
ANARQUISMO E DEMOCRACIA 
 
“ Vamos brincar ao parlamento. Eu falo coisas sem sentido e vocês fazem perguntas 
sentidas”. 
 
Teoricamente “democracia” significa governo popular; governo por todos pelo esforço de 
todos. Numa democracia as pessoas tem de ser capazes de dizer o que querem, e nomear 
os executores do seu desejo, acompanhar a sua performance e remove-los se for o caso. 
 
Naturalmente isto presume que todos os indivíduos que formam um povo são capazes de 
formar uma opinião e expressa-la em todos os aspectos de interesse. Implica que todos é 
politicamente e economicamente independente, portanto, para viver, não se é obrigado a 
submeter-se a outros. 
 
Se classes e indivíduos são privados de meios de produção e então ficam dependentes de 
outros com um monopólio sobre os meios, o chamado sistema democrático só pode ser 
uma mentira, e que serve para enganar as massas e mantê-las dóceis, enquanto as regras 
dos privilegiados e da classe dominante são de facto selvagens e consolidadas. A 
democracia sempre foi uma estrutura capitalista, seja que forma tome, seja uma 
monarquia constitucional até à participação directa.  
 
Não pode existir uma democracia, um governo do povo, sem ser num regime socialista, 
quando os meios de produção e de vida são socializados e o direito de todos em intervir 
nos assuntos públicos é baseado e garantido pela independência económica de todas as 
pessoas. Neste caso parece que um sistema democrático é o melhor para garantir justiça e 
harmonizar a independência individual com as necessidades da vida em sociedade. Então 
parece, mais ou menos claro, para aqueles que, na era da monarquia absoluta, lutaram, 
sofreram morreram pela liberdade. 
 
Mas o facto, olhando para as coisas como estão, o governo de todo parece ser impossível, 
devido ao facto que os indivíduos que fazem as pessoas terem opiniões e desejos diferentes 
e nunca, ou quase nunca acontece, que numa questão ou problema todos cheguem a 
acordo. Portanto o “governo de todos”, se temos de ter um governo, pode ser no melhor 
dos casos o governo de uma minoria. E os democratas, sejam socialistas ou não, estão de 
acordo. 
Acrescentam, que devemos respeitar os direitos de uma minoria; mas desde que é a 
maioria que decide quais os direitos, como resultado a minoria só tem direito de fazer 
aquilo que a maioria quer e permite. O único limite á vontade da maioria será a resistência 
que as minorias conseguirem ter. isto significa que vai haver sempre lutas sociais, onde uma 
parte dos membros, têm o direito de impor a sua vontade nos outros, pegando no esforço 
de todos para os seus próprios fins. 
 
Vou mostrar como, baseado na razão com o apoio de provas no passado e no presente, 
nem sequer é verdade que onde existe um governo, autoridade, que a autoridade reside na 
maioria e como na realidade toda a “democracia” tem sido, nada mais nada menos que 



uma Oligarquia um governo de poucos, uma ditadura. Mas, para o propósito deste artigo, 
prefiro olhar para o lado dos democratas e assumir que pode haver uma maioria 
governamental sincera e verdadeira. 
 
Governo significa o direito e escolher a lei e impô-la a todos pela força: sem forças policiais 
não existe governo. 
 
Pode uma sociedade viver e progredir pacificamente para o bem comum, pode-se 
gradualmente adaptar a qualquer circunstância se a maioria tem o direito e os meios para 
impor pela força nas minorias?  
 
A maioria é, por definição, conservadora, inimiga do novo, impulsiva, sugestionável, com 
medos irracionais. Cada nova ideia de um indivíduo ou de um pequeno grupo, é aceite, se 
viável, acompanhado por uma minoria bem representada e que ganhe sobre a maioria, se 
acontecer, só depois de ser super enraizada por novas ideias e novas necessidades e já se 
ter tornado controlável, em vez de um travão ao progresso. 
 
Mas, queremos então, um governo minoritário? 
 
Certamente que não. Se é injusto uma maioria oprimir uma minoria e obstruir o progresso, 
é mais injusto uma minoria oprimir uma população inteira ou impor as suas ideias pela 
força, mesmo que sejam boas isso levantará repugnância e oposição devido ao facto de ter 
sido imposta. 
 
