
TUCKER 

Benjamin R. Tucker, 1854- Americano, estudou tecnologia, onde conheceu Josian Warren. 

Fundou vários jornais: A Palavra, Revista Radical, Liberdade e colaborou com o jornal Globo. 

A sua doutrina sobre o direito , estado e propriedade, encontra-se sobretudo, nos artigos da 

Liberdade, que publicou num livro com o titulo: Em lugar de um livro, por um homem sem vagar 

para escrever um. Exposição fragmentária do anarquismo filosófico. 

 

Anarquia não quer só dizer o contrário do que em etimologia grega significa o chefe político. O 

sentido da palavra é igualmente o de oposto a começo, origem, também significa princípio, 

elemento e primeiro lugar, supremacia, dominação, comando em chefe, autoridade; finalmente, 

poder supremo, império, realeza, função governamental, situação de administrador. A palavra 

anarquia pode ter pois diferentes significações. Serviram-se da palavra anarquia para designar uma 

expressão filosófica, e da palavra anarquismo para qualificar uma tendência filosófica, para 

exprimir principalmente a oposição à autoridade, ao governo; e pelo direito do primeiro ocupador 

mantém-se esta designação à palavra, de sorte que um emprego diverso se torna inexacto e causa 

confusões. 

 

A BASE 

Tucker considera o interesse pessoal a lei suprema de cada um de nós, e dele dedus a lei da 

liberdade, igual para todos. 

Que quer dizer interesse pessoal? 

O meu interesse é tudo o que me é útil, e compreende não só as formas superiores do egoísmo. 

Assim o interesse da sociedade é o do indivíduo, num grau superior; a sua vida é inseparável da do 

indivíduo: destruída uma fica destruída a outra (...) Os anarquistas rejeitam completamente a ideia 

de uma obrigação moral, de direitos ou de deveres naturais. A única medida dos nossos direitos 

naturais é o poder. 

Todo o individuo ou um grupo de indivíduos, todos tem o direito de matar ou subjugar até o 

universo se para isso tiverem força. A sociedade tem o direito de oprimir o indivíduo e o indivíduo 

tem o direito de suprimir a sociedade, tanto quanto as suas forças o permitirem. 

(…) A igualdade é uma das condições vitais de uma sociedade; ora, a vida da sociedade é 

inseparável do indivíduo, logo o interesse de cada um em especial exige a liberdade igual para 

todos. 

Liberdade igual para todos significa o máximo de liberdade compatível com o facto de que os 

indivíduos vivendo em sociedade respeitam reciprocamente e igualmente os seus respectivos 

campos de acção. Devemos reconhecer os direitos de outrem, isto é a esfera de poder de cada um é 

limitada pela liberdade de todos, o poder de cada um acha-se logicamente limitado. Sobre esta lei de 

liberdade igual para todos se baseia a distinção entre invasão e resistência, entre a dominação e a 

defesa. Esta lei é de uma importância capital e sem ela não pode haver filosofia social de duração. 

(…) a resistência a um ataque exterior não é uma invasão mas sim uma defesa. O indivíduo tem o 

direito de se defender contra quem tente interferir no campo das suas atribuições; o próprio 

emprego da violência é legitimo contra um ataque, havendo somente a considerar aqui as 

probabilidades de sucesso (...) 

 

DIREITO 

Segundo Tucker, nem o bem-estar individual nem a liberdade igual pata toda se opõe à existência 

do direito. 

 

Deve haver normas jurídicas, isto é, normas baseadas sobre a vontade comum, cujo cumprimento 

poderá ser exigido por todos os meios, mesmo prisões, torturas e pena capital (...) 

(…) Em primeiro lugar deve existir uma norma jurídica destinada a assegurar a inviolabilidade da 

pessoa (...) a nossa tendência principal é eliminar as causas de uma violência, uma vez que ela 

seja ditada pela razão (...). A pena de morte, harmoniza-se muito bem com a protecção da pessoa, 

http://www.crispinsartwell.com/josiahwarren.htm


porque na sua essência não e uma acção agressiva, mas defensiva. 

Em segundo lugar, estabelecer-se-á uma norma jurídica em virtude da qual existirá a propriedade 

baseada no trabalho (...) A posse anarquista refere-se somente a produtos, sendo produto tudo o que 

exige trabalho humano (...) 

Haverá também a norma jurídica, em virtude da qual um contracto deve ser comprido (...) Ninguém 

pode servir-se dele para alienar os seus direitos de homem (...) Todo o individuo para qual alguém 

se comprometeu, seja que natureza for o compromisso, tem o direito de exigir, até pela força, a 

execução das clausulas, desse contracto, a não ser que dai resulte um prejuízo incontestável 

 para terceiros (...)   

