor medida em todos os períodos da história. 
As reflexões mais antigas que se conhecem são de Lao Tsé. Na antiga Grécia podemos encontrar a Zenón 
de Citio. À antiga Grécia pertence também o primeiro uso conhecido da palavra “anarquia” na obra “Os 
Sete Contra Tebas” de 467 A.C. de Esquilo, apesar de na altura ser um termo negativo e não como 
referente a uma doutrina contrária á autoridade. Alguns historiadores encontram em Jesus da Nazaré uma 
grande presença de valores anarquistas. 
No sec XVI durante o reformismo religioso e social na Europa, a primeira apresentação literária de uma 
sociedade igualitária é a Utupia de Tomás Moro (1516); os anabaptistas são por vezes conciderados 
precursores religiosos do anarquismo moderno, como Thomas Muntzer que sacudiu o Sacro Império 
Romano Germânico. Em 1532 François Rabelais escreve “Gargantúa e Pantagruel”, em que descreve um 
povo que vive sem governo, leis ou religião. Tanto o socialismo utópico bem como o liberalismo radical 
apresentam assim mesmo grandes semelhanças com o anarquismo moderno. 
 
SECULO XVIII 
Com a Ilustração (movimento social europeu), puseram-se as bases do anarquismo: confiança na natureza 
racional do ser humano implica a crença em seu progresso moral e intelectual.  
Em 1793 William Godwin publicou o livro “ Uma Investigação a Respeito da Justiça Politica” onde visionava 
uma sociedade livre alem da crítica de um governo, que tem sido reconhecida por ser a primeira 
articulação e defesa do anarquismo contemporâneo.  
Em 1796 Sylvain Maréchal era um pensador e activista proto-anarquista, escreveu o “Manifesto dos Iguais” 
desejava o desaparecimento da “repugnante distinção entre ricos e pobres, dos grandes e dos pequenos, 
dos amos e moços, dos governadores e governados”. 
A revolução francesa elevou o anarquismo ao ideal revolucionário como o método rápido de conseguir o 
desenvolvimento social, facto que o vinculou de forma implícita ao uso da violência. 
 



 
DO SOCIALISMO UTÓPICO AO ANARQUISMO MODERNO 

 
A primeira oposição á revolução social foram os ludditas, movimento operário espontâneo que se dirigia á 
destruição de maquinas, que levavam á falência os artesãos. Atingiu o auge em Inglaterra de 1811 a 1816, 
espalhando-se pela Europa, sendo depois o precursor dos primeiros sindicatos operários. A táctica da 
sabotagem permanecia, e as suas propostas reflectem-se no primitivismo. 
Dentro dos pensadores e activistas do socialismo utópico destaca-se o libertário Charles Fourier, baseada 
em comunidades que denominou de “falansterios”.  
Junto aos socialistas utópicos, os filósofos hegelianos alemães contribuíram para a teórica do 
anarquismo do sec XIX. Na década de 1840, Proudhon na França e Josiah warren nos E.U.A atingiram o 
anarquismo independente a partir das críticas ao socialismo utópico de Robert Owen e Charles Fourier. 
Proudhon defendia uma economia não opressiva onde os indivíduos trocassem o produto de seu próprio 
trabalho, que enfrentava tanto o estado como o socialismo autoritário. 

 
PARA A PRIMEIRA INTERNACIONAL 

 
“A liberdade de cada um necessariamente assume a liberdade de todos, e a liberdade de todos não 
chegará sem a liberdade de cada um… não há liberdade real sem igualdade, não só de direitos mas 
também de realidade. Liberdade em igualdade, ai está a justiça” ( Bakunin) 
 
Em 1846-47 alguns ilegalistas (anarquistas do inicio 1900) foram condenados por certos actos. Em 1850 
Anselme Bellegarrigue formou em Paris a “Associação de pensadores Livres” apelando a abstenção 
completa como meio para paralisar o governo. 
Em Espanha, principalmente na Catalunha, começaram-se a difundir desde 1840 as associações de 
operários, muitos dos quais se uniram a Primeira Internacional. 
Para fins de 1863 Bakunin centrou seu interesse nos movimentos sociais que renasciam e pretendiam fazer 
pressão sobre as forças democráticas e o socialismo. Em 1868 entrou na Internacional e mais tarde fundou 
a “Aliança Internacional”. Iniciava-se assim o conflito entre Bakunin e Marx que acabou com a ruptura da 
internacional em 1872. O conflito entre o estatismo autoritário da “ditadura do proletariado” de Marx e 
a imediata destruição do estado que defendia Bakunin, acabou proporcionando o distanciamento entre 
anarquismo e marxismo, e a sida dos anarquistas da organização; para o socialismo anti-autoritário. 
 

ANARCOINDIVIDUALISMO 
Nos estados unidos, Henry David Thoreau, expressou um ensaio sobre Desobediência Civil em 1866. Critico 
com a industrialização e o progresso, põe o ênfase na experiencia individual do mundo natural , que se 
converteu na raiz do anarquismo ecologista. 
Em 1845, Lysander Spooner escreveu um ensaio radical contra a escravatura, em 1870 fundou a American 
Letter Mail Company, que competiu com o monopólio legal, em violação dos “estatutos de envios 
privados” que restringe o transporte e entrega de cartas por qualquer organização alheia ao Serviço Postal. 
 

SURGIMENTO DO ANARCOCOMUNISMO 
Depois da expulsão dos anarquistas da Internacional, estes fundaram a Internacional anti-autoritária em 
1873. 
Em 1880 havia 3 concepções anarquistas vigentes, o colectivismo em Espanha; a individualista-mutualista 
nos Estados Unidos e o anarco-comunismo que se difundia no resto da Europa. 
Em 1876 os Italianos, com Cafiero e Malatesta, defendiam o facto insurreccional como o método de 
propaganda mais eficaz, acção directa. O anarco-comunismo posteriormente seria adoptado como 
proposta de sociedade alternativa por sindicatos anarcosindicalistas como a CNT de Espanha e a FORA da 
Argentina. 
Em 1881 o anarquismo comunista e as teorias de activismo violento chegam aos Estados Unidos. 



Com a imigração europeia para os EEUU enraizou-se o anarcosindicalismo que levou á greve pelas 8 horas 
de trabalho a 1 de Maio de 1886, que levou passado 3 dias á revolta de Haymarket e á Morte dos mártires 
de Chicago.  
Em 1874 a Internacional foi dissolvida pelo governo espanhol, mas voltou na dec de 1880 como Federação 
de Trabalhadores da Região Espanhola. Nas zonas mais reprimidas, a resposta violenta, incêndios e mortes 
atribuídas a “Mão Negra” (organização anarquista Andaluzia), provocou a repressão contra o anarquismo 
 

ANARQUISMO SEM ADJECTIVOS 
 
Em 1889 a Federação Regional (herdeira da Internacional) é substituída pela Organização anarquista da 
região espanhola. Fernando Tarrida do Marmol foi nomeado delegado às reuniões anarquistas 
internacionais de Paris, e propôs que nenhum regime económico especial fosse imposto. Defendia o 
anarquismo sem adjectivos “achamos que ser anarquista significa ser inimigo de toda a autoridade e 
imposição, e por consequência, seja qual o sistema que se preconize, é pelo considerar a melhor defesa 
é a anarquia, não desejando impô-la a quem não aceita." 
 

PRIMEIRAS REVOLUÇÕES COM COLABORAÇÃO ANARQUISTA 
No final do sec. XIX o Império Otomano em decadência endurecia a suas políticas, e na Macedónia para 
lutar contra as dificuldades e racismo, surgiu em 1893 a Organização Interna Revolucionária da Macedónia. 
A OIRM desenvolveu-se na dec seguinte, em resposta ao crescente uso da violência pela minoria 
muçulmana que oprimia todas as outras etnias. Era constituída por conservadores, clericais, socialistas e 
anarquistas. 
Desde finais de Abril de 1903, uma serie de atentados organizados por sectores anarquistas deram o 
sinal. A 3 de Agosto instalou-se um governo provisório no Krusevo e a revolução estendeu-se a toda a 
Macedónia. A insurreição em Tracia, donde se formou a Republica de Strandzha, que com poucas 
influencias libertarias, espontaneamente formaram comunas, compartilhando a terra. 
A política europeia ficou surpreendida, e depressa a força militar otomana lançou uma ofensiva que 
encontraria resistência até Outubro. As consequências foram desastrosas, mas a derrota dos 
revolucionários representou uma meta histórica, modificando a visão internacional da questão e definindo 
a identidade nacional. 
 
REVOLUÇÃO RUSSA 
Nos princípios dos sec XX a Russia era uma das grandes potências europeias. Debaixo de intensa pressão 
das bases sócias desde Outono de 1904 o governo imperial oscilou entre repressão e indulgência, mas 
nunca conseguiu acabar com o desassossego de vários grupos sociais. Em 22 de Janeiro de 1905, uma 
manifestação pacífica liderada pelo sacerdote Georgi Gapón em frente ao Palácio de Inverno de são 
Petersburgo foi atacada pelas forças de segurança, acontecimento a que se chama Domingo Sangrento, 
considerado o precursor da revolução. 
Apesar de muitos pensadores anarquistas serem russos, só em 1903 é que o anarquismo apareceu na 
Rússia. Em 1905 membros do Partido operário social-democrata da Rússia e do Partido social 
revolucionário aderiram á ideologia anarquista. Destaca-se as explosões do Hotel Bristol em Varsovia e o 
café Libman em Odessa nos últimos meses de 1905 que estimularam o levantamento das massas contra os 
exploradores.  
Em 1905 fundou-se a Soviet de San Petersburgo, saída de encontros dos trabalhadores como eserista e 
posteriormente anarquista Volin. Que servia para coordenar as greves e as actividades dos operários em 
greve. O anarquismo na Rússia esteve sempre na sombra dos mencheviques e bolcheviques do partido 
social-democrata nas cidades, o partido social revolucionário nas zonas rurais e o bundismo na Polónia. Só 
em 1921 o anarquismo russo teve uma força quando dezenas de milhares de camponeses se uniram ao 
exército negro de Nestor Majnó.  
Uma das grandes diferenças práticas entre bolcheviques e anarquistas era na situação dos camponeses. 
Enquanto os bolcheviques queriam nacionalizar as terras e meios de produção, os camponeses partidários 
de Majnó queriam que ambas lhes pertencessem; membros dos bolcheviques que lhes davam a terra, 



estavam contra os comunistas que lhas queriam tirar. Enquanto os bolcheviques precisavam de apoio 
anarquista na luta contra o império russo, aceitaram Majnó, mas quando a derrota do exército branco se 
fez eminente, procederam a eliminação á eliminação total dos seguidores de Majnó, em um alimpeza 
sangrenta levada a cabo tanto pela Cheka como pelo exercito Vermelho de Lenin. 
Depois da vitória na guerra civil, os anarquistas foram encarcerados, soterrados ou uniram-se aos 
vencedores. Mas algumas figuras como Emma Goldman e Alexander Berkman escreveram contra o 
crescente autoritarismo bolchevique. Mais tarde um grupo intitulado “causa dos trabalhadores” onde se 
encontrava Majnó, chegou á conclusão que os anarquistas precisavam desenvolver formas de organização 
para combater o bolchevismo. 
Errico Malatesta, propôs que era errado e impraticável desejar unir todos os anarquistas em um 
agrupamento revolucionário activo e único, devido às diferenças entre grandes correntes. Uma tal união 
seria autoritária,”um governo uma igreja”, e seus efeitos educativos seriam antianarquistas. 
 
Na Coreia os anarquistas da federação anarquista coreana imigrantes na região chinesa de Shinmin em 
1929. Abarcou uma população de 2 milhões de pessoas, organizou um exército guerrilheiro popular 
liderado pelo anarquista Kim Jwa-Jin, que enfrentou as forças japonesas de ocupação e os estalinistas 
chineses. 
 
Na Itália em 1919 a insurreição em Itália, especialmente os metalúrgicos do norte, onde se ocuparam as 
fabricas e se desenvolveram concelhos para dirigir a fábrica, desenvolvendo a auto gestão e a posse 
comum dos materiais e criando o Bienno Rosso (partilha equitativa). Dentro dessa insurreição a Unione 
Sindacale Italiana e a União Anarquista italiana tiveram papel preponderante. 
 
A FORA (federação operaria regional argentina) em 1923 recusou “a chamada ditadura do proletariado”. 
Em Janeiro de 1919 em Buenos Aires na Semana Sangrenta, depois da morte de vários trabalhadores 
devido á violência policial. A cidade ficou nas mãos dos operários, orientados por anarquistas. No fim 
55.000 trabalhadores foram detidos e a Ilha de Martin Garcia (ilha prisão) encheu-se de anarquistas. 
 
Em 1921, na Patagonia, uma grande quantidade de trabalhadores em greve por melhoras nas condições de 
trabalho foram mortos pelo exército. Os promotores da insurreição que se seguiu veio da Patagonia 
Rebelde, anarquistas de varias nacionalidades. 
 

ANARQUISMO EM ESPANHA 
Em Espanha o anarquismo contou com centos de milhares de aderentes. Entre os primeiros anarquistas 
espanhóis recordamos Rafael Farga Pellicer, Anselmo lorenzo, Fermin Salvochea, José Sanchez Roman e 
Salvador Segui. Quando o Partido Comunista Espanhol se fundou em 1921 os anarquistas eram 4 vezes 
mais que os socialistas; as massas tinham seguido Bakunin em ruptura com Marx. Na época da primeira 
guerra mundial a CNT tinha um milhão de membros. 
Em 16 de Fevereiro de 1936 a Frente popular (forças liberais de esquerda apoiadas pelo socialismo e o 
anarquismo) ganhou as eleições, que levou á guerra civil e em Março á chamada “revolução espanhola de 
1936”, uma das mais importantes experiencias libertárias de todos os tempos. 
Os anarquistas controlavam Barcelona, onde as grandes indústrias passaram ao controlo da CNT, e a 
expropriação considerada norma. O anarquismo estava fortemente implementado na Andaluzia onde as 
populações actuavam debaixo da sua responsabilidade. Os anarquistas adoptaram métodos militares 
(Cipriano Mera), e em Setembro entravam no catalão, para passar a denomina-lo de “ Concelho de Defesa 
Revolucionário”. A CNT reconheceu o estado republicano como “um instrumento de libertação”. 
O que os anarquistas espanhóis queriam em 1936 era a revolução social em massa, que culminasse num 
socialismo não autoritário. A participação no governo tem sido apontada como o inicio do decair do 
anarquismo; em 1937 quase três milhões de pessoas viviam em colectividades rurais, mas o confronto 
entre anarquistas e os comunistas e em Maio estala em Barcelona uma revolta civil conhecida por “ 
Jornadas da Maio de 1937”. A influencia anarquista decaio, a revolução terminou ainda que a CNT tenha 



continuado a colaborar com o sistema, não voltaram a tomar responsabilidade nominal por suas acções, 
as colectivizações foram anuladas, e as milícias populares integradas no Exercito popular. 
 

DESDE A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL ATÉ HOJE 
O movimento anarquista falhou na criação de uma alternativa á nação-estado, o sucesso revolicionário de 
Marx foi a grande derrota do anarquismo, depois foi a derrota da revolução social anarquista em frente ao 
comunismo republicano, que mais derivou na vitória do fascismo. O acordo entre a CNT e a UGT em 
Espanha em 1938 foi o ultimo golpe no anarquismo sindicalista. A reconstrução económica depois da 
guerra também influenciou a queda do anarquismo, também as lutas anti imperialistas do sul , dominadas 
em grande parte por influencias pró soviéticas, deixaram pouco lugar para os anarquistas. 
Destacar o trabalho na difusão do anarquismo por Daniel Guérin, anarquista francês membro da ORA e 
UTCL raiz de actual Alternative libertaire, que participou nas revoltas de Maio de 68. 
O congresso Anarquista Internacional de Canarra teve cobertura na imprensa europeia á luz do Maio 
Francês. O anarquismo teve influência em tendências revolucionárias como o situacionismo e também as 
revoltas dos anos setenta por movimentos anti capitalistas libertários. Na Inglaterra em 1970 e 1972 a 
Brigada Iracunda, com acções directas. Houve sempre anarquistas implicados na revolta contra Franco ou a 
Junta Militar Grega; ou resistindo ao neo-fascismo e novas ditaduras como a do Uruguai e Argentina. 
Ainda que na luta dos anos 60 e 70 as tendências anarquistas apresentem-se em grupos como o 
movimento anti guerra, o feminismo, o situicionismo, o black power, etc. Não se deu nada que se pudesse 
identificar como anarquismo.  
Actualmente existem duas tendências anarquistas, uma é formada politicamente dos anos 60 e 70, que 
subsiste em diferentes federações anarquistas; a segunda é evidente nos novos movimentos sociais. O 
anarquismo retomou a influência nos protestos, desacreditando o comunismo autoritário contra a 
consolidação do modelo neo liberal; a revolta Zapatista (1994), a batalha de Seattle (1999); a expansão de 
movimentos okupas e do movimento de eco aldeias, etc. 
 

ANARQUISMO NA CULTURA 
 
LITERATURA 
Um dos escritores mais libertários foi Leon Tolstoy. Também George Orwell é bastante reconhecido e 
grande opositor do comunismo autoritário de Stalin, na literatura existencialista teve grande importância 
Albert Camus. Como críticos da sociedade capitalista industrial destaca-se Octave Mirbeau, Henry Thoreau, 
Oscar wilde e William Morris, na poesia, Voltairine de Cleyre. 
No jornalismo e ensaio podemos incluir Rafael Barret, Manuel Gonzáles Prada, Rodolfo Gonzales Pacheco, 
Ricardo Mella, Fernando Tarrida do Marmol e Èlisée Reclus. Na banda desenhada existe o V de Vendetta 
de Alan Moore e David Loyd. 
 
TEATRO 
O mais importante dramaturgo nórdico, e dos mais importantes na historia do teatro moderno foi o 
anarquista Henrik Ibsen. No Rio de Prata (Uruguai) Florencio Sanchez foi uma figura importante para o 
teatro mundial. Rodolfo Gonzáles (escritor anarquista) também participou em peças pequenas. 
Em 1946 Julian Beck e Judith Malina fundam o Living Theater, inspirado em princípios libertários. 
Apelavam a improvisação e participação do público. Teve bastante popularidade nos anos 60 e foi 
influência para muitas companhias teatrais.  
Uma obra com bastante importância para o anarquismo é a famosa novela Morte Acidental de um 
anarquista do ganhador de um premio Nobel da literatura Dario Fo. Obra inspirada nos acontecimentos em 
Milão em 1969, onde morreu o anarquista Giuseppe Pinelli as mãos da polícia. 
Howard Zinn é o autor de Emma (1976), uma obra teatral baseada na anarquista Emma Goldman. 
 
CINEMA 
Não se pode falar de directores declaradamente anarquistas, com excepção de Jean Vigo, cuja obra Zero 
de Conduta é um clássico do cinema francês. Muitos cineastas têm abordado o tema da anarquia. Lina 



Wertmuller com Amor e Anarquia e Giuliano Montaldo com Saco e Vanzetti. A Patagonia Rebelde de 
Hector Oliveira e guião de Osvaldo Bayer e o filme Quebracho de Ricardo Wullicher que se focam nas 
greves na Argentina depois da Primeira Guerra. A revolução Espanhola tem sido um tema corrente 
destacando-se Libertarias de Vicente Aranda, A Mulher do Anarquista de Peter Sehr e marie Noelle, e em 
especial Terra e Liberdade de Ken Loach; Salvador (Puig Antich) de Manuel Huerga que se foca na 
resistência a Franco. Battle in Seattle de Stuart Townsend (2008) que conta o que se passou na 
manifestação contra a OMC de 1999. 
Muitos argumentos de filmes têm afinidades anarquistas; 1984 de George Orwell, filmado por Michael 
Anderson (1956) e Michael Radford (1984), Farenheit 451 de François Truffaut (1966), O Clube da Luta de 
David  Fincher (1999), A Estratégia do Caracol de Sergio Cabrera (1993), V de Vendetta. 
 
Durante a revolução espanhola a produção cinematográfica anarcosindicalista articulava-se através das 
produtoras SIE Filmes, FRIEP e Spartacus Filmes, onde se destaca o filme Aurora de Esperança de Antonio 
Sal, clássico do cinema espanhol. 
 
ARTES PLASTICAS 
Proudhon tratou em suas obras a teoria da arte, para ele a arte deveria servir objectivos sociais e morais, 
recusando a arte pela arte, e defendendo o artista como ser de rectos princípios que contribui para o 
crescimento social. “a arte é uma representação idealizada da natureza e de nós mesmos com o objectivo 
de aprefeiçoar física e moralmente a nossa espécie”. 
Paul Signac (pintor neo-impressionista famoso pelo desenvolvimento da técnica puntillista com Georges 
Seurat) disse “ o pintor anarquista não é aquele que pinta quadros anarquistas, mas sim aquele que 
pinta sem animo de lucro, luta com toda o seu individualismo contra a burguesia e os convencionalismos 
oficiais” (1902) 
No sec XX na vertente entre correntes dadaistas, surrealistas especialmente na dec de 50 na França. Onde 
se destaca Miguel Garcia Vivancos, ex do grupo Durruti. 
Uma especial atenção para a arte desenvolvida para criar post e ilustrações anarquistas de rua. 
 
MUSICA 
Desde o sec XIX músicos e compositores de temas bem conhecidos como as canções castelhanas “ As 
barricadas” e “Filhos do Povo” ambas durante a guerra civil espanhola e a revolução de 1936. 
Nos EEUU a canção de protesto libertário teve como expoentes Joe Hill e a Woodrow Gutrie. Na Argentina 
Martin Castro e o compositor de tangos Juan de Deus Filiberto, na França Georges Brassens e Leo Ferré. 
 
Em recentes décadas apareceu a sub cultura punk, donde surgiu os anorcopunk com letras anarquistas, 
denúncia de opressão estatal e capitalista. Os pioneiros foram bandas como Crass, dead Kennedys e 
Conflict. Posteriormente emergia o crust punk, onde se destaca os Nausea, Oi Polloi ou Aus Rotten. Em 
Espanha apareceram os Sem Deus, Mortos de Cristo, no Mexico, Desobediência civil e Falhas no Sistema, 
na Vanezuela, Apatia Não. 
Por outro lado músicos organizadores de eventos anarquistas têm aparecido em variados estilos, Folk rock, 
Raves, rock progressivo, ou experimental, etc. 
 
“CRITICAS” AO ANARQUISMO 
 
Tanto o anarquismo como o comunismo procuram a acracia (ordem baseada na não coação). Mas o 
anarquismo e o comunismo estão em confronto desde 1846 e que culminou com a ruptura da 
Internacional em 1872. O conflito começa porque os Marxistas crêem num estado dos trabalhadores e os 
anarquistas querem a destruição completa do sistema de estado. Para os anarquistas um estado socialista 
repetiria as repressões e privilégios contra a qual luta, porque estender os poderes a organização 
económica resulta em opressão. Enquanto os marxistas, a desorganização anarquista impede a obtenção 
de lucro.  
 



Woodcock diz também que o anarquismo sofreu das debilidades de suas tácticas, que provocavam 
rebeliões e acções que mantêm uma certa tenção, mas não produziam resultados duradouros. A 
propaganda pelo facto tornou-se propaganda negativa, e o sucesso do sindicalismo representava uma 
tendência ao centralismo. Assim a CGT francesa acabou nas mãos de reformistas e depois na dos 
comunistas, e inclusive a CNT enviou líderes á coalizão governamental durante a Guerra Civil Espanhola. 
 
…o indivíduo deve recusar o poder, a ambição e as normas da moral inventadas pelo homem. Trata-se de 
um protesto taoista contra a violência militar, a multiplicação das leis ou aplicação das normas morais 
confucionistas, as quais segundo o taoismo aumenta a culpabilidade a agressão e a miséria. (Lao tsé) 
Muitos estudiosos não duvidam em considerar Lao Tsé de anarquista  
  


