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RESUMO 

  

O estudo em questão vem tratar acerca da discussão existente em torno da 
educação anarquista, tema um tanto marginalizado no campo acadêmico. Seus 
desdobramentos têm o propósito de vislumbrar as contribuições que a filosofia 
política do anarquismo pode trazer à educação e também à escola, já que a 
educação em nossa sociedade é, em grande parte, institucionalizada. Detentora de 
propósitos radicais, a educação anarquista volta sua atenção tanto para práticas 
micro - processos pedagógicos de ensino e gestão -, como também para o espaço 
macro - o sistema de organização social -, ao realizar uma crítica sobre a escola 
capitalista que temos.  Buscamos identificar algumas contribuições do anarquismo 
para a educação, além de conhecer os princípios desta filosofia e, ainda, estudar 
duas experiências libertárias em educação existentes no século XX, a Escola 
Moderna de Barcelona (Espanha,1901-1906) e a Comunidade-Escola La Ruche 
(França, 1904-1917). Estes são objetivos que estão permeados pela intenção de 
disseminar o ideário ácrata, muitas vezes marginalizado por desconhecimento. A 
pesquisa teve um caráter qualitativo com metodologia bibliográfica por buscar 
analisar e compreender sua problemática por meio de livros e artigos, dispensando 
quantificações. O trabalho foi organizado em dois capítulos. No primeiro abordamos 
aspectos sobre o anarquismo e sua relação com a educação e a escola, enquanto 
no segundo expomos as características referentes às experiências supracitadas. 
Como resultado foi possível depreender que o anarquismo não apenas carrega 
importantes propostas no âmbito educacional, como também pode ser considerado 
uma filosofia política de atualidade na medida em que serve como alternativa contra 
a escola conservadora, a qual não consegue atuar com autenticidade em seus 
discursos esvaziados como o de participação, formação crítica e emancipação do 
sujeito.  
 
Palavras-chave: Anarquismo. Educação. Escola. Experiências libertárias.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho traz discussões a respeito da educação anarquista, tema 

que constantemente tem sido marginalizado no campo acadêmico e social, seja por 

conservadorismo ou por desconhecimento.  

Essa marginalização causa sérios estigmas a respeito do anarquismo, que 

passa a ser repelido sem que se busque conhecê-lo. Luengo (1993, p.11), alerta que 

essas atitudes fazem “com que desvalorizem os conceitos anárquicos e, de alguma 

maneira, vão introjetando que essa forma de pensar é útil como ideal utópico, porém 

nunca, como realidade para pôr em prática, porque simplesmente é ineficaz”. É 

preciso admitir que muitas vezes concluímos o curso de Licenciatura em Pedagogia 

sem ao menos ter ouvido falar no tema. Entendemos que esta denúncia já é em si 

uma justificativa para defendê-lo. 

Ora, a Pedagogia, que com propriedade discute os processos educacionais, 

desde a docência até a gestão em nível macro da organização escolar e do sistema, 

teoricamente carrega a incumbência de discutir as diferentes ideologias que 

perpassam a educação. Por este motivo, somamos esforços para apresentar outra 

face da educação que se mostra como uma alternativa sincera e rica em ideais 

humanizadores: igualdade, solidariedade, participação autêntica dos envolvidos, 

emancipação, altruísmo. Contra a competitividade, o egoísmo, a manutenção da 

desigualdade. É desta maneira que vemos no anarquismo um leque de novas 

possibilidades que, não obstante, se fazem atuais. 

No campo educacional muito se debate hoje sobre democracia na escola, 

sobre a igualdade entre seus atores (diretor, pedagogo, aluno, professor), sobre a 

escola para todos, sobre a autonomia do indivíduo (docente ou discente); se discute 

também sobre a solidariedade entre os colegas, a amizade, a formação omnilateral 

do ser humano e se discute, acima de tudo, sobre a emancipação dos sujeitos, 

pautada em uma formação crítica. E, a propósito, se discute sobre a própria crise 

vivenciada pela escola atualmente, fato que corrobora o ninho falacioso que 

acomoda tais discursos. Falacioso porque se almejam essas vitórias de caráter 

altamente humanista, em um terreno desumano; porque se almejam essas justiças, 

em um terreno injusto, pois o pano de fundo da escola capitalista é este.  
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Como um dos Aparelhos Ideológicos do Estado – AIE – (ALTHUSSER apud 

SAVIANI, 2009, p.20-22), a escola, desde suas origens, serve à classe dominante e 

à forma de organização social que a sustenta. Por este motivo, as discussões sobre 

autonomia, igualdade, amizade e emancipação são mutiladas, porque decorrem de 

um sistema hegemônico que por si só é autoritário, desigual, competitivo e alienante. 

Para Saviani (2009, p.21), “como AIE dominante, vale dizer que a escola 

constitui o instrumento mais acabado de reprodução das relações de produção de 

tipo capitalista”. Quer dizer que esta instituição funciona com o objetivo de conservar 

a ideologia dominante e os processos de dominação ao inculcá-los nos alunos que 

recebe e doutrina, tornando-se um espaço de legitimação da heterogestão, da 

desigualdade e da manutenção da sociedade de classes.  

Os ideais que o anarquismo e a educação anarquista carregam se mostram 

resistentes e altamente preocupados com uma educação – realmente – 

transformadora, autêntica, que promova o (re)surgimento de homens e mulheres 

espontâneos, justos e autônomos, como nossa natureza solicita, porque fora 

sufocada por discursos capitalistas que funcionam como cúmplices da crise cada 

vez maior que assola os mais diversos campos sociais, inclusive o educacional. Com 

isso, pretendemos percorrer um caminho que nos leve a  

Demonstrar [...] a evidente realidade, que a vida pode ser vivida de uma 
maneira que verdadeiramente responda às necessidades profundas do ser 
humano: felicidade, identidade, liberdade responsável e solidariedade 
coletiva (LUENGO, 1993, p.27). 

O ser humano é um animal cultural, consciente e, por isso mesmo, 

transformador e, portanto, capaz de desejar e de pôr em prática o percurso rumo a 

um novo mundo, uma nova vida. 

Faz-se necessário questionar a educação que vemos na escola e admitirmos 

que muitas vezes sufocamos os objetivos educacionais em prol da burocracia. 

Alguns destes objetivos, não raras vezes, são demasiado estanques. É 

questionando – e conhecendo novas concepções de educação e sociedade – que 

enxergamos outro horizonte de possibilidades que temos de semear hoje para 

colher amanhã.  

Considerando as palavras de Antony (2011, p.202): “A escola demasiado 

exigente não forma mais, ela patina”. Não há como ignorar a crise na qual a 

educação se encontra. Procuram-se estratégias, saídas, meios que visem acabar 
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com os problemas educacionais como a violência, o desinteresse, a falta de ética, o 

desrespeito entre colegas e professores, mas por trás dessas estratégias se 

encontra a lógica do “mudar para conservar”: medidas paliativas que não atingem os 

reais problemas. Para estes são necessárias reais mudanças que exigem atitudes 

radicais. A solução não está em passar tinta nova sobre a parede suja, pois a sujeira 

ainda estará lá. Lipiansky (2007, p.64) bem expressa: “Os anarquistas não são 

reformistas, eles não querem redemocratizar o ensino, mas transformá-lo 

radicalmente e lançar as bases de uma educação popular”. 

É partilhando das situações supracitadas que a teoria política adotada para 

embasar este estudo é o anarquismo, porque confere argumentos incisivos e 

radicais contra o capitalismo, o Estado e a desigualdade que daí nasce.  

Tal filosofia norteadora também não peca na coerência com o tema a ser 

desenvolvido, haja vista que o anarquismo reserva uma especial atenção às 

questões pertencentes ao âmbito educacional, adquirindo o perfil mais coerente para 

fundamentar as discussões aqui realizadas. O anarquismo1 entende, com sensatez, 

que a educação – e tampouco a escola que conhecemos hoje – não mudará sozinha 

a sociedade, mas é também com sensatez que ela enxerga a educação como um 

instrumento imprescindível para a transformação social. 

É sabido que a instituição escolar detém diversas estratégias (organização 

de tempo-espaço, currículo, controle) que auxiliam a moldar personalidades, 

atitudes, visões de mundo, valores, principalmente por nos acompanhar desde a 

infância. É por este mesmo motivo que urge se educar na anarquia, acreditando 

que “outro mundo é possível”.  

Ao se infiltrar na questão da educação, o anarquismo busca romper com a 

homogeneidade, o conservadorismo, as ideias reprodutoras, as práticas supérfluas, 

o esvaziamento que a ideologia dominante cultiva, as arbitrariedades que existem 

no espaço escolar e substituir tais práticas desleais pela autenticidade, pela 

autonomia e pela liberdade. 

Neste panorama, o problema que move a realização deste trabalho se traduz 

na seguinte pergunta: Quais as contribuições da teoria anarquista para a 

                                                           
1
 Para Malatesta (2009, p.4), anarquismo é o método utilizado para o alcance da sociedade livre, 

enquanto anarquia é propriamente esta “forma de organização social”, na qual não existem nem 

opressores, nem oprimidos. 
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organização escolar e uma educação autêntica? O que esta filosofia tem para 

oferecer à educação? 

 Para discorrer sobre estas interrogações, partiremos dos objetivos elencados 

que se constituem em: conhecer os princípios do anarquismo, relacionando-os com 

a educação libertária; identificar as contribuições do ideário anarquista para os 

processos educacionais; estudar duas experiências anarquistas em educação, a 

saber: a Escola Moderna, de Ferrer y Guardia (Espanha) e a Comunidade-Escola La 

Ruche, de Sébastien Faure (França), além de apresentar o debate comumente 

marginalizado referente ao ideário anarquista. 

Importante ressaltar que algumas das contribuições que serão apresentadas 

assumem caráter de pressupostos da corrente anarquista (como a liberdade, a 

igualdade e a solidariedade, buscadas intensamente pelo projeto anarquista), na 

medida em que se caracterizam como valores e como ideais que buscaram ser 

aplicados e se apresentaram de forma mais ou menos intensa nas experiências que, 

especialmente no campo educacional, sucumbiram. O que existe hoje são apenas 

resquícios da educação que se pretende anarquista e que, desvirtuadamente hoje 

se denomina pedagogia libertária.  

Teoricamente, a pedagogia libertária e a educação anarquista são próximas e 

combatem os mesmos obstáculos, mas na prática o funcionamento de escolas 

“libertárias” que estão sob o comando de uma hierarquia de administradores, do aval 

e das condições do governo, do cunho liberalista, utilizando mecanismos da escola 

tradicional como exames, seriações, classificações, prêmio e castigo, e atuando 

nessa organização social que é capitalista, resulta em uma soma de fatores que lhe 

retiram o caráter de anarquista. Na maioria dos casos, as experiências libertárias 

revelam-se cooptadas pelo sistema dominante, uma vez que é altamente complexo 

romper com o molde da estrutura social. 

A ausência de casos empíricos que pudessem ser observados levam à opção 

por uma pesquisa qualitativa de tipo bibliográfica, dispensando análises 

quantificadas e buscando a elucidação de conceitos e a apresentação de algumas 

experiências apenas em nível teórico.  

Nesse sentido, nossas observações são apresentadas com base na pesquisa 

qualitativa em função das interpretações realizadas, que visam examinar e 

confrontar pressupostos, a fim de problematizar e inferir quais são as contribuições 

oferecidas pela corrente anarquista para a escola e a educação. 
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Segundo Maanen (apud NEVES, 1996, p.1), a pesquisa qualitativa 

Compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a 
descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo de 
significados. Tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos 
do mundo social; trata-se de reduzir a distância entre indicador e indicado, 
entre teoria e dados, entre contexto e ação.  

 O estudo se desenvolveu através de materiais bibliográficos como livros, 

artigos, teses e confecção de fichamento dos mesmos. Em relação ao estudo 

bibliográfico, 

[...] é a busca de informações bibliográficas, seleção de documentos que 
se relacionam com o problema de pesquisa (livro, verbetes de 
enciclopédia, artigos de revistas, trabalhos de congressos, teses etc.) e o 
respectivo fichamento das referências para que sejam posteriormente 
utilizadas (na identificação do material referenciado ou na bibliografia final. 
[...].                                                                                                     
Portanto, a “revisão bibliográfica” ou “revisão de literatura” consiste numa 
espécie de “varredura” do que existe sobre o assunto, a fim de que o 
estudioso não “reinvente a roda”! (MACEDO, 2004, p.13). 