 

ESTADO 

I- Em vista do bem estar individual, isto é , em vista da liberdade igual para todos. Tucker rejeita o 

Estado e uma maneira absoluta sem restrições locais nem temporais. Porque o Estado é a 

encarnação da ideia de violência. 

 

Todas as instituições qualificadas de Estado têm dois caracteres comuns. 

Em primeiro lugar constituem uma invasão de atribuições, isto é, uma violação e uma dominação; a 

submissão do homem que não reage á vontade de outro. 

Em segundo lugar, consagram a usurpação de um poder absoluto sobre um território, poder 

exercido em geral com o duplo fim de oprimir o mais possível os indivíduos e estender os limites 

do território. Eis porque a definição anarquista de Estado é a seguinte: O estado é a encarnação da 

ideia de violência na pessoa de um indivíduo ou de muitos que pretendam representar e 

submeter toda a população de um território. 

Todo o governo é um mal, muito embora seja a maioria que governe. O despotismo teocrático dos 

reis é tão odioso como o despotismo democrático das maiorias. Que representa a lista que se deita 

na urna? 

 Nada mais nem nada menos do que uma significação em papel, da baioneta, da espingarda, da 

pólvora e das balas (...) a voz da maioria evita-nos o derramamento de sangue, mas constitui 

também o despotismo de um poder idêntico ao absolutismo dos reis, que tem na retaguarda o mais 

formidável dos exércitos (...) 

A primeira acção do Estado, a fixação de um imposto obrigatório, e a sua percepção pela força, 

constitui já por si uma violência, uma violação da liberdade igual para todos, violação que se torna 

viciosa toda a acção subjacente desse Estado (...) 

Como conciliar a lei da igual liberdade para todos com o facto de me extorquirem uma parte do 

produto do meu trabalho para pagar uma protecção que nem pedi nem desejei? 

Eis aqui já uma violação. 

Como qualificar, porem, uma confiscação pela qual os que dela são vítimas sofrem as 

consequências da repressão, em lugar de protecção? 

(…) As acções dos governos implicam violações directas, na maioria dos casos, porque não tendem 

somente a prevenir os ataques, mas também a oprimir o povo na sua actividade comercial e 

industrial, na sua vida social, doméstica e pessoal. 

È pois um juízo superficial afirmar que o Estado actual é uma simples medida de protecção. Ora a 

protecção é um serviço como qualquer outro, e por conseguinte, está sujeito á lei da oferta e da 

procura. 

Se o mercado fosse livre a protecção ser-nos-ia dada por assim dizer, pelo seu custo; mas o Estado 

faz o monopólio da produção e da venda desta mercadoria. Como o açambarcador ele fornece por 

preços exorbitantes a mercadoria. Do mesmo modo que um monopolista de víveres impinge 

veneno em vez de alimentos, assim o Estado se serve do seu privilégio para nos dar violências 

em vez de protecção. Os do primeiro pagam para ser envenenados; os do segundo para ser 

oprimidos. 

Mas a má fé do Estado ultrapassa muito a de todos os outros monopolistas porque é ele o único 

entre todos com o direito de forçar e servirmo-nos da sua mercadoria, quer se queira quer não. Não 



pode também invocar-se para defesa do Estado o argumento de que ele é necessário para deter a 

criminalidade. Pois o Estado é o maior criminoso! Ele gera criminosos com mais facilidade com os 

que pune (...) fabricam-se leis que geram crimes e em seguida outras leis para punirem estes crimes 

(...) 

 

II- O bem-estar individual de todos, mas sobretudo a liberdade igual para todos, exigem que o 

Estado seja substituído por uma vida social dos homens baseada sobre a norma jurídica de que um 

contracto concluído deve ser comprido. 

 

Em lugar de Estado devia ter-se a associação livre dos indivíduos que querem concluir um 

contracto. A abolição da sociedade não é o objectivo nem mesmo o desejo dos anarquistas (...) 

A forma de sociedade deverá ser uma associação voluntária, cuja constituição não deve ser divergir 

de um contracto. 

Como é que essa associação voluntária deverá ser organizada nos seus detalhes? 