E depois, não nos podemos esquecer que existem muitos tipos de minorias. Existem as 
minorias egoístas e vilãs, como há de fanáticos, que acreditam ser eles próprios senhores 
de toda a verdade e, e na perfeita fé, procura impor em outros o que acreditam ser a 
salvação. Existem minorias de reaccionários que procuram reverter o relógio e estão 
divididos pelos limites e caminhos reaccionários. E existem as minorias revolucionárias, 
também divididas nos meios e nos fins de uma revolução e na direcção que o progresso 
social deve tomar. 
 
Qual a minoria que deve tomar a liderança? 
Isto é uma questão de força bruta e capacidade para intrigas, e as hipóteses de sucesso 
para o mais sincero e mais dedicado ao bem geral não são favoráveis. Para conquistar o 
poder é necessárias qualidades que não são exactamente aquelas necessárias para 
assegurar que a justiça e o bem comum triunfarão no mundo. 
 
Será isto o pior de tudo?  
Sim, para ganhar o poder, seja legalmente ou ilegalmente, é necessário deixar de parte 
muita da bagagem ideológica individual e abandonar escrúpulos morais. E depois, no 
poder, o grande problema é como mantê-lo. È necessário criar um conjunto de interesses 
no novo estado, afastar qualquer oposição por todos os meios possíveis. Talvez no 
interesse internacional, mas sempre com resultados de liberdade destruidora. 
 



Um governo estabelecido, fundado no consenso passivo da maioria e forte em números, 
em tradição e em sentimento – algumas vezes sincero – de estar certo, e oferecer alguma 
liberdade, pelo menos até a classe privilegiada se sentir ameaçada. Um novo governo, que 
depende do apoio não só de uma classe minoritária, como depende da necessidade de 
tirania.  
 
È necessário pensar no que fizeram os comunistas e os socialistas quando tiveram o poder, 
seja traindo os seus princípios e camaradas ou mudar de cores em nome do socialismo ou 
comunismo. 
 
È por isto que não procuramos nem uma maioria nem um governo minoritário; nem por 
democracia nem ditadura. 
 
Queremos a abolição deste sistema. Queremos liberdade para todos e acordos livres, que é 
um sistema para todos, ninguém pode forçar os outros, e todos estão envolvidos por uma 
melhor sociedade. 
Queremos Anarquia. 
Maio 1926. 
 
Democracia e Anarquia (Errico Malatesta) 
As ditaduras ditatoriais governamentais na Itália, Espanha e Rússia, que  despertam a inveja 
entre os partidos pequenos mais reaccionários pelo mundo, oferecem uma “democracia” 
descartável como se fosse virgem. E assim vemos todo o tipo de criaturas dos antigos 
regimes, bem acostumados a esquisita arte da política, responsáveis por repressões e 
massacres da classe trabalhadora, reaparecer e apresentarem-se como homens de 
progresso, procurando capturar um futuro próximo em nome da libertação. E dada, a 
situação, eles podem ter sucesso. 
 
À algo a dizer sobre o criticismo feito de democracia pelos regimes ditatoriais, e a maneira 
como expõem os vícios e mentiras da democracia por regimes ditatoriais. E lembro que o 
anarquista, Hermann Sandomirski, Bolchevic, com o qual tivemos contacto na conferencia 
de Geneva, que esta agora a tentar unir Lenin e Bakunin, nem mais: Eu digo, lembro-me 
Sandomirski, em defesa do regime Russo foi buscar Kropotkin para demonstrar que a 
democracia não é a melhor estrutura social imaginável.  
O seu método, como russo, segue alguns dos seus compatriotas quando, em resposta á 
indignação do mundo civilizado ao roubo, assassinatos de mulheres por parte dos Tsar,s, 
dizem se as mulheres e os homens tem os mesmos direitos devem também aceitar as 
mesmas responsabilidades. Aqueles a favor da prisão lembram os direitos da mulher só 
quando servem de pretexto para novas revoltas. Ditaduras opõem-se ás democracias só 
quando descobrem que existe uma forma de governo que oferece lugar ainda mais 
despotismo, e tirania para aqueles que gostam de poder. 
 
Para mim não há duvida que as piores democracias são sempre preferíveis, nem que seja só 
no plano educacional, depois a melhor ditadura. 
 



 
 
 
 
 
 