 Desta maneira, alguns autores são classificados como fontes primárias para 

o desenvolvimento deste estudo, tais como Antony (2011), CNT2 (2010), Codello 

(2007), Ferrer y Guardia (1907), Gallo (1990; 1996; 2006; 2012; 2013), Lipiansky 

(2007), Luengo (1993), Malatesta (et. al., 1980) e Queiroz (2002). Estes são os 

principais autores que auxiliam na crítica da escola sob a ótica anarquista, ou nos 

trazem algumas experiências libertárias, e outros o entendimento sobre o próprio 

anarquismo. 

 Prezando por uma forma organizada de apresentação, os resultados desse 

trabalho estão dispostos em dois capítulos. O primeiro deles apresenta as 

características da filosofia anarquista, como seu histórico, definições, princípios e a 

anarquia na educação, ao mesmo tempo em que relaciona a escola que temos hoje 

e o que poderíamos agregar ao olhar pelo prisma da acracia3. O segundo capítulo 

contém a apresentação de duas experiências libertárias que nos auxiliam a 

perceber como a filosofia ácrata entende o processo educacional. Neste capítulo 

ainda serão mencionadas, com brevidade, outras experiências conhecidas, a mero 

nível de informação e complementação.   

 

                                                           
2
 CNT: Confederación Nacional Del Trabajo (Espanha) 

3
 Acracia é sinônimo de anarquia, enquanto ácrata é sinônimo de anarquista. 
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CAPÍTULO I 

 

ANARQUISMO E EDUCAÇÃO: CONCEITOS E RELAÇÕES 

 

 

Como todo pensamento que se quer revolucionário, o 

 anarquismo parte de uma crítica dos modos de ensino da época. 

Essa crítica desenvolve-se em dois níveis: o pedagógico e o social. 

 

Edmond Marc Lipiansky 

 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO DO ANARQUISMO 

 

Anarquismo e liberalismo têm as mesmas origens, ambos germinaram da 

revolta contra os abusos da Igreja e do Absolutismo. O final da Idade Média, no 

século XV, assistiu a este sistema político pelo qual a contestação aos poderes do 

rei era inadmissível, motivo para que fossem enviados a Bastilha os prisioneiros 

políticos que fugissem à regra.  

Para Magee (1998, p.123), “nos séculos XVII e XVIII, ela se tornou uma 

prisão do Estado. Os prisioneiros eram encarcerados por [...] uma ordem direta dor 

rei [...]”, em uma França com um “[...] governo despótico exercido por homens que 

zombavam da lei, de mãos dadas com uma intolerante Igreja católica que usava o 

poder político a ela conferido para seus propósitos de perseguição” (id., ibid.). 

Tal configuração social de autoritarismo perdurou até o século XVIII, quando a 

Revolução Francesa derrubou a Bastilha. É aqui que os ideais de igualdade, 

liberdade e fraternidade se originam. 

Como contexto de mudanças sociais, a história assistia o início da Revolução 

Industrial, a partir de 1760. Segundo Libâneo (et. al., 2009, p.61), este 

acontecimento nasceu na Inglaterra e veio substituir o trabalho artesanal pelo fabril, 

trazendo a divisão social do trabalho, a origem do proletariado, a disciplina no 

ambiente de trabalho e a demanda por qualificação. Podemos afirmar que desta 

mudança social decorre a alienação, a exploração e o lucro.   
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Tanto o anarquismo quanto o próprio capitalismo se manifestam mais 

visivelmente graças ao Iluminismo Francês (CNT, 2010, p.100, tradução nossa). 

Essa mesma publicação da CNT4, intitulada Anarquismo Básico, esclarece que o 

anarquismo contemporâneo nasce na Europa Ocidental nos finais do século XVIII, 

embora se reconheça que existiram libertários desde a mais remota antiguidade já 

que, sem saber-se anarquistas, são considerados libertários porque buscaram 

emancipar-se e questionar qualquer autoridade política ou moral da época.    

Em meio a isso, é possível afirmar que mesmo antes do século XVIII já 

existiam formas embrionárias de anarquismo e capitalismo, sendo possível observar 

uma espécie de “proto-capitalismo” pelo desenvolvimento dos impostos, do 

comércio, do exército, do poder, da hierarquia social que começava a originar-se já 

dentro do feudalismo. Ou seja, antes mesmo de o sistema capitalista substituir o 

sistema feudal, desestruturado no século XV, já se conhecia dentro do sistema 

feudal as transações monetárias (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2009, p.71), que 

continuariam a se desenvolver com o mercantilismo, a Revolução Francesa e a 

Revolução Industrial. Assim, no “Século das Luzes” o anarquismo apenas adquire 

contornos que ainda não estavam bem definidos.  

Codello (2007, p.28-29), aponta William Godwin como o pai do anarquismo. 

No século XVIII, mesmo não se declarando anarquista, formulou contribuições 

sociopolíticas e pedagógicas que o tornaram “certamente o primeiro pensador a 

oferecer um quadro bem estruturado sobre o antiautoritarismo”5.  Para Gallo (1990, 

p.20), este pensador ainda foi um dos primeiros a discutir sobre a supressão radical 

das regras normativas, sobre o sistema jurídico e o poder, defendendo o 

renascimento do ser humano em sua integridade.  

Contudo, foi Proudhon o primeiro a utilizar publicamente o termo anarquia 

como projeto político, em seu livro “O que é a Propriedade?”, de 1840 (GALLO, 

2006, p.23). Foi ali que a teoria anarquista, em todos os seus desdobramentos, 

inclusive o educacional, começou a tomar formas seguras. 

Observando a origem do anarquismo por outro prisma, Malatesta (apud 

GALLO, 1990, p.23) assevera: 

                                                           
4
 Ibidem, tradução nossa. 

5
  Ibidem, p.30. 



14 

 

O anarquismo nasceu da revolta moral contra as injustiças sociais. 
Sentindo-se sufocados pelo meio social onde eram obrigados a viver e 
sentindo o sofrimento dos outros como se fossem seus, certos homens 
convenceram-se de que uma parte do sofrimento dos homens não é 
consequência inevitável de inexoráveis leis naturais ou sobrenaturais, mas 
que provinha, ao contrário, de fatos sociais que dependem da vontade 
humana e podem ser eliminados pela ação do homem. A partir deste 
momento, abria-se o caminho que levava à anarquia. 

Como já dito, segundo o material da CNT (2010, p.100, tradução nossa), o 

anarquismo tem suas origens na Revolução Francesa, bem como o capitalismo 

moderno. Contudo, ao clamar pelos ideais de igualdade, liberdade, fraternidade e 

unidade, a burguesia não quis extinguir o Estado. Ela intentou a destruição do 

regime feudal e, não obstante, saiu exitosa. Porém, quando da ocupação do poder, 

perverteu tais finalidades e abandonou os princípios de justiça social. 

Este fato denota que o alcance do poder e o acesso aos cargos e status, 

envolve facilmente as pessoas que terminam por abandonar seus princípios 

primeiros. É este o motivo pelo qual o anarquismo nega a representatividade, recusa 

os governantes que acreditam possuir a capacidade de carregar as reivindicações 

por todos os homens e mulheres aos quais supostamente representam. E é aí que 

se fundamenta a defesa da autogestão, com cada indivíduo representando a si 

mesmo e deixando de lado a burocracia desnecessária, além de, como 

consequência, promover a igualdade ao destituir as hierarquias. 

Para os anarquistas, nenhum homem consegue e nem deve carregar as 

reivindicações de outros homens: “Que se pede, afinal, aos eleitores? Que 

encontrem um homem a que (sic) se possa confiar o direito de legislar sobre tudo o 

que eles têm de mais caro: os seus direitos, os seus filhos, o seu trabalho” 

(KROPOTKIN, 1980, p.62). Motivo também pelo qual o anarquismo deseja antes 

destruir o poder do que tomá-lo, para que nenhum homem se desvirtue por chegar 

até ele.  

Souza (2007, p.2) faz um breve apontamento de que, na corrente anarquista, 

a palavra poder é substituída por potência, num sentido de força que emana do 

coletivo, não da opressão, nem do domínio, nem do controle: 

  

O Anarquismo [...], ao longo dos séculos XIX e XX se consolidou como 
doutrina política e como proposição efetiva na construção de outro mundo – 
um mundo não-hierarquizado, sem as distinções de classes sociais, sem as 
opressões da autoridade alheia, sem as pressões do capitalismo sobre a 
humanidade, sem a alienação do trabalhador pela fragmentação do 
processo produtivo, sem a propriedade privada dos meios de produção e, 
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principalmente, com a liberdade política e a igualdade econômica para 
todos. Anarquia, na acepção etimológica do termo, significa “sem governo” 
(‘na’= ausência + ‘archon’= governante) (SOUZA, 2007, p.1). 
 

O período entre os séculos XIX e XX mostra o desenvolvimento do 

anarquismo com contornos mais nítidos, ainda que seus fundamentos tenham se 

iniciado com o Iluminismo do século XVIII e a Revolução Francesa.  

É possível observar que a anarquia pretende uma organização social sem 

governo, não sem ordem. É o anarquismo que objetiva construir uma sociedade sem 

o governo da Igreja, da escola, da família ou do Estado, sendo este a expressão 

máxima da autoridade (BAKUNIN apud GALLO, 2006, p.82), da heterogestão, ou 

seja, da gestão que se dá por outrem; do controle, do domínio do outro sobre nós.  

Em comparação, a relação autoritária que parte do Estado sobre os civis pode 

ser análoga à mesma que a chefia exerce sobre os subordinados, ou a 

escola/sistema sobre os professores, ou os professores sobre seus alunos e alunas.  

Objetiva uma sociedade livre na qual homens e mulheres possam gerir suas 

próprias vidas, a partir de sua capacidade como seres espontâneos e conscientes: 

“Na autogestão não há o controle da atividade de um indivíduo por outro, como 

ocorre na alienação, e sim um controle do indivíduo por ele mesmo no interior de 

uma coletividade que se autogoverna” (VIANA, 2008, p.4), constituindo uma 

sociedade  também autogerida, responsável, altruísta e justa. 

 

1.2 CONCEITUANDO O ANARQUISMO 

 

Em função de adotarmos tal filosofia política para fundamentação deste 

trabalho é pertinente que se busque formular um entendimento sobre o que ela trata 

e dos pontos que defende.  

Segundo Queiroz (2002, p.37), “dentre as diversas formas de se repensar as 

relações entre os indivíduos, os anarquistas [...] formaram a crítica mais radical [...]”, 

isto porque objetivam um rompimento brusco com as formas de opressão, 

dominação e desigualdade ao afirmar a liberdade dos indivíduos como seres 

conscientes, autônomos e coletivos.  
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O anarquismo acredita que o ser humano6 assume a justiça e o bom senso, a 

responsabilidade e a autonomia quando criado em um ambiente/sociedade que 

preze e viabilize tais valores. Assim, se hoje assistimos ao egoísmo, à 

competitividade, ao não reconhecimento de que somos socialmente iguais, ao aceite 

da dominação de uns sobre outros, a todas as misérias, é porque culturalmente 

crescemos inculcados por tais posturas.   

Este ideário, embora impregnado de preconceitos7, é considerado 

singularmente humanista, porque acredita nos sujeitos e almeja o bem maior de 

todos(as) para com todos(as). Busca uma ruptura profundamente radical com o 

modo de produção capitalista que é movido pela desigualdade e o egoísmo. O 

capitalismo, 

 [...] es un sistema de organización econômica basado en el beneficio 
privado como motor de funcionamiento. Son, portanto, la codicia, la avaricia, 
la usura y la acumulación de riqueza em manos particulares los valores que 
promueve el sistema capitalista (CNT, 2010, p.43-44, grifo dos autores).  

Ele é “uma insensatez” (CNT, 2010, p.57). Quer dizer, é nesse sistema que se 

justifica e se naturaliza a condição de que o “homem é lobo do homem”. A anarquia 

se nega a aceitar que os discursos da meritocracia legitimem e permitam a 

existência de vidas indignas, sem acesso ao lazer, à saúde, à educação e à 

moradia. Isso é indiscutivelmente desumano, mas o sistema capitalista é tão 

“hediondo-genial” 8 que consegue naturalizar tal desumanização. 

Por estes motivos, somados ao abuso do poder onde de um só lado, do 

Estado, existe uma “violência legítima”, o controle ferrenho, a supervalorização da 

burocracia, a descrença na capacidade autônoma dos sujeitos - justamente porque é 

um ente manipulado pela classe hegemônica -, é que o anarquismo vem de 

encontro aos processos institucionais, políticos, sociais e culturais hegemônicos que 

assistimos atual e corriqueiramente.  