Em primeiro lugar ela não pode ligar os seus membros eternamente (...) Diga-se de passagem que 

no território ou na porção de território incorporada na associação pela cedência dos seus membros, 

uma tal associação pode impor obediência às regras convencionadas entre os membros respectivos, 

podendo igualmente impedir que um não aderente á associação penetre no território ou ai se demore 

sem satisfazer as condições exigidas pela associação. Mas suponhamos que uma pessoa tenha o 

seu domicílio dentro do território, antes da associação se ter fundado e que, com razão ou sem 

ela, se recuse a aderir á associação: neste caso, os associados não tem o direito de expulsar 

nem de o forçar a aderir á sociedade, tão pouco o de fazê-lo pagar as vantagens que lhe 

possam trazer a proximidade da associação e impedi-lo, para frustrar-lhe essas desvantagens, 

de gozar de direitos anteriormente adquiridos. (…) 

Uma organização quase exclusivamente anarquista e de uma extensão desconhecida até agora é a 

admirável “ Irish Land-League”. Um grande numero de organizações locais se estende sobre vastos 

territórios nos dois continentes separados por e mil léguas de agua salgada. Cada grupo é autónomo 

e livre, compondo-se de um número variável de indivíduos igualmente autónomos e livres, 

diferentes pela idade, sexo e nome. Cada grupo é sustentado por contribuições voluntárias, fazendo 

o que muito bem lhes apetece, e são dirigidos nos seus princípios e nas suas acções pelas opiniões 

de um conjunto de homens que não tem outro meio de fazer aceitar as suas ordens senão fazendo 

valer as suas razões. Assim, todos se acham reunidos do modo mais simples e sem sacrificar a sua 

autonomia, formando uma associação de iguais cujo poder incomparável faz tremer os tiranos e os 

exércitos (...) 

O anarquismo reconhece o direito de perseguir, ou condenar e de punir o malfeitor. Ele quer tirar-

lhe da sua propriedade justamente o preciso para reparar os danos cometidos. Se não tem melhores 

meios para se proteger contra os ataques servir-se-á da prisão, e até da pena capital. O assassinato é 

uma acção agressiva; ora uma acção de defesa não pode nunca considerar-se um assassinato. A vida 

daquele que nos ataca não é inviolável e não há principio algum da vida social que coíba a nossa 

defesa por todos os meios possíveis (...) Todos os crimes serão julgados por um júri. A melhor 

maneira de formar um júri, será nomeá-los à sorte, tirando doze nomes de todos os cidadãos da 

comunidade. 

 

PROPRIEDADE 

I- Em vista do bem-estar individual e da liberdade igual para todos, Tucker não rejeita a 

propriedade. 

 

Tucker não rejeita da propriedade senão a distribuição baseada sobre o monopólio, tal como existe 

sempre e por toda a parte do estado. O facto de que o Estado é uma violência não aparece somente 

no facto de ele comprimir as aspirações individuais, mas ainda, e o que é mais grave, na protecção e 

nos cuidados que prodigaliza aos monopólios, facilitando assim a usura. 

A usura é a acção de receber mais-valia. 
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Há três formas de usura: o empréstimo com juro, o aluguer e a renda, e o interesse na troca. Todo 

aquele que pratica alguma destas três coisas é um usuário. E quem não o é? Toda agente, com raras 

excessões. È usuário o banqueiro, o fabricante, o proprietário, e o operário que tendo feito alguma 

economia. a empresta a juros ou que dá de aluguer ou de renda uma casa ou terreno que possua. 

Ninguém está isento da usura. Mas só os grandes usuários enriquecem, a saber, os proprietários 

de terras em territórios contendo uma população agrícola e os banqueiros nos domínios 

industriais e comerciais. São estes que devoram a mais-valia. 

Mas de onde lhes vem este poder? 

Dos monopólios do Estado. Entre os monopólios dos nossos dias há 4 que são de uma importância 

capital. 

É o monopólio monetário que, pelos seus efeitos nefastos, ocupa o primeiro lugar. Este consiste em 

que o governo permite a certas pessoas emitirem moeda de circulação, privilégio que protege os 

nossos países tributando de 10% de todas as pessoas que queiram emitir moeda de circulação, e 

proclamando por meio de leis que a emissão de papel com valor monetário é uma acção criminosa 

para todos os homens. Pode dizer-se que estes privilegiados são os senhores do juro, da taxa de juro, 

dos preços de mercado. (…) 

No ponto de vista da sua influência é o monopólio territorial que ocupa o 2º lugar. É sobretudo nos 

países agrícolas por excelência que se notam as consequência nefastas deste monopólio. Consiste 

ele em que o governo protege os títulos de propriedade territorial que não são baseados na ocupação 

pessoal e no trabalho. A renda só é possível graças à protecção do Estado. Desde que ninguém 

encontrasse protecção a não ser na posse pessoal e na cultura do solo, a renda desapareceria e a 

usura perderia um dos seus tentáculos. 

O terceiro e o quarto lugar são ocupados pelos monopólios aduaneiros e de patente de invenção. O 

monopólio aduaneiro consiste em favorecer uma produção que se efectua em condições 

desfavoráveis e custosas à custa de uma outra produção que se efectua em condições favoráveis e 

vantajosas, travando por impostos o desenvolvimento desta última (...) O privilégio de invenção 

protege contra a concorrência os inventores, os autores e artistas durante o tempo suficiente 

para que possam extorquir do povo somas muito superiores ao valor do seu trabalho; em 

outros termos este monopólio concede a certas pessoas e por um determinado número de anos 

o desfruto, como propriedade, de certas leis e de certos fenómenos naturais assim como o 

privilégio de percepção de um tributo pelo uso desta riqueza natural que deveria ser livre e 

acessível a todos. É sobre estes dois últimos monopólios, à parte o monopólio monetário, que se 

baseia o lucro proveniente da troca de produtos. Uma vez abolidos este lucro desaparecerá. 

 

II- O bem-estar individual de todos e sobretudo a liberdade igual pata todos, exigem uma 

distribuição da propriedade de modo que cada um seja garantido o produto dos eu trabalho. 

 

(…) A única forma de propriedade que pode satisfazer a estas condições é a propriedade baseada no 

trabalho. Os operários no seu conjunto em vez de possuírem uma pequena fracção da riqueza total, 

deveriam possui-la toda (...) 

A propriedade anarquista refere-se pois, apenas aos produtos considerando-se como produto tudo o 

que exigiu trabalho humano, quer seja um pedaço de ferro quer um pedaço de terra (...) 

O anarquista pretende também o solo livre. A terra ao camponês, isto é, que todo aquele que quer 

cultivar a terra deve ter a posse dela garantida, desde que a cultive realmente, isto é, sem estabelecer 

a distinção entre uma classe de proprietários, de rendeiros ou operários e sem admitir renda alguma 

(...) 

(…) com a abolição da tirania politica o privilégio deixaria de ter razão de ser. Em uma sociedade 

onde não existe o domínio do homem pelo homem, tornam-se impossíveis as rendas, o aluguer, o 

lucro da troca, etc..., e está garantida a posse do produto do trabalho de cada um. 

Nós não dizemos: “ Não roubes!”, mas dizemos: “ Quando todos os homens forem livres não 

roubarás”.(...) 

Um poder supremo poderá talvez tornar-nos todos igualmente ricos, quanto dinheiro, mas talvez 



nos torne igualmente pobres no que diz respeito a uma vida verdadeiramente digna de ser vivida. 

 

REALIZAÇÃO 

 

A transformação que, segundo Tucker, reclama o bem-estar individual deve produzir-se da seguinte 

forma: os homens que tiverem reconhecido a verdade convencerão outros indivíduos bastante 

numerosos da necessidade de esta transformação em vista do bem-estar individual. Estes suprimirão 

em seguida o Estado recusando-lhe obediência, e transformando o direito e a propriedade 

inaugurarão o advento da era nova. 

 

I- (...) O povo deve ser educado nas doutrinas anarquistas. Espalhemos as ideias anarquistas e 

ensinemos a revolta. Trata-se de difundir sem descanso a doutrina da liberdade igual para 

todos, até que enfim a maioria reconheça quanto ás formas actuais da violência e do 

arbitrário (...) 

A agitação da “ Irish Land Leegue” não deu resultado porque o camponês em lugar de seguir as 

suas próprias inclinações, sabendo o que quer obter, confiou cegamente nos chefes que o traíram 

(...) 

Segundo Tucker os meios utilizáveis para a propaganda da ideia anarquista são principalmente “ a 

palavra e a imprensa”. 

 Mas que fazer se a liberdade de falar e de escrever são suprimidas? 

A violência é então justificada. Não se empregue a violência se não em casos extremos (...) a efusão 

de sangue é em si mesmo um mal, mas se a liberdade de agitação só é possível derramando sangue, 

que ele seja derramado. É assim, quando existe a liberdade de imprensa e de reunião, não é 

necessário recorreguer aos meios violentos para combater a tirania. 

Como se deve fazer uso da violência? 

Já vai longe o tempo das revoluções armadas; triunfa-se mais facilmente hoje. È necessário praticar 

actos de sabotagem (...) mas tais actos devem ser executados com dinamite. 

(…) Não se pode contestar o direito de defesa pela violência contra a tentativa de dominação. Mas o 

uso desse direito não se deve aconselhar quando haja ainda outros meios. Se o governo fosse 

abolido de um dia para o outro é provável que surgissem muitas lutas pela posse do solo e de outras 

coisas (...)A revolução social deve fazer-se pela oposição de uma resistência passiva, isto é pela 

recusa à obediência. A resistência passiva é arma mais poderosa que o homem pode manejar contra 

a tirania. A resistência passiva, diz Fernando Lassale, é uma resistência que não resiste. Nada mais 

falso. É pelo contrário a única resistência que tem probabilidade de sucesso na nossa época de 

subordinação militar. Em todo o universo civilizado não há um tirano que não prefira aniquilar 

brutalmente uma revolução pelo sangue a presenciar uma grande parte dos seus súbitos 

resolvidos a não lhe obedecer. (...) 
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