
FUNDAMENTOS DO ANARQUISMO 
(O QUE É ANTI-AUTORITARISMO?) 

 
ANARQUIA- Não é caos, violência ou um modo de vida alternativo. Temos um 
entendimento específico do que é autoridade, como cria injustiças e como nos 
podemos organizar socialmente sem isso, baseada na liberdade, equidade social e 
cooperação. 
 
GOVERNO; ESTADO- Democracia directa, eliminando o parlamento/ governos 
representativos e todas as ditaduras, criar associações de ajuda mutua, não aos 
impostos. 
 
TRIBUNAIS, POLICIA- A paz social deve ser mantida por ajuda mútua, conflitos devem 
ser resolvidos criando-se uma cultura de cooperação, abolição de todas as instituições 
de coação, tribunais, polícias e advogados, as investigações de males será realizada por 
colectivos forenses populares. 
 
LEIS, PRISÕES- As leis actuais devem ser substituídas por ideias comunitárias sobre 
assassínio, violência, coação, violação, roubo, fraude, etc. Os problemas sociais devem 
ser tratados num concelho de ajuda mútua. Pessoas que cometam actos violentos 
devem ser acompanhados em unidades especializadas até se considerar seguro para a 
sociedade e para ele voltar para a sociedade. 
 
BANCOS, FINANÇAS- Abolição do capitalismo, serviços de trocas e comércio justo, sem 
cheques, cartão de crédito. 
 
PROPIEDADE, USO DA TERRA- Sem donos, sem renda, exclusividade da propriedade 
enquanto se estiver a usar, decisões de construção, serão tomadas em comunidade, 
criação de terras comuns para jardins/hortas comunitárias e reservas naturais. 
 
TRABALHO, PRODUÇÃO- Eliminação do patronato, colectivização de produção pelo 
local de trabalho, trabalhador auto-suficiente, preservação de conhecimentos técnicos 
através de treino em grupos de trabalho. 
 
GRUPOS E FAMILIA- Equidade social entre todos, autodeterminação, relações 
baseadas em livre associação sem dependência de controlo, cuidados de saúde grátis, 
aumento do tempo de lazer das famílias. 
 
EDUCAÇÃO, CRIANÇAS- As crianças são melhor criadas com amor e atenção em vez de 
dura disciplina, os seus interesses e criatividade devem ser encorajados para que 
desenvolvam o seu próprio potencial ao máximo, a aprendizagem deve ser por prática 
em vez de pela memorização. 
 
 

 



                            PORQUÊ ANTI-AUTORITÁRIO? 
 

 
É-nos dito que sem governos, policias, leis, corporações, disciplina parental e todos os 
outros meios para controlar e explorar o povo que a sociedade entraria no caos, que 
seriamos aterrorizados pelo crime e que estaríamos em constante medo pela nossa 
vida. É-nos dito que sem líderes fortes que nos digam o que fazer, patrões a 
inspeccionar o nosso trabalho e professores a dizer-nos como pensar que nunca 
conseguiremos resolver os nossos problemas ou levar a nossa vida. É-nos dito que sem 
um conjunto de leis, o regimento da sociedade e religiões que nos digam o que esta 
errado e o que esta certo nunca teremos moral e conhecimento para viver em paz, 
liberdade e justiça social para todos. Mas isso é tudo mentiras contadas pelos 
membros “privilegiados” da sociedade que esperam enriquecer pelo nosso trabalho, 
ficar poderosos pelo nosso voto e mandarem-nos morrer nas suas guerras, onde 
esperam conseguir mais poder, dinheiro e privilégios sociais. Eles dizem-nos o que 
fazer pois precisam da nossa obediência para aceitar-mos viver servindo os seus 
interesses. Acreditando que ainda somos livres e a esperança de que se trabalharmos 
duro e seguirmos as suas regras que seremos recompensados com saúde, conforto e 
privilégios sociais, um dia.  
 
Autoridade está tão embrenhada na nossa sociedade que muitas pessoas não têm 
noção da sua influência nas suas vidas. Começamos por levar uma lavagem cerebral 
para obedecer quase á nascença. Como crianças os nossos pais quase sempre ignoram 
os nossos interesses e aptidões e tentam nos fazer á sua imagem e a conseguir coisas 
que eles não conseguiram como crianças. Muitos dos estereótipos e fobias são 
passadas pelos pais. Somos castigados até fazermos o que nos dizem. Somos 
ameaçados e desacreditados, se mostra-mos independência ou criatividade. Quando 
vamos para a escola, a autoridade familiar é substituída pelo regimento de professores 
e a doutrinação do público ou educação religiosa. Somos ensinados a tentar seguir 
líderes, obedecer ao governo e aceitar os valores que os líderes pensam para nós. 
Quando saímos da escola é-nos dito para obedecer ao patrão se não perdemos o 
trabalho e passamos fome. É-nos dito que votar dá-nos liberdade. É-nos dito para 
morrer pela nossa pátria. Até a vida se tornar realmente difícil, a maioria das pessoas 
aceita estes disparates como garantidos e considera-os normais e mesmo uma fonte 
de segurança pessoal. 
 
Os defensores do governo moderno e autoridade corporativa querem que acredite-
mos que não podemos viver sem eles, mas o capitalismo só foi inventado em 1700s e 
grande parte das nações-estado nem existiam antes de 1800s! Por milhares de anos as 
pessoas viveram e sobreviveram em relativa paz organizando as suas comunidades em 
cooperativas democráticas, cooperando economicamente e respeitando a necessidade 
do outro e a natureza. Grandes civilizações como os Iroquois, The Ibo e Yoruba e a 
cultura celta que se estendeu de Portugal à Irlanda, Alemanha, os Balkans e a Turquia 
eram organizadas sem reis, burocracias, classes sociais ou famílias patriarcas. Mais 
tarde pessoas auto-servas começaram a dizer “Ama o teu Deus ou morres”,“obedece 
aos teus líderes, trabalha para nos fazer ricos ou morre”. Locais de protecção 



organizados por gangues de ladrões que se tornaram paredes de fortes em rotas de 
comercio, cidades e eventualmente impérios, monarquias e os estados modernos. 
Todas as nações modernas foram criadas a partir de coação. O capitalismo é uma 
economia baseada na coação de trabalho. A religião é uma cultura baseada na coação 
da auto-estima individual. 
 
Os anarquistas acreditam que a ideia de autoridade está no coração de inúmeros 
problemas sociais, injustiças e desespero na sociedade moderna. Para haver esperança 
que a nossa vida possa melhorar e ter significado, necessitamos de ter a liberdade para 
tomarmos as nossas próprias decisões e beneficiar dos nossos próprios esforços. Para 
resolvermos os nossos problemas, temos de os resolver nós mesmos. Para haver 
justiça, temos de confiar no nosso próprio sentido inerente de certo ou errado quando 
vemos outros a serem violentados física ou emocionalmente. Autoridade apenas 
garante liberdade, justiça e prosperidade, aqueles com a autoridade. Se queremos 
uma sociedade onde todos podem ter essas coisas, então deve ser democrática e 
igualitária em vez de autoritária. Mas se queremos uma melhor vida, não podemos 
esperar que alguém nos ofereça ou por líder que nos diga o que fazer, precisamos de 
tomar a iniciativa, nós mesmos. O anarquismo é espontâneo. Em vez de nos dizer o 
que fazer, dizemos, faz tu mesmo! O Anarquista acredita em acção directa. Em vez de 
ordenar que as pessoas mudem o sistema, nós mudamos o sistema nós próprios! 
 
Autoridade só pode existir se o resto de nós admitir a alguém que nos diga o que fazer, 
o que pensar e como viver. Aqueles com autoridade usam a coação para manter o 
poder sobre as nossas vidas, mas nós temos algo mais forte que a sua coação: a nossa 
recusa em obedecer, aceitar o seu sistema ou acreditar no que nos dizem. Mas só dá 
resultado se trabalharmos em conjunto. Só resulta se rejeitarmos o materialismo, a 
exploração. Só funciona se tivermos responsabilidade pessoal pelas nossas acções e 
praticamos o socorro mutuo (Mutual Aids)—( ajudamo-nos uns aos outros, opomo-nos 
a injustiças e trabalhamos juntos quando um objectivo é demasiado para alguém 
sozinho) 
 
A alternativa à autoridade é a cooperação. O anarquista acredita que podemos 
garantir liberdade, justiça e oportunidade para todos ao trabalharmos em conjunto 
para o garantir. Acreditamos que podemos criar uma cultura de liberdade e 
equidade social para substituir a cultura corrente de violência, obediência e 
exploração. Sociedades anarquistas com sucesso existiram nos tempos modernos na 
guerra civil espanhola e na Ucrânia durante a revolução Russa.  
 
 