                                                           
6
 O anarquismo enxerga o ser humano como espécie que adquiriu consciência e considera sua 

interferência transformadora na natureza por meio do trabalho. Nesse sentido, o homem não é 
tomado nem como bom, nem mau, mas cultural e, por isso, capaz de discernimento entre bom e mau, 
justo e injusto etc. Cf. CNT (2010, p.142). 
7
 Os preconceitos frente ao anarquismo alegam ser esta uma corrente idealizada, abstrata. Todavia, 

ignoram que suas lutas nasceram de uma realidade histórica e concreta, como as reivindicações e as 
revoltas perante a opressão sofrida pelo proletariado, pelo que o anarquismo ultrapassa o mero nível 
da idealização. 
8
 Criamos tal binômio para apontar que o sistema capitalista tem seu aspecto perverso, mas 

reconhecendo, ao mesmo tempo, a genialidade necessária para conseguir manter em funcionamento 
suas estratégias de naturalização da dominação.   
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Para Almeida (apud MIRANDA, 2011, p.2): “Hegemonia é uma combinação de 

liderança (ou direção moral) com dominação. É exercida através do consentimento e 

da força, da imposição e da concessão [...]”. Assim, a hegemonia se dá por meio de 

uma classe dirigente que impõe seus valores dominantes, mas que, contudo, precisa 

por vezes ceder para manter-se no poder, entrar em consenso, haja vista que 

apenas o caráter de força e imposição seria posto em cheque por reivindicações 

contra-hegemônicas.  

O projeto anarquista cabe como um exemplo de processo contra-hegemônico 

na sociedade atual, por almejar uma organização social com valores opostos aos 

anunciados pela classe dominante, como a real solidariedade, emancipação 

humana, igualdade e liberdade.  

Liberdade é o ponto mais veemente dentro da luta anarquista. Woodcock 

(apud GALLO, 2006, p.16) apresenta uma definição para esse ideário e que passa 

pela concepção que se tem a respeito da igualdade na perspectiva ácrata:  

 
A origem da palavra anarquismo envolve uma dupla raiz grega: archon, que 
significa governante, e o prefixo an, que indica sem. Portanto, anarquia 
significa estar ou viver sem governo. Por consequência, anarquismo é a 
doutrina que prega que o Estado é a fonte da maior parte de nossos 
problemas sociais, e que existem formas alternativas viáveis de organização 
voluntária. [...].   
 
 

 Observa-se que “estar e viver sem governo” não é estar e viver na desordem, 

nem é sinônimo de libertinagem. Significa a reivindicação da liberdade frente à 

dominação, ao controle que parte do Estado. Significa que as pessoas, desde que 

criadas nos princípios anárquicos como a real solidariedade, a coletividade, a 

amizade e a igualdade, dispensariam formas de organizações artificiais – como a 

burocracia, os cargos, as leis, as justificativas de dominação, podendo atuar com 

espontaneidade e liberdade.  

Ao criticar a autoridade do Estado, critica-se toda forma de hierarquia e de 

heterogestão e, concomitantemente, se almeja a autogestão, seja na empresa, no 

trabalho ou na vida. A autogestão é a liberdade responsável, o domínio de nossas 

vidas por nós mesmos: 

 
[...] quando o anarquismo propõe uma sociedade sem Estado e sem 
governo, está sugerindo uma sociedade sem autoridade e burocracia, o que 
não implica uma sociedade sem organização, mas uma sociedade 
organizada de maneira autônoma (PAULA, 2008, p.951).  
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    O fato de na autogestão não existirem cargos fixos não significa que não 

existirá organização. Da mesma forma, não significa que por não existir hierarquia a 

desorganização prevalecerá. É que na sociedade heterogerida estamos tão 

habituados com a dependência do domínio do outro, que sequer cogitamos outras 

formas de organização que fujam à forma hierarquizada que conhecemos. Assim, 

nosso pensamento está limitado a pensar as hierarquias como algo inevitável e 

necessário e, ainda, a encará-las como sinônimo de ordem, enquanto a liberdade, 

sinônimo da desordem.  

Longe do que seus detratores pregam, a teoria anarquista sofre um 

preconceito infundado quando rotulada como desordeira, libertina e passiva. É 

Reclus (apud LUENGO, 1993, p.20) quem assevera: “A anarquia é a mais alta 

expressão da ordem”. Ora, na liberdade as relações e nossas atitudes se 

desenvolveriam sem obrigações forçosas, arbitrárias, sem castigos que as fazem 

surgir. Assim, quando as pessoas atuam da melhor maneira por elas mesmas, 

estabelece-se a verdadeira ordem porque elas fazem o melhor por entenderem que 

é o melhor a ser feito e não pela obrigatoriedade arbitrária em fazê-lo. 

Selecionamos mais um conceito que auxilia no esclarecimento do 

anarquismo, como um projeto social que se desenvolve em 

 
[...] uma sociedade que não está submetida a nenhuma autoridade vertical e 
em que as associações voluntárias interligadas substituem o Estado na 
tarefa de articular as partes da totalidade social. Sociedade basicamente 
fundada na solidariedade, na qual esta é obtida por acordo entre os 
diversos grupos sociais, territoriais e profissionais [...] (TRAGTENBERG 
apud PAULA, 2008, p.953).  

 

 Nota-se que o anarquismo se opõe à hierarquia porque esta demonstra uma 

autoridade que origina coerção e sanção e culminam na geração da desigualdade 

entre os(as) envolvidos(as). Ao defender a igualdade, o anarquismo defende a 

horizontalidade de relações, pautada na solidariedade, na ética e no livre acordo.  

Segundo o material da CNT (2010, p.105-106, tradução nossa), o livre acordo 

ocorre entre duas ou mais pessoas que conservam sua autonomia, independência e 

individualidade, mas que trabalham juntas em prol de um objetivo comum, para 

organizar-se como prefiram. Por isso, a teoria anarquista pode ser impressa sobre a 

escola, já que a escola é uma organização com objetivo comum. 
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Marginalizar o anarquismo faz parte de uma estratégia ideológica, haja vista 

que seus ideais percorrem o caminho totalmente oposto, contrário mesmo a esta 

forma de organização social e das instituições que temos. 

Essa marginalização provém do desconhecimento e do conservadorismo, a 

ponto de ser utilizada como sinônimo puro e simples da desordem, do caos, como 

confirma Gallo (2006, p.14): 

 
[...] desfazer os equívocos daqueles que tomam o anarquismo em seu 
sentido negativo, como se a anarquia nada mais fosse do que desordem e 
baderna, apresentando-o em seu sentido positivo, de teoria e prática de 
ação social. 
 
 

 A filosofia anarquista busca desconstruir os discursos naturalizados de 

dominação e as “verdades” de opiniões já formadas, como os estereótipos de que a 

anarquia é o caos e a hierarquia é a ordem: 

 

Anarquia e desordem, hierarquia e ordem são escritos de vossos dicionários 
de sinônimos. Nós porém (sic) distinguimos a ordem natural da ordem 
superficial. [...] uma infinidade de hierarquias pressiona com terrível peso a 
coletividade, modelando seu espaço, com os meios gigantescos que possui, 
o pensamento, o sentimento, os costumes, o caráter, opondo-se com a 
força da autoridade religiosa, política, econômica, judiciária, militar, 
científica, artística ao desenvolvimento livre e integral da individualidade; [...] 
a vossa ordem [...] parece-nos, e realmente é, uma tremenda desordem na 
ordem natural (ROSSI apud MELLO NETO, 1998, p.25). 

 

Vê-se que a anarquia transforma-se, por aqueles que não a conhecem, em um 

ideal provido de sentido negativo, sendo entendida como sinônimo de balbúrdia. 

Discordamos desta visão porque o que a anarquia pretende é mostrar aos sujeitos 

que podem agir por si mesmos, desde que nascidos em um tipo de sociedade que, 

desde o âmago e culturalmente, pregue a autonomia e o apoio mútuo, a igualdade e 

a amizade. Esta filosofia reconhece que não se resolveriam por completo os 

problemas, mas que, certamente, amenizariam.   

O anarquismo luta, solitariamente, contra as coerções, arbitrariedades e 

intensas crises que assolam homens, mulheres e crianças, daí a “crítica radical ao 

Estado”, porque este nasceu pelo pacto de que “o homem não seja lobo do homem”, 

mas que se consolidou pela indignidade, pelos valores transformados em preços, e 

a exploração instituída. Luta por uma existência pautada na solidariedade, na 

liberdade responsável, na ética, na igualdade e na autogestão. 
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A anarquia não pretende ser a resposta a todos os problemas, nem proferir 

discursos inquestionáveis, nem descrever a vida perfeita (CNT, 2010, p.101). 

Contudo, entende que a sociedade anárquica é balizada por valores mais humanos 

do que os existentes na sociedade atual.  

Por seu caráter de concretude histórica, que permite ao anarquismo fugir dos 

prejuízos da mera abstração, é preciso ressaltar que, como projeto social 

revolucionário, tal teoria política não permanece apenas na espera ou pregação de 

valores, como abstrações que se efetivariam sem que existam condições materiais. 

Por isso também é que nos propomos a estudar duas experiências libertárias em 

educação, para mostrar que o fomento e a apreciação dos valores ocorrem por meio 

de estratégias concretas. 

Assim, a busca pela conquista de valores como o altruísmo, a amizade, a 

humildade, dentre outros, não permanece em espera passiva, mas em embate 

concreto que se dá pelo caráter radical e contra-hegemônico do anarquismo (na luta 

contra a dominação do Estado, do capitalismo, da classe dominante, na defesa do 

proletariado e na instrução da criança contra a desigualdade social etc.). 

 

 

1.3 PRINCÍPIOS BÁSICOS DO ANARQUISMO  

 

O conhecimento da origem histórica do anarquismo, de suas definições e 

defesas remete aos principais pressupostos desta filosofia teórica e política. Ela “é a 

única a querer uma ruptura total com os modelos anteriores, e notadamente em 

relação à existência dos governos e do Estado; é a única que repousa [...], sobre a 

autonomia individual e coletiva [...]” (ANTONY, 2011, p.17)9.  

Por ser uma filosofia singularmente humanista, e que “nasceu da revolta 

moral contra as injustiças sociais” (MALATESTA apud GALLO, 2006, p.33), a 

anarquia é movida pela defesa de pressupostos como a liberdade, a igualdade 

(porque sem igualdade não pode existir a liberdade: onde uns têm mais e outros 
                                                           
9
 As propostas que almejam a transformação social são três: o socialismo, o comunismo e o 

anarquismo e são projetos sociais comumente confundidos. No entanto, possuem diferenças: o 
primeiro não visa à extinção do Estado, o segundo visa à abolição do Estado, mas acredita que a 
revolução se efetivará pela “Ditadura do proletariado”, enquanto o anarquismo objetiva a derrocada 
do Estado por meio da “Ação Direta”, por entender que a “Ditadura do proletariado” originaria uma 
nova forma de autoridade, representatividade e, portanto, um novo dualismo social. Breve introdução, 
Cf. GALLO, S. Anarquismo: uma introdução filosófica e política, 2ª ed., Rio de Janeiro, Achiamé, 
2006. 



21 

 

menos, só haverá opressão e medo), o apoio mútuo entre os sujeitos, a ética, a 

autenticidade, o altruísmo. De fato, em uma sociedade como a atual que prega 

valores opostos a estes, a anarquia será encarada como inviável, utópica. 

Alguns autores, como Gallo (1996), costumam separar o ideário anarquista 

em quatro pressupostos básicos: a) autonomia individual, b) autogestão social; c) 

internacionalismo e d) ação direta. Outros materiais, como a CNT (2010), o dividem 

nos seguintes princípios: a) liberdade, b) igualdade, c) apoio mútuo e d) federalismo. 

Para atender ao foco deste estudo, abordaremos os princípios: liberdade, igualdade, 

solidariedade, autogestão, crítica radical ao Estado e revolução10, princípios que 

embora às vezes não estejam explícitos e nem unidos em uma só fonte, são seus 

desdobramentos e nos interessam. A intenção é relacioná-los com a educação 

libertária. 

A liberdade é um dos pontos essenciais de defesa desta teoria política. A 

liberdade não diz respeito ao livre arbítrio, nem à possibilidade de escolher uma 

marca de refrigerante (CNT, 2010, p.102), nem a roupa que pretende usar, nem a 

“liberdade de expressão” na “democracia” em que vivemos, porque a liberdade 

defendida pelo anarquismo é mais profunda.  

Novaes (2009, p.18), ao citar Bernardo (2000), atenta para o fato de que 

liberdade, hoje, é poder escolher entre um número diversificado de produtos, tal 

como democracia é alimentar com nosso engenho e iniciativa uma elite que se 

apropria disso. Assim, nos contentamos com uma autonomia irrisória, com uma 

pseudoliberdade. 

Liberdade na anarquia está em poder atuar livremente, podendo ser autor das 

próprias escolhas e realizar atividades não porque é obrigado(a) por leis de um 

Estado que protege a desigualdade e a opressão, mas porque se entende que é o 

melhor a ser feito.  

Por isso, para se ter liberdade também é necessário ser solidário, para não 

usá-la em fins egoístas como prega a sociedade capitalista ao incutir a ideia de que 

o ser humano é mau. O ser humano não é bom, nem mau. É um ser cultural (CNT, 

2010, p.142) e, por isso, pela sua consciência, sabe discernir o bem do mal, o justo 

do injusto, além de ter a capacidade para aprender o que lhe ensinam. Ao crescer 

                                                           
10

 Aqui “crítica radical ao Estado” e “revolução” encontram-se separados para uma melhor discussão, 
embora sejam correlatos.O primeiro apresenta argumentos à crítica, enquanto o segundo parte para 
uma definição mais específica.   
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em uma sociedade forte e culturalmente altruísta, o homem absorveria tal valor. Aí, 

então, homens e mulheres atuariam autogeridos, não apenas em seus locais de 

trabalho, mas também em nível de sociedade. 

A liberdade desvirtuada pelo capitalismo é uma liberdade burguesa, uma 

liberdade de lucro, uma liberdade de competitividade e uma liberdade de poder ser 

mais que o outro, o que parece preocupante nas palavras de Luengo (1993, p.12): 

“[Nos fazem] crer que avançamos na emancipação humana. A falácia das liberdades 

está gerando uma nova alienação, a exaltação do eu, e por isso toda pessoa que me 

rodeia é, em última instância, meu inimigo”. 

E é inclusive por esta forma de liberdade dissimulada que os sujeitos vão 

encarando a sociedade como uma sociedade justa, benevolente, solidária e pautada 

na ideologia da meritocracia na qual “quem consegue é porque fez por merecer”, 

sem questionar, entendendo esta como a única e a melhor forma de organização 

social. Isto leva as pessoas a entenderem que não é necessário lutar pela liberdade, 

em função de termos a impressão de que já a possuímos (LUENGO, 1993, p.32). 

Quando falamos em liberdade, as feições de receio são comuns. Segundo 

Luengo (1993, p.37), 

 
A história nos mostra que a segurança do ser humano se assenta sobre a 
dependência e que a liberdade é lançar-se a um vazio de desconhecimento, 
pelo que a pessoa defende sua segurança e medo, acatando a autoridade 
daqueles ou daquelas que potencializam a segurança [...]. 
Se não atuamos sobre as mentes, para que, em lugar da insegurança, se 
estabeleça a solidariedade e por isso se lute pela liberdade, as 
possibilidades de que o gênero humano lute por seu direito natural são 
ínfimas. Portanto, a base da educação da anarquia deve basear-se na 
solidariedade do grupo, porque ela elimina o medo e a insegurança da 
liberdade. 

 

As pessoas sentem grande receio deste pressuposto, também porque 

acreditam que ele produzirá a imoralidade, mas os anarquistas estão convencidos 

de que a “imoralidade é a consequência de uma organização viciosa da sociedade” 

(GUÉRIN, 1980, p.27). Quer dizer, se se é imoral é em função de que nossa 

sociedade assim o propicia. 

Esse é um pressuposto que transcende a ideia que possuímos sobre ele, 

porque não crescemos na cultura de uma liberdade real, mas, sim, em uma outra 

muito contrária, que é autoritária, arbitrária e dissimuladamente livre e, enquanto 

estivermos legitimando a pretensa liberdade que é esta a qual conhecemos, não 
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poderemos nos tornar pessoas autogeridas, nem professores autônomos, nem ter 

uma educação ou uma escola autêntica, pois se estará preso às amarras do Estado, 

cuja função é perpetuar a sociedade de classes, portanto, a desigualdade e a 

autoridade: 

 
E o que é a anarquia senão a verdadeira liberdade, a liberdade plena, 
completa, a quinta-essência da liberdade? Conservem portanto, oh! 
burgueses, o seu sacro horror pela anarquia, porque esta significa o fim do 
seu poder, mas não a façam sinônimo de desordem; e retirem a acusação 
injustificável de que nós sacrificamos a individualidade humana ao Estado; 
enquanto a este queremos destruído, àquela queremos completamente livre 
[...] (ROSSI apud MELLO NETO, 1998, p.25). 

 

Liberdade é a marca mais clara de defesa do anarquismo e nela o Estado é 

negado, pois, em nível macro e radical de análise, ele é a marca da hierarquia, das 

sanções, do domínio, do poder, da violência que se diz legítima e da negligência. 

Para Dressen, citado por Luengo (1993, p.73): “Atuar com liberdade significa 

redescobrir a posse sobre si mesmo”.  Como filosofia que valoriza ao mesmo tempo 

e em iguais proporções tanto o coletivo como o individualidade (já que o ser humano 

é fortemente individual e ao mesmo tempo social), “o anarquismo, antes de tudo, 

valoriza o indivíduo. É partindo do indivíduo livre que ele se propõe edificar uma 

sociedade livre” (GUÉRIN, 1980, p.106), por uma organização social que se origine 

do desejo de igualdade entre os homens. 

 Ao defender a liberdade, o anarquismo também repele o autoritarismo, 

porque é totalmente arbitrário e produtor da desigualdade, da coação, da própria 

ausência de liberdade. Coagir é forçar o outro, dominá-lo; é impor, é heterogerir.  

Para Luengo (1993, p.41): “A autoridade protege e cria laços de 

interdependência que gera nas mentes a ilusão de evitar a solidão [...], negando-se 

plenamente a luta pela liberdade”. Na autoridade relegam o direito à liberdade, por 

estarem acostumadas desde sempre a atuarem heterogeridas, seja pelo Estado, 

pela religião, pela escola, pela família. Isso conserva a autoridade de outrem e 

reforça a ideia de que o ser humano não é capaz de agir livremente.  

Outro ponto defendido pela anarquia, diz respeito à igualdade social, ou seja, 

à horizontalidade de relações, o respeito. Nem exploradores e nem explorados, nem 

superiores, nem inferiores; nem poderosos, nem submissos: “[...] é preciso que não 

haja mais operários, nem doutores, apenas homens” (LIPIANSKY, 2007, p.42). A 

igualdade prega a eliminação da hierarquia por entender que ela é um dos 
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elementos que gera desigualdade na relação entre as pessoas, já que um manda e 

o outro obedece, um pensa e o outro cumpre, num ato de obediência.   

O anarquismo também objetiva a igualdade ao almejar o fim da propriedade 

privada para que possa acontecer a eliminação da sociedade de classes. Ora, se os 

seres humanos são iguais em espécie, então todos deveriam possuir o direito de 

desfrutar dos bens materiais ao máximo. “Não haverá igualdade enquanto uma 

pequena elite controlar a propriedade das terras, das indústrias, dos transportes e 

dos capitais” (CNT, 2010, p.103, tradução nossa), pois, ao se falar em “elite”, já se 

supõe a desigualdade. 

Tal como se pode observar, uma defesa marcada e presente no anarquismo é 

pela liberdade. Contudo, a CNT (2010, p.103, tradução nossa) apresenta a relação 

intrínseca entre liberdade e igualdade e que não pode ser ignorada: não há como 

existir liberdade individual e coletiva, se não existir igualdade.  

Ora, onde de um lado uns dão ordens, dominam, possuem e acumulam mais 

do que aquilo que necessitam, enquanto de outro, muitos obedecem, se sujeitam, e 

carecem do que precisam, há poder, dominação, sentimento de humilhação e, 

arriscamos, a faísca da revolta. Onde uns acreditam ser superiores e melhores que 

outros não existirá liberdade, apenas opressão - para os subordinados - e medo, 

pela revolta dos subordinados. 

No que diz respeito a um espaço micro de relações, como é a escola, Luengo 

(1993, p.68, grifo da autora) assevera: 

  
Se a Escola da Anarquia quer educar na igualdade, deve eliminar de sua 
dinâmica todos os atos ou elementos de desigualdade possíveis. Desde os 
pessoais aos sociais e materiais. Já que o permitir que um só de seus 
membros tenha o desfrute de situações diferentes do resto, estabelece uma 
estrutura de classes e a aceitação de que alguns tenham direitos a 
determinadas coisas e outros não, criando uma atitude de submissão e de 
aceitação das diferenças sociais e econômicas. 
 
 

Onde existem aqueles que desfrutam de privilégios econômicos, a igualdade 

não se faz presente e, portanto, a desigualdade impera. 

Outro pressuposto constante na filosofia anarquista é a solidariedade. Ela se 

manifesta na coletividade, onde os(as) envolvidos(as) se ajudam sem interesses 

particulares, ou seja, visando o bem comum. Por vezes, essa relação recebe o nome 

de apoio mútuo na corrente anarquista.   
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A solidariedade “implica relações sem coações entre indivíduos iguais que se 

ajudam” e difere da solidariedade do sistema capitalista (CNT, 2010, p.104, tradução 

nossa), que funciona pela engrenagem de uma pretensa misericórdia de um Estado 

rico para com grupos de pessoas que estejam necessitadas em meio à miséria já 

estabelecida, (CNT, 2010, p.104, tradução nossa), alimentando-as com migalhas, 

“apenas o suficiente para que [os pobres] permaneçam quietos” (DOLGOFF, 2005, 

p.52). 

Essa transfiguração da solidariedade distorce e manipula o significado da 

solidariedade ácrata, que olha cada um de seus iguais como se olhasse a si própria, 

sente e percebe o problema dos outros como se fossem os seus próprios (CNT, 

2010, p.104, tradução nossa) e com gosto aceita retirar o fardo dos ombros do 

próximo para carregá-lo. Solidariedade na anarquia é uma relação que almeja o 

desfrute dos privilégios por todos os indivíduos e de forma plena.    

A crítica radical ao Estado é outro ponto que não pode deixar de ser 

abordado. Trata-se mesmo da abolição do Estado, considerado a imagem da 

heterogestão, da desigualdade, da autoridade, da violência e da coerção legitimada: 

“Para Bakunin, o Estado é a expressão máxima da autoridade, portanto da 

exploração, portanto da desigualdade” (GALLO, 2006, p.82).  

Executor das vontades hegemônicas, ele é “o altar onde a liberdade real e o 

bem-estar dos povos são imolados à grandeza política” (BAKUNIN, 1980, p.37). A 

incompatibilidade é tanta, que as ideias libertárias só enxergam impasses no terreno 

delimitado pelo Estado: não se pode exercer uma postura libertária em uma 

sociedade autoritária.                                                                                            

As relações acontecem em cadeias, como uma cascata que parte desde o 

nível macro até o micro: se nossa sociedade é autoritária, egoísta, violenta e injusta, 

nossas instituições também o serão, inclusive a escola, “conscientes de que em uma 

sociedade de classes, [...] uma sociedade hierárquica e autoritária, o ensino só podia 

ser um ensino de classe, hierarquizado e repressivo” (LIPIANSKY, 2007, p.77). As 

instituições - e os homens e mulheres que as constituem - são reflexos da 

organização social. 

Enfim, “para o anarquista, dentre todos os prejuízos que cegam o homem 

desde tempos imemoriais, o Estado é o mais funesto de todos” (GUÉRIN, 1980, 

p.9). Enquanto houver Estado e capitalismo, continuará existindo opressão e, 

consequêntemente, desigualdade, sem que se possa chegar à autogestão e à 
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autenticidade. Não é possível existir êxito para organizações que pretendem ser 

autogeridas se estas devem, em contrapartida, obrigações burocráticas ao próprio 

Estado, que as tolhem. É uma relação contraditória. 

Stirner (apud GUÉRIN, 1980, p.10), assevera que o Estado não tem mais que 

uma finalidade: a de limitar, subordinar e sujeitar o indivíduo como coisa em geral. O 

que pode ter sua validade se se considerar o fato de que o Estado, pensado 

originariamente para ser o “grande protetor”, “para que o homem não seja lobo do 

homem”, parece ter falhado. Essas afirmações residem no seguinte argumento: 

 
Quem diz Estado ou direito político, diz força, autoridade, predominância: 
isto supõe a desigualdade de fato; quando todos governarem ninguém “é” 
governado por ninguém e não existe, portanto, o Estado. 
Quando todos gozam, igualmente, dos mesmos direitos humanos, qualquer 
direito político perde a razão da sua existência. O direito político significa 
privilégio e desde que sejam todos privilegiados, o privilégio evapora-se [...] 
(BAKUNIN, 1980, p.43). 

   

Por fim, o último fundamento aqui apresentado é a autogestão. Ela é o 

oposto da heterogestão. Se na heterogestão uns controlam outros, seja chefe, 

escola e/ou Estado, na autogestão o indivíduo ou a organização comandam a si 

mesmos em meio ao coletivo no qual poder e hierarquia estão dissipados e no qual 

a capacidade de cada um e a espontaneidade são incentivadas.  

A autogestão “tem como princípio a comunidade cuidando diretamente de 

seus próprios deveres e interesses” (GONZAGA, s/d., p.4), o que quer dizer que os 

envolvidos que constituem determinado espaço é que lhe dão direção e que melhor 

conhecem suas necessidades, criando, acatando ou renunciando com plena 

autonomia as decisões a serem tomadas, em conjunto, já que a autogestão não 

acontece por meio de cargos fixos, nem do individualismo egoísta.  

 Para Souza (2007, p.3.), ela não pertence apenas ao campo econômico, mas 

também às demais esferas da vida social: “[...] a autogestão para o Anarquismo, 

tanto para os clássicos quanto para suas formas contemporâneas, é um conceito 

que não se restringe ao domínio da produção econômica; ela se estende a outras 

esferas da vida social”. 

A respeito desse suposto pertencimento ao campo econômico, Bookchin 

(2004, p.62) vai alertar que: “O sentido altamente economicista que a palavra 

autogestão hoje evoca, não é senão, por si mesmo, uma prova gritante do grau de 
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apropriação que as palavras sofrem na sociedade industrial”, a exemplo de muitas 

outras, como criatividade, flexibilidade e solidariedade, cooptadas pelo sistema.  

Na “autogestão todos os trabalhadores em uma determinada firma tornam-se 

os administradores diretos dela” (CARVALHO, 1983, p.10) e essa firma pode ser 

entendida como a indústria, a escola ou mesmo a vida. A mesma autora11 

prossegue: “Disso se segue que a autogestão não é apenas um modo de organizar 

uma única firma, mas é – simultaneamente – uma forma de organização social”.  

A autogestão que, em nível de análise pertença a algum espaço micro como a 

empresa ou a escola, se desenvolve com o propósito de conquistar o espaço macro, 

a autogestão social, mesmo porque, se esta não for alcançada, nem empresa e nem 

escola vingarão por mais tempo na sociedade heterogerida, dada a completa 

oposição existente entre autogestão e heterogestão. 

É na autogestão que os sujeitos terão o direito de exercer a sua criatividade e 

a originalidade das práticas, em real interação entre seus pares, sem mediações de 

poder ou que sejam cerceadoras: “Na verdade, numa sociedade burocrática, as 

pessoas relegam sistematicamente todos os seus esforços espontâneos a um 

segundo plano, se esses empenhos entram em conflito com os principais objetivos 

da sociedade” (CARVALHO, 1983, p.13).  

Entretanto, observa-se entre as pessoas uma espécie de comodismo ou 

limitação que normalmente as impede de atuarem por si mesmas, com 

autenticidade, e permanecem na exigência das formalidades e obrigatoriedades. 

Obviamente, a autogestão possui como pré-requisitos a igualdade, o apoio mútuo, a 

responsabilidade, o diálogo, pelo que “[...] a dinâmica educativa da anarquia deve 

ser eminentemente coletivista, em detrimento da preponderância individualista que 

sufoca qualquer forma de autogestão” (LUENGO, 1993, p.16). Faria (1985, p.79, 

grifo nosso) assim se expressa: 

A autogestão, em resumo, ultrapassa toda e qualquer proposta 
democratizante [...] na medida em que não pretende simplesmente abolir a 
autoridade nas organizações, mas as estruturas autoritárias na sociedade, 
ou seja, não se trata de uma proposta conciliadora que pressupõe o fim do 
conflito entre capital e trabalho através da panacéia participativa, mas de 
outra coisa. Trata-se de uma mudança radical e revolucionária nas formas 
de gestão social. 

                                                           
11

 Idem, p.11. 
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Por todas essas possibilidades e impasses, o anarquismo se faz inimigo 

eterno da forma de organização social na qual sobrevivemos, autoritária e desigual 

por essência. Por ir contra esse funcionamento e almejar a emancipação humana e 

não apenas política é que se luta pela revolução, haja vista que a emancipação 

humana jamais será possível em um sistema que, por si mesmo, é desumano. 

Revolução é e significa no sentido mais abrangente de sua palavra uma 
transformação, [...] uma série de mudanças nas idéias (sic) morais, nos 
sistemas políticos, nas crenças religiosas, na organização das sociedades, 
afetando seus costumes, suas formas governamentais, jurídicas e 
econômicas (CANO RUIZ apud LUENGO, 1993, p.73). 

Isso significa que a revolução é uma posição extrema que destrói o que 

perpetua o sistema da desigualdade. Sem a progressiva revolução não se poderá ter 

uma educação anarquista genuína, já que a escola é o reflexo da sociedade onde se 

insere. Logo, se nosso sistema de organização social é o capitalismo, nossa escola 

é também capitalista. Embora esta afirmação possa se manifestar de maneira mais 

ou menos intensa, a escola não consegue escapar às características da organização 

social capitalista que a sustenta, como as imposições do mercado, a educação 

dualista, a heterogestão, a meritocracia etc. 

Observa-se a existência recente de experiências consideradas como 

pedagogia libertária, como os casos da escola de Summerhill e da Escola da Ponte. 

Tais instituições são notáveis em afirmar a liberdade dos seus alunos, a proposição 

de projetos e processos de autogestão12.  

Todavia, questionamos em que medida os princípios libertários se efetivam 

plenamente ou sofrem barreiras impostas pela própria sociedade heterogerida na 

qual essas experiências se desenvolvem, ou em que medida a liberdade conferida 

aos alunos não é contagiada pela liberdade individualista que decorre no restante da 

sociedade, fora dali. Nesse caso, caberia a crítica de Gallo (1996, p.12) quando 

aponta que, muitas vezes, essas escolas acabam apenas “desembocando num novo 

escolanovismo”, ou seja, realizando atividades diferenciadas, mas carentes de 

                                                           
12

 Cf. SILVA, T. O. A. Desaprendendo a ver: representações da linguagem discente na Escola da 
Ponte. 2007, 145 f. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. 
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criticidade ou, ainda, influenciadas por processos deseducativos como relações 

viciosas da própria organização social existente. 

Como afirma Luengo (1993, p.9-10), existe a influência educativa de todos os 

instrumentos da sociedade autoritária, competitiva e moralista, fazendo com que 

experiências deste caráter se tornem ingênuas frente à transformação social.  

 

 

1.4 ESCOLA QUE TEMOS E ESCOLA QUE QUEREMOS: 

      EDUCAÇÃO HEGÊMONICA E EDUCAÇÃO ANARQUISTA  

 

 É importante relacionar de forma um tanto mais explícita a filosofia anarquista 

e a relação com a educação, tecendo alguns apontamentos sobre a escola 

hegemônica, já que “os escritos anarquistas sobre educação são, por um lado, 

propostas sobre novas bases e objetivos para a educação, e por outro, uma crítica 

ao sistema de ensino praticado no capitalismo” (MACHADO, 2004, p.7).  

O protesto à escola dominante se traduz pelo que afirma Gallo (1996, p.10): 

“A principal acusação libertária diz respeito ao caráter ideológico da educação: 

procuram mostrar que as escolas dedicam-se a reproduzir a estrutura da sociedade 

de exploração e dominação [...]”. Por isto, o anarquismo defende uma educação 

diferenciada da qual assistimos hoje, defende uma educação que promova valores 

de colaboração e igualdade e não que sirva para a manutenção dos vícios da 

sociedade atual, como a competitividade e a desigualdade. 

Um dos questionamentos visíveis que partem do anarquismo frente à escola 

que temos é que ela está a favor da manutenção do sistema de classes, da 

conservação da sociedade capitalista. Ora, se a escola é o reflexo da sociedade que 

temos, “a existência de uma educação desigual não tem outro objetivo senão o de 

perpetuar e consolidar desigualdades [...]” (MORIYÓN apud QUEIROZ, 2002, p.42).  

 A escola dominante reproduz na medida em que, junto à burguesia, se 

apropria da ciência, que de fato é transmitida aos indivíduos em geral, mas de 

maneira desigual. A escola ainda é dualista.  

Para Lipiansky: “O ensino burguês, a ciência, longe de disseminar seus 

benefícios sobre o conjunto da sociedade, apenas aprofundam o fosso entre classes 

dominantes e classes dominadas”, em lugar de servir ao progresso universal, serve 

para demarcar ainda mais a desigualdade. Na sequência, Bakunin reitera (apud 
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LIPIANSKY, 2007, p.41): “Progresso intelectual e progressos materiais contribuíram 

para aumentar sua escravidão. [...] devemos reivindicá-las como o bem comum de 

todos”. 

O anarquismo tece críticas contra a escola como um Aparelho Ideológico do 

Estado13, uma instituição burguesa que perpetua os valores dominantes como a 

submissão, a passividade, a reprodução, o autoritarismo e, inclusive, a manutenção 

da sociedade de classes. Isto acontece desde a origem desta instituição que foi 

considerada “o lugar do ócio” para os filhos da elite e acolheu, posteriormente, os 

filhos do proletariado já com uma visível distinção entre a educação a estes 

conferida face à educação conferida aos ricos.  

Quando a escola começou a receber os filhos do proletariado como 

consequência da Revolução Industrial, a partir de 1750 (COIMBRA, p.15, 1976), 

esse novo alunado passou a receber uma educação que o ensinava a ler e escrever, 

mas para que o preparava à mão-de-obra, necessária para a época e que, acima de 

tudo, incutisse na classe proletária a ideologia burguesa14. 

Nessa perspectiva, se fazem coerentes as palavras de Saviani (2009, p.23) 

ao afirmar que “[...] a escola, em que pese a aparência unitária e unificadora, é uma 

escola dividida em duas [...], as quais correspondem à divisão da sociedade 

capitalista em duas classes fundamentais: a burguesia e o proletariado”: 

4. Estas duas redes constituem, pelas relações que as definem, o aparelho 
escolar capitalista. Esse aparelho é um aparelho ideológico do Estado 
capitalista. 
5. Enquanto tal, este aparelho contribui, pela parte que lhe cabe, a 
reproduzir as relações de produção capitalistas, quer dizer, em definitivo a 
divisão da sociedade em classes, em proveito da classe dominante 
(BAUDELOT; ESTABLET apud SAVIANI, 2009, p.23, grifo dos autores).   

É pela égide desta educação bifurcada que a divisão do trabalho enxerga 

apoio para ir se perpetuando, formando alguns para o letramento, para o científico e 

outros à mão-de-obra, à subserviência.  

Frente a esta questão e buscando aplicar o princípio da igualdade na escola, 

uma das propostas do anarquismo é a educação integral, um dos pontos mais 

discutidos na corrente ácrata. Seu objetivo é propiciar ao ser humano uma educação 

que contemple todas as suas dimensões (físicas, intelectuais e morais, psicológicas, 

                                                           
13

 Althusser (apud SAVIANI, 2009, p.20), distingue os Aparelhos Repressivos do Estado e os 
Aparelhos Ideológicos do Estado, sendo a escola pertencente ao segundo.  
14

 Idem, ibidem. 
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sociais, afetivas etc.) para uma formação completa e de qualidade. O propósito 

maior por trás da educação integral é a criação de uma educação unânime para 

pobres e ricos, totalmente contrária à educação dualista que confere qualidades 

diferentes à classes diferentes.  

Segundo Lipiansky (2007, p.27), a escola igualitária alia “a teoria e a prática, o 

exercício do corpo e do espírito, o trabalho e a reflexão, a aquisição dos 

conhecimentos e a formação do caráter”. Assim, a anarquia visa à criação de um 

sujeito livre e completo. Para isso, é incoerente que exista a divisão entre aqueles 

que mandam e os que obedecem, entre aqueles que pensam e os que executam.  

Na perspectiva anarquista, a educação precisa ser integral, “aquela que tende 

ao desenvolvimento progressivo e bem equilibrado do ser por inteiro [...]” (ROBIN 

apud LIPIANSKY, 2007, p.45), voltada à emancipação humana. Ela ajudaria a 

dissipar a desigualdade ao promover a todos(as) o incentivo tanto do trabalho braçal 

como do intelectual.  

Para Antony (2011, p.208), a educação integral ou global/completa significa 

que ela é tanto intelectual quanto manual, tanto física quanto livresca, ao mesmo 

tempo em que é literária, artística, técnica e que, para tanto, “dispõe de suas 

próprias oficinas, jardins, centros de criação de animais, cozinhas [...]”.  

O mesmo autor15 explica que: “A educação libertária, ‘integral’ ou ‘total’, 

sempre recusou a divisão, e desenvolveu constantemente pontes entre o trabalho 

manual, o trabalho intelectual, os lazeres...”:  

 

Por esse termo de educação integral entendemos aquele que tende ao 
desenvolvimento progressivo e bem equilibrado do ser por inteiro. [Ela] 
contém e reúne os três fatores habituais, a saber: a educação física, 
intelectual e moral (ROBIN apud LIPIANSKY, 2007, p.45). 

 

A concepção de educação integral remete à problemática do pouco êxito da 

escola hegemônica na formação omnilateral do homem e na transformação da 

realidade. Bakunin (apud QUEIROZ, 2002, p.42) é pertinente na seguinte 

interrogação: “Pode ser completa a emancipação das massas operárias, quando a 

educação que estas massas recebem é inferior à que se dá aos burgueses [...]?”.  

Nesse sentido, enquanto exista uma educação dualista que confira, de um 

lado, uma educação para cargos de poder e intelectualidade e, de outro, uma 

                                                           
15

 Idem, p.20. 
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educação de qualidade inferior que forme substancialmente para o mercado de 

trabalho, por exemplo, se estará distante de uma educação de igualdade e, portanto, 

de indivíduos que se tratem com igualdade. 

É também em função da busca por igualdade que na educação libertária não 

há espaço para o autoritarismo, seja de diretor, pedagogo, professor ou do próprio 

aluno. Para a acracia, o autoritarismo é um elemento vicioso que, quando exercido 

sobre alguém, se reproduzirá de forma deseducativa: o autoritarismo ensina a ser 

autoritário. 

Para Bakunin, citado por Gallo (1996, p.11), a autoridade pode existir quando 

a criança de pouca idade ainda não tem sua inteligência desenvolvida. 

Posteriormente ela passará por um processo de negação deste ponto de partida, da 

autoridade à liberdade. Serve para que a criança, na fase onde não possui domínio 

de conduta – anomia –, pela autoridade possa se apropriar de valores morais que 

ainda não absorveu. 

Temos igualdade também na coeducação, de sexos e social, pela qual 

meninas e meninos, pobres e ricos, crescem juntos. Essa companhia origina 

diferentes vantagens, como a sexualidade não precoce e a própria igualdade, o que 

implica respeito de gênero e de classe, como aprofundaremos adiante ao tratar das 

experiências elencadas. 

Ressalvamos que a coeducação social certamente só acontece em uma 

sociedade de classes, o que não existiria no projeto social anarquista. Nesse 

sentido, as crianças de classe econômica diferente se educam no mesmo espaço 

para que se viabilize o respeito, ou seja, para que não se origine o preconceito, pela 

condição de ingenuidade infantil.  

A igualdade se aplica, ainda, pela autogestão ao romper com a hierarquia, 

com Estado e chefe, promovendo a horizontalidade. Por isso, o projeto de educação 

anarquista passa pela defesa da autogestão na escola que, como pressuposto, 

ocorre tanto no nível social quanto no pedagógico e se caracteriza como uma 

mudança drástica nas relações de trabalho e nas relações sociais. Ela caracteriza-

se por conferir aos sujeitos, à comunidade ou organização a capacidade de se 

autogerir, se autorregular sem os avais, condições ou padronizações do Estado. É a 

defesa anárquica que desconstrói a justificativa das hierarquias.  

A escola como uma organização para a comunidade seria também 

organizada pela comunidade, na ótica da autogestão. A comunidade escolar saberia 
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das reais necessidades como um espaço singular, evitando padronizações 

descontextualizadas. 

A autogestão é o oposto da heterogestão, ou seja, vai contra a dominação, a 

hierarquia e os mandos e desmandos de quem “está olhando de fora” e desconhece 

as necessidades daquela organização, impondo padrões que, pelo prisma 

anarquista, podem ser prejudiciais. 

Como modalidade de organização, a autogestão “trata-se de uma forma de 

autodeterminação dos seres humanos como seres autônomos e conscientes” 

(OUTHWAITE; BOTTOMORE, 1996, p.33). Incentiva e cultiva a crença de que todo 

ser humano é criador e consciente e, por este motivo, tem suas contribuições 

autênticas e sabe discernir “quanto e como deverá intervir em decisões importantes 

para si” (SILVA, 1996, p.19). Quando o Estado padroniza, obriga e impõe, ele aliena 

e, assim, retira dos sujeitos a capacidade de agir autonomamente.  

No interior da organização a autogestão é “[...] baseada no reconhecimento 

das capacidades de cada um” (BOOKCHIN, 2004, p.69), promovendo as 

capacidades de cada sujeito no que ele tem de melhor e jogando por terra o 

discurso ideológico da hierarquização ao acolher os diferentes potenciais; ninguém é 

melhor do que ninguém. Assim, ela é uma organização que não aliena, porque não 

submete e que repousa na igualdade porque não dicotomiza (FARIA, 1985, p.77). 

Por se tratar de uma forma de organização altamente humanista (sem 

hierarquias, com base na igualdade, no respeito e na colaboração constante) e que 

demanda comprometimento, a autogestão implica em responsabilidade na 

espontaneidade, igualdade, ética, altruísmo, enquanto repele a competitividade, o 

egoísmo, o comodismo e a arrogância.  

A autogestão se desenvolveria pelo “sistema de rotatividade” (CARVALHO, 

1983, p.98), ou seja, sem cargos fixos, permitindo que os envolvidos compreendam, 

conforme suas capacidades e vontades, toda lógica de funcionamento da 

organização.  

Na autogestão também se desenvolvem as assembleias, pelas quais, a 

exemplo da experiência La Ruche, todos decidem tanto sobre as questões 

econômicas, quanto organizacionais ou pedagógicas, perante as quais todos os 

alunos têm o mesmo poder de voto que um adulto (MACHADO, 2004, p.10). 
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Esta maneira de administrar envolve a todos, já que os próprios alunos e 

alunas influenciam em muito nas decisões curriculares, contribuindo para um 

currículo não estanque, mas interessante.  

Almejar a participação de todos os sujeitos, parece possível para anarquia por 

entender que, segundo aponta Moriyón (apud QUEIROZ, 2002, p.44), educando 

para uma visão humana se pode ter “pessoas aptas a participar ativamente da vida 

comunitária [...]”, ainda mais quando entendem o motivo e a importância de sua 

participação em algo que é seu. 

Ainda em relação a este pressuposto, a transparência e a circulação das 

informações necessitam ser constantes: “A comunicação é a característica mais 

importante de uma organização de autogestão, porque o direito de tomar decisões é 

uma mera formalidade sem informação adequada e atualizada” (CARVALHO, 1983, 

p.101). As informações precisam estar disponíveis para que os envolvidos possam 

participar do processo de tomada de decisões, já que não se decide sobre aquilo 

que se desconhece. A comunicação aberta abala a prática da heterogestão que, 

funcionando com base na hierarquia e na centralização do poder, cultiva o silêncio.  

Gallo (1990, p.134) defende: 

Para que a instituição de ensino seja o veículo da vivência da liberdade e da 
autonomia, seria inconcebível que sua estrutura fosse burocrática e 
autoritária [...]. Uma escola que pretenda ser o caminho para a liberdade 
deve ser, necessariamente, autogerida. Sua administração deve ser 
libertária, realizada pela própria comunidade, e não hierarquizada. 

Autogestão é a administração da comunidade pela própria comunidade e só 

será plena se a autogestão acontecer também no campo social. É visualizando a 

conquista da autogestão que se pode pensar em uma democracia direta e uma 

participação autêntica, processos que só se desenvolverão em um meio não 

hierarquizado, que não cultive segredos, no qual as capacidades de cada um sejam 

incentivadas e que cada indivíduo seja reconhecido em sua criatividade e 

consciência.  

Importante ressaltar que na autogestão todos participam. Assim, para Queiroz 

(2002, p.39), cada escola funcionaria de acordo com os interesses de alunos, 

funcionários e comunidade, opinando num movimento dinâmico de decisões e 

realizações.   

Para Alain Guillerm e Yvon Bourdet (1976, p.30, grifo dos autores): 
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[...] enquanto as cooperativas existem bem ou mal há mais de um século, 
sem contestar seriamente o sistema capitalista, o que chamamos 
autogestão é outra organização nacional (ou, melhor ainda, uma federação 
de nações de vocação mundial) que suprime o capitalismo e o estatismo em 
benefício de um conjunto autogestionado de cooperativas igualitariamente 
associadas segundo um plano elaborado pela soma de necessidades e 
interesses. 
 

Para estes autores, que não demonstram um viés reformista, mas radical, a 

autogestão visa o fim do capitalismo e, consequentemente, do estatismo e da 

mesma forma da hierarquia, pois o sistema capitalista rege relações sociais que, 

necessariamente, se dão entre explorados e exploradores, superiores e 

subordinados. 

Nesse sentido de radicalidade, unida ao pedagógico, 

[...] a proposta de autogestão pedagógica (desde que seja uma verdadeira 
autogestão) é tão radical (ou seja, vai até a raiz) que [...] provoca um 
conjunto de exigências que culmina com a necessidade de abolição do 
capitalismo e implantação da autogestão social (VIANA, 2008, p.7, grifo do 
autor).  

Nota-se o sentido radical e por isso revolucionário da implantação e alcance 

da autogestão: ela não será plena enquanto ocorrer em uma sociedade 

heterogerida. A autogestão é radical porque “[...] é totalmente o avesso socialista do 

capitalismo” (ORTELLADO, 2004, p.58). 

Relacionado com o próprio princípio de autogestão, uma educação que se 

pretenda anarquista se desenvolverá dentro da concepção de antiestatismo na 

escola em função de que o Estado é controlado pela classe hegemônica e serve 

para a manutenção dos seus propósitos. Desta forma, continuaremos a ter uma 

educação desigual para ricos e pobres, uma educação de mínima autonomia, além 

de práticas de ensino e de gestão artificiais, esvaziadas, uniformes, pensadas “de 

fora” por este “ente” enquanto exista.  

Contra esta imposição de padronizações às instituições escolares, o espaço 

educacional que se quer anarquista terá de se libertar das amarras do Estado, 

porque este é o grande heterogestor.  

Essas relações macro afetam em muito o interior das instituições, inclusive a 

escola, tanto em questões materiais como humanas. Para Proudhon (apud 

LIPIANSKY, 2007, p.34), “a instrução pelo Estado é logicamente, necessariamente, 
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um programa uniforme, tendo por objetivo modelar todas as inteligências segundo 

um tipo único [...]”. 

A anarquia, como defensora da liberdade, objetiva seu fim porque ao 

padronizar, condicionar e exigir, denota a ausência da capacidade autônoma dos 

indivíduos e da afirmação da horizontalidade. Assim, é pelo Estado que a escola, a 

educação e os(as) professores(as) perdem uma maior sinceridade, a autenticidade 

em sua prática.  

Para Gallo (1996, p.11) é especialmente a escola pública que sofre com o 

domínio do Estado porque serve a ele que apenas permite, em certa medida, que se 

realize uma pretensa gestão democrática “até o ponto em que essas ações não 

coloquem em xeque a manutenção de suas instituições”.  

Ainda nas afirmações do mesmo autor16, “[...] na perspectiva anarquista, a 

única educação revolucionária possível é aquela que dá-se fora do contexto definido 

pelo Estado [...]”, porque uma educação radical visa dissipá-lo por ser símbolo de 

domínio, repressão, opressão e desigualdade. 

Atentando para o princípio da liberdade na escola, as teorias e as 

experiências anarquistas em educação mostram que o processo educativo, visando 

formar o indivíduo que exerça os valores ácratas, se desenvolve em meio a um 

espaço que normalmente não se utiliza de paredes erguidas para formar a sala de 

aula. Para a educação anarquista o propósito dessas paredes é o confinamento17. 

Denotam o enquadramento da escola hegemônica provocando uma visão limitada 

sobre a vida.  

Tal enquadramento, incutido desde cedo nas crianças visa formar o sujeito 

que não ultrapasse limites que lhe vão sendo impostos (não avance, não questione, 

não proteste) e esta tática acontece também por meio dos currículos já pré-

formulados que apenas reproduzem conteúdos por vezes desprovidos de sentido. 

Acontece ainda por meio dos horários rígidos, das avaliações, das hierarquias 

que afirmam quem pode e quem não pode contestar, mandar ou reivindicar. É assim 

que “a escola passa a ser um espaço disciplinar do ensinar vigiando, hierarquizando, 

punindo e recompensando” (BELTRÃO, 2000, p.42), formando o indivíduo limitado, 

passivo e subserviente. 

                                                           
16

 Idem, p.12. 
17

 Inferimos tal conclusão pela leitura de materiais como: BELTRÃO (2000), GALLO (2013) e 
UEHARA (2010). 
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Nesse sentido, Beltrão (2000, p.40-41) apresenta algumas estratégias 

utilizadas pela escola hegemônica, tais como a “delimitação do espaço físico” ao 

objetivar o enclausuramento que, erguendo muros e grades, controla os sujeitos 

com maior facilidade e seleciona quem pode ou não entrar no espaço escolar; o 

quadriculamento que leva a estabelecer um lugar para cada sujeito, formando uma 

espécie de “tecido do poder” que isola cada um que, já classificado (o exemplar, o 

fraco, o ignorado, o bonito, o feio), impede o coletivo e a igualdade; a localização 

funcional que concede a cada um uma função, ocupada apenas por este indivíduo e 

comparando as pessoas entre si, classificando, hierarquizando. 

Para a superação destas práticas que, mesmo sutilmente, cerceiam os 

aprendizes, a educação anarquista propõe aulas que se seguem ao ar livre e que 

permitam apalpar os conhecimentos do mundo no concreto, em contato com a vida 

e a natureza, pois as saídas de campo têm muito mais a oferecer do que discussões 

que se dão apenas em nível teórico, sem separar a escola da vida e vice-versa.  

Além disso, a educação libertária busca levar o entendimento de que essas 

aulas seriam saudáveis se somadas, ainda, à organização de uma escola sem 

muros, porque pertencente à comunidade ao redor e porque alunos e alunas 

frequentariam a escola por interesse e não por obrigação.  

A questão do interesse que parte dos alunos sustenta-se na medida em que 

seriam eles próprios os propositores de conteúdos de seu interesse, planejados por 

eles e/ou negociados com o(a) professor(a), ator(a) este que não está ali como o 

detentor do saber, mas como indicador dos possíveis caminhos, capacidade que se 

dá em função da experiência que já adquiriu (QUEIROZ, 2002, p.53). 

Esta relação professor-aluno será de horizontalidade porque reconhece que 

ao mesmo tempo em que o professor conhece algo que seu aluno desconhece, com 

seu aluno também ocorre o mesmo. Todo mundo sabe de algo. Ter isto sempre em 

mente leva ao rompimento do elo entre ensinar e governar (GONZAGA, s/d., p.4).  

O aspecto da liberdade está estreitamente ligado também à autogestão, na 

medida em que em uma comunidade anarquista os educadores não respondem a 

nenhuma autoridade ou supervisor. 

Liberdade na escola está, ainda, atrelada à laicidade do ensino, ou seja, à 

liberdade em relação às questões religiosas porque tanto a teoria social quanto 

educacional do anarquismo vê na religião uma espécie de legitimação da miséria 

entre os homens, justificada pela vontade divina.  
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Segundo Cunha (2010, p.2), “Na escola laica, os valores éticos não estão 

baseados em textos sagrados ou em obras abstratas, mas encontram seu 

fundamento em textos políticos concretos, produtos da negociação das diversas 

forças políticas [...]”. Assim, a laicidade do ensino se refere à separação entre 

educação e religião. O anarquismo critica a função da religião também como 

instrumento do medo e da obediência, perpetuando a dependência do governo do 

outro sobre nossas vidas, a heterogestão, do Estado, da divindade, da família ou da 

escola. 

Visando o princípio de solidariedade na escola e em função de suas defesas 

contra a hierarquia, a educação anárquica não faz uso de avaliações porque é 

contrária às classificações e entende que os instrumentos avaliativos pouco dizem 

sobre o desenvolvimento dos alunos. Além disso, como afirma Queiroz (2002, p.7), 

os exames buscam aumentar o poder do professor, que domestica o aprendiz. 

O diagnóstico da aprendizagem ocorre com espontaneidade e no contato 

diário entre professores e alunos, por meio de atividades comuns, dispensando a 

ideia de que é necessário um momento e instrumento específicos para a verificação 

da aprendizagem, pois ela acontece no cotidiano e dispensa notas e classificações, 

o que diferencia este processo de verificação da forma aplicada pela pedagogia 

tradicional. 

Sem avaliações e classificações não há a competitividade de um querer ser 

melhor que o outro. Assim, em lugar de presunção e vaidade se emerge o coletivo e 

a cooperação entre os envolvidos que vão aprendendo que ninguém é melhor que 

ninguém.  

Nesse sentido, a educação ácrata vai contra a lógica do prêmio e castigo, 

cuja “lição lhe mostra que se submeter te permite sobreviver, prosperar, e que a 

desobediência leva à destruição” (CNT, 2010, p.20, tradução nossa). Enquanto o 

prêmio diferencia os “bons” dos “ruins” e ainda funciona como objeto de chantagem, 

o castigo – através do poder de quem o aplica – leva a demonstrar aos passivos que 

não repitam o erro do “ousado”, que é então punido para servir como exemplo 

daquilo que os outros não devem ser ou fazer.  

Com isso, a vontade e a capacidade inerentes do ser humano de protestar, de 

não acatar, é sufocada pelo domínio e poder do outro, retirando essa característica 

emancipadora, porque questionadora, do sujeito. 
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Queiroz (2002, p.59) assevera que “sem a obtenção de prêmios, seja do tipo 

que for, as crianças não se veriam obrigadas a ‘passar a perna’ em outra para obter 

melhores resultados gerando, ao contrário (sic) a troca e o auxílio mútuo”. Este 

ideário reconhece que cada aprendiz se desenvolve a seu tempo. 

A escola, que incansavelmente busca quantificar grande parte dos processos, 

tem as notas e as avaliações como exemplos. Segundo Lipiansky (2007, p.39-40), a 

escola na anarquia funcionaria “sem punições ou recompensas, sem anotações, 

sem exames; a ordem deve nascer das próprias necessidades da criança e 

instaurar-se espontaneamente fora de toda coação”. 

A educação libertária também protesta contra as práticas nacionalistas nas 

escolas, as quais levam a vangloriar a pátria e entender outros territórios como 

inimigos, estranhos, quando o mundo é um só. O propósito é a formação contra a 

violência porque a prática – extremamente comum nas escolas – de idolatrar a 

pátria, a bandeira, o hino, o soldado, apenas incute nas crianças a ideia de 

territorialidade, e é essa mesma territorialidade o elemento que muitas vezes origina 

a guerra entre os povos.  

Tal denúncia é fundamentada pelo pressuposto do internacionalismo18 o qual, 

segundo Gallo (1996, p.10), trata-se de uma forma de globalização das defesas 

anarquistas, para que a luta pela emancipação não se restrinja apenas a alguma 

localidade, mas a toda a humanidade de maneira geral.  

As práticas e estratégias dentro da escola como textos, jogos, teatro, que 

troquem a competitividade e o individualismo pela colaboração estarão auxiliando no 

desenvolvimento de pessoas que sentem prazer em ajudar o próximo, sem inveja 

nem arrogância, demonstrando posturas de solidariedade. 

É em função dessas defesas pela real autonomia, pela horizontalidade, pela 

liberdade, atentando para a responsabilidade, a fraternidade, o antiautritarismo, o 

antimilitarismo, o anticlericalismo; por uma formação de sujeitos humana e 

socialmente emancipados, que a escola anárquica desenvolve suas práticas de uma 

maneira bem diferente da qual assistimos hoje.  

                                                           
18

 Tal pressuposto não é aprofundado em nossa discussão por não manter relação direta com o tema 
central. Contudo, segundo Gallo (1996, p.10), “[...] para os anarquistas, é inconcebível que uma luta 
política pela emancipação dos trabalhadores e pela construção de uma sociedade libertária possa se 
restringir a uma ou a algumas dessas unidades geopolíticas às quais chamamos países. Daí a defesa 
de um internacionalismo da revolução, que só teria sentido se fosse globalizada”.  
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Volta-se contra os discursos legitimadores da hierarquia, seja em espaço 

micro ou macro, por isso a luta contra o autoritarismo. Nesse sentido cabe a própria 

postura anticlericalista, que vê na religião mais uma forma de dominação. Somadas 

tais preocupações também ao antimilitarismo: a escola anarquista ensina os 

prejuízos do patriotismo idólatra, do territorialismo e também o asco à guerra, inimiga 

dos homens e da visão do mundo como sendo um só.  
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CAPÍTULO II 
 
 

EXPERIÊNCIAS ANARQUISTAS EM EDUCAÇÃO 

 

 

[...] defendamos, a cada instante, o lugar de nossas vidas, como autênticos 

educadores, que educando-nos na anarquia, educamos as novas gerações 

na utopia, sendo conscientes de que educar na utopia é educar na transformação 

[...]. 

 

Josefa Martín Luengo 

 

 

2.1 EDUCAÇÃO ANARQUISTA 

 

A discussão sobre a escola e, especialmente sobre a educação, recebe um 

lugar notável dentro do anarquismo. Entre os autores que discutem a educação 

anarquista (ANTONY, 2011; CODELLO, 2007; LIPIANSKY, 2007; LUENGO, 1993; 

GALLO, 1990, 1996, 2012, dentre outros) é consenso que a educação, apesar de 

reconhecidamente não conseguir resolver os problemas sociais por ela mesma, é 

um instrumento imprescindível para o processo de transformação social. Por outro 

lado, não há unanimidade de que esta emancipação possa acontecer por meio da 

escola devido à crença, por parte de algumas vertentes anarquistas, de que esta 

instituição é um aparelho ideológico do Estado que jamais libertará. 

O ser humano, como ser cultural, está desde o início de sua vida incluso em 

ambientes que, intencionalmente ou não, o educam. Especialmente a partir da 

Revolução Industrial, que marca a Modernidade, a escola passa a ser um dos 

principais deles. Passamos boa parte de nossas vidas nesse processo de 

aprendizagem formal e explícito que se dá dentro da escola, desde a mais tenra 

idade. Assim, reconhecemos que diferentes crenças, valores e atitudes foram 

incutidos em nós por meio desta instituição e, portanto, que a escola educa, molda, 

doutrina.  

Certamente, se vivemos em uma sociedade estruturada com base na 

desigualdade, também teremos uma educação desigual, acompanhada de 
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desdobramentos degradantes como a avareza, a exploração, a prepotência, o 

egoísmo, a legitimação das injustiças, etc. 

A anarquia, filosofia singular, alternativa e livre (ANTONY, 2011, p.17) 

também enxerga a escola como um dos instrumentos da revolução. É este mesmo 

autor quem diz:  

[...] a educação libertária visa preparar e realizar esse mundo futuro (é 
assim que podemos falar de gradualismo libertário – Codello

19
 acrescenta 

“possibilismo” -, a escola preparando progressivamente a revolução 
aguardada) (ANTONY, 2011, p.24). 

Na crítica realizada frente à escola hegemônica, os anarquistas almejam uma 

educação libertária, emancipadora, autêntica e que se preocupe não apenas com a 

ingenuidade das crianças ou a rebeldia do jovem, mas também com a classe 

operária a favor da reversão de todo processo de dominação e exploração: 

Para a utopia anarquista, visando a criação de um homem livre, ideal, 
novo... a escola é um elemento fundamental, que deve permitir aos 
alunos/aprendizes emancipar-se pessoal e socialmente. Eis porque a utopia 
pedagógica libertária é sem dúvida a mais importante das proposições 
pedagógicas das diferentes correntes [...] (ANTONY, 2011, p.23).  

A revolução seria semeada por uma nova instrução capaz de originar 

conscientização, amenizar a crise da artificialidade e do esvaziamento do sentido de 

educar, das obrigatoriedades estanques, da desigualdade, da negligência 

governamental, do desrespeito e da violência. Não há como ignorar a crise na qual a 

educação se encontra. Mudá-la exige atitudes radicais, uma vez que o problema 

central se encontra em um local complexo: revolução.  

Considerando a educação como ferramenta do processo revolucionário, Gallo 

(1990, p.28) observa que a ação direta (propaganda, imprensa, motins, boicotes, 

insurreições e a própria educação) surge pela necessidade de instrução do povo, 

para que este se aproprie dos processos sociais e conheça as fontes de onde 

emanam as desigualdades, fomentando o desejo de revolução.  

Para Motta (1984, p.205) a construção de uma sociedade autogestionária e 

libertária passa pela aprendizagem não autoritária: 

                                                           
19

 CODELLO, F. A boa educação: experiências libertárias e teorias anarquistas na Europa, de 

Godwin a Neil. Volume 1. Tradução de Sile Cardoso. São Paulo: Imaginário: Ícone, 2007.  



43 

 

Por aprendizagem não autoritária entendo aquele (sic) que impede a 
internalização dos mecanismos de submissão e conformidade. A 
aprendizagem para uma nova sociedade precisa centrar-se na erradicação 
da angústia, do medo, da culpa e da dependência.  
[...] 
Naturalmente os obstáculos são vários, mas não se constrói nada a não ser 
enfrentando e superando obstáculos. 

A escola anarquista não dedica atenções apenas à classe trabalhadora. 

Como teoria política e revolucionária que almeja a libertação de todos, importa-se 

com o público em geral e isto inclui os próprios filhos da burguesia, que na escola 

dominante são educados para ocupar posições de competitividade em querer ser 

melhor que o outro e de acreditar que este outro lhe é inferior, o que é uma 

inverdade.  

Tal preocupação é notadamente confirmada nas palavras de Luengo (1993, 

p.23): “A educação, cada vez mais, está se convertendo em uma boa provedora de 

bons clientes para o capital, pessoas adestradas para serem [...] bons e seletos 

contribuintes da sociedade de consumo”. Desta maneira, não adianta a escola 

anárquica educar apenas uma parcela da população, ela tem de atingir todo o nível 

social. Do contrário, ainda persistirá uma educação dividida entre manutenção 

versus emancipação. 

Apoiando-se nessa profunda valorização da educação, pensadores 

anarquistas mergulharam na intenção de desenvolver algumas experiências20 que 

pregassem a educação libertária – e os ideais ácratas – em um aspecto prático. 

Paul Robin destaca-se nos nomes de pedagogos libertários entre o século 

XIX e XX (LIPIANKY, 2007, p.44). Dirigiu o Orfanato Prévost, experiência iniciada no 

ano de 1880, em Cempuis, na França.  

Respeitado, o anarcopedagogo viu em sua nomeação para a direção do 

orfanato a possibilidade de aplicação de seus ideais educacionais anarquizantes, os 

quais já circulavam ativamente entre o proletariado. Robin organizou o trabalho 

primando pela educação integral, pela coeducação dos sexos, pelas aulas práticas e 

saídas de campo, pelo estudo laico e em meio à liberdade. 

Dadas as pressões da Igreja Católica (que repudiava a coeducação dos 

sexos) e os obstáculos impostos por conservadores e autoridades do governo, Paul 

Robin foi exonerado de Prévost após quatorze anos de função, em 1894. 
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 Vale ressaltar que é grande a escassez de materiais sobre as experiências educacionais 

anarquistas na medida em que a produção sobre o próprio anarquismo não é abundante. 
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Outra experiência foi a de Iasnaia-Poliana desenvolvida por Leon Tolstoi na 

Rússia, em 1859. Apesar de Tolstoi não se considerar um anarquista genuíno e de 

ensinar por meio do cristianismo, sua luta contra o dogmatismo, a autoridade e o 

governo o colocam na corrente libertária (LIPIANKY, 2007, p.37). 

Renegou as matérias já definidas, prontas, esvaziadas e que se pensavam 

inquestionáveis. Rechaçou a lógica prêmio-castigo: “Sem punições ou recompensas, 

sem anotações, sem exames; a ordem deve nascer das próprias necessidades da 

criança [...]” (LIPIANSKY, 2007, p.39) e propôs uma relação entre aluno-professor de 

notável horizontalidade e fraternidade.  

A experiência, criada e conduzida pelo próprio Tolstoi, acolheu crianças e 

adultos em uma prática da bondade, mas não durou muito tempo, sobrevivendo até 

1862.  

Também é possível mencionar alguns exemplos de educação anarquistas no 

Brasil, como o caso da Escola União Operária, no Rio Grande do Sul, originada em 

1895 e que parece ter sido a primeira escola libertária; a Escola Germinal, em São 

Paulo, com origem registrada em 1906; a Escola Eliseu Reclus, em Porto Alegre, de 

1906 e as escolas modernas N° 1 e N° 2 (CALSAVARA, 2012, p.256; MORAES, 

s./d., p.17) que, em São Paulo, no ano de 1912, seguiram as mesmas 

características e concepções da Escola Moderna de Barcelona, concretizada por 

Ferrer. 

Considerando a escassez de análises e discussões sobre essas experiências 

anarquistas, outras duas foram selecionadas para serem tratadas com maior 

profundidade em função de contarem com produções em quantidade e qualidade 

suficientes para permitir uma análise frente aos princípios anarquistas: as principais 

experiências libertárias divulgadas no meio anarquista - La Ruche, de Sébastien 

Faure, e a Escola Moderna, de Ferrer y Guardia. 

 

 

2.2  ESCOLA MODERNA DE FRANCISCO FERRER y GUARDIA (1901-1906) 

 

Francisco Ferrer y Guardia nasceu em 10 de janeiro de 1859, em uma cidade 

chamada Alella, localizada na Barcelona. Chegou a estudar em uma escola de 

jesuítas (GONÇALVES, 2007, p.22), fator que certamente proveu motivos para 

executar uma prática fora dos discursos religiosos.  
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O desejo da Escola Moderna de Barcelona21 se materializou em 1901, 

quando Ferrer recebeu de uma aluna - a senhorita Ernestina Meunier - uma ajuda 

financeira no valor de um milhão de francos. Ferrer não chega a pronunciar sua 

idade, apenas a descreve como “[...] uma dama rica, sem família, muito aficionada 

por viagens, que estudava o espanhol com ideia de realizar uma viagem a Espanha” 

(FERRER y GUARDIA, 1907, p.5, tradução nossa). 

Meunier era católica e não simpatizava com os revolucionários, mas nos 

debates que travava com Ferrer convenceu-se dos argumentos de uma educação 

fora dos vícios da religião. Sua doação tornou realidade a “escola do futuro”: 

Ernestina “concedeu os recursos necessários para a criação de uma instituição de 

ensino racional: a Escola Moderna, criada já em minha mente, teve assegurada sua 

realização por aquele ato generoso” (FERRER y GUARDIA, 1907, p.6, tradução 

nossa). 

Assim, contando com trinta alunos(as) – número que mais tarde chegaria aos 

cento e quatorze –, em setembro de 1901 estava fundada uma escola que buscou 

ensinar contra as desigualdades, as autoridades, a superstição, a competição, o 

ensino tradicional e o dogmatismo. A Escola Moderna de Barcelona visava, portanto, 

à criação de “um homem novo, aberto às evoluções, hostil às superstições e ao 

dogmatismo, e a vulgata anticapitalista, antiestatista e anti-religiosa que é uma das 

bases fundamentais da ética da escola” (ANTONY, 2011, p.100), sujeitos que, por 

meio de uma educação racional, científica, desvelasse superstições, formasse seres 

questionadores e que apresentassem posturas de indignação frente a desigualdade 

social. 

A Espanha era um país fortemente católico e a Igreja fora uma instituição 

inimiga da Escola Moderna, pois a educação libertária de Ferrer buscou lutar por 

uma educação crítica, racional e em desacordo com as práticas da época, indo de 

encontro com as manipulações da Igreja, do Estado e de uma educação tradicional 

que se encarregava de moldar “um indivíduo estritamente adaptado ao mecanismo 

social” (FERRER y GUARDIA, 1907, p.27, tradução nossa). 
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 Surgiram Escolas Modernas em diferentes localidades (Argentina, Nova York, Brasil). A experiência 
aqui tratada diz respeito a Escola Moderna de Barcelona, localizada na Espanha. 
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Entre os propósitos de Ferrer estavam a coeducação de classes e de sexos. 

O pensador entendia que era preciso unir as crianças umas com as outras, 

especialmente porque ainda são inocentes, sem distinção de gênero e classe. 

Nesse sentido, a instituição de Guardia tinha a pretensão de permitir que 

crianças de classes sociais diferentes já crescessem em contato com o objetivo de 

impedir a ideia não racional de segregação e de que os ricos só devem se envolver 

com ricos.  

A coeducação de sexos era considerada uma forte heresia aos olhos da 

Igreja e do Estado, pois acreditava-se que a companhia entre meninos e meninas 

incitaria a curiosidade pela sexualidade do outro. Contrariamente, Ferrer acreditava 

que essa convivência deveria ser naturalizada e que a oferta da mesma instrução a 

homens e mulheres impediria que aqueles se sobrepusessem sobre estas e 

desenvolvessem domínio e preconceitos, além de preparar as próprias mulheres 

para educar seus filhos fora das superstições22, medos e subserviências incutidas 

pela Igreja e o Estado. 

Segundo Gonçalves (2007, p.43), Ferrer entendia que a educação deveria ser 

transmitida a todos(as) por não se tratar de um monopólio. A educação 

independentemente da classe e do sexo ensinaria igualdade, respeito, 

companheirismo, esclarecimento: 

A educação da mulher, [...] também era de vital importância, já que a 
mulher, na visão de Ferrer, não deveria ficar reclusa ao lar, seu âmbito de 
ação deveria se abrir para todas as atividades da sociedade, a fim de que 
esta fosse realmente a companheira do homem e também capaz de educar 
seus filhos dentro do pensamento libertário, livre de dogmas religiosos tão 

presentes nas vidas das mulheres naquele período histórico. 

A coeducação de sexos é um dos fatores pelos quais a Escola Moderna 

pregou explicitamente o anticlericalismo, na medida em que via na Igreja o saber 

monopolizado, o poder centralizado, o preconceito implantado, o medo e a 

obediência servil incentivados e, acima de tudo, a legitimação da desigualdade 

social apoiada em motivos divinos e metafísicos. 

A Escola Moderna também seguia o princípio fortemente ácrata do 

antiestatismo, recusando as associações com o Estado por suas intenções 

conservadoras e hegemônicas: “Os governos têm cuidado sempre de dirigir a 
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 Cf. FERRER y GUARDIA, F. (1907). 
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educação do povo, e sabem melhor que ninguém que seu poder está totalmente 

baseado na escola e por isso a monopolizam cada vez com maior empenho” 

(FERRER y GUARDIA, 1907, p.25, tradução nossa). 

Ferrer não se intitulava anarquista, mas sem muito esforço se pode notar que 

suas concepções estavam alinhadas com o pensamento libertário. Buscou criar e 

aplicar uma educação em uma escola pautada em ideais de revolta, de coletividade 

e de igualdade, “aquela ansiada igualdade que inspira todo afã revolucionário”23, em 

dissonância com a escola hegemônica que, segundo ele próprio pode “servir de 

cimento para os baluartes da tirania [...]” (idem, p.8). 

 

 

2.2.1 Organização e práticas pedagógicas na Escola Moderna de Barcelona 

 

A Escola Moderna de Ferrer y Guardia acolhia, desde os cinco anos de 

idade24, meninas e meninos para se instruírem juntos, no mesmo espaço e com a 

mesma educação, primando por igualdade. 

Em relação à sua organização, Gallo (2012, p.179) assevera que estava 

próxima de uma escola comum, com um diretor, horário de entrada e de saída, 

laboratório e salas de aula. Ainda assim conseguiu realizar um trabalho consistente 

em busca dos propósitos libertários. 

Apesar da corrente anarquista ir contra salas de aula erguidas em paredes de 

cimento que confinam, a Escola Moderna desenvolvia suas aulas no interior destas 

salas. Contudo, devido à grande preocupação de Ferrer com a higiene, elas eram 

bastante arejadas e iluminadas, com intensa circulação de ar. 

Ainda em relação à sua estrutura física, a Escola Moderna, que se queria 

científica, fez jus ao desfrutar de um laboratório com “lâminas de fisiologia animal e 

vegetal, coleções de mineralogia, botânica e zoologia; gabinete de física [...]; 

máquina de projeções, substâncias alimentícias, industriais, minerais, etcétera” 

(FERRER y GUARDIA, 1907, p.9, tradução nossa).  

A máquina de projeções provavelmente era o equipamento utilizado na 

editora da escola, a “La Editorial”, onde eram produzidos os boletins, escritos por 
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 Ibidem, p.7, tradução nossa. 
24

 Nem em seu próprio livro Ferrer esclarece até que idade as pessoas frequentavam a escola. Sabe-
se apenas que eram acolhidas crianças a partir dos cinco anos de idade e que era composta por 
crianças e adultos. 
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alunos, professores e pelo próprio Ferrer. Também na editora eram confeccionados 

livros exclusivos à biblioteca da escola, no contexto explicitado por Gonçalves (2007, 

p.33):  

O primeiro passo foi fundar a editora que lhe daria suporte nos livros a 
serem utilizados em sua escola a fim de realizar seu intento de conduzir 
uma escola racionalista, visto que Ferrer não considerava que os livros 
existentes iam servir ao processo educativo desenvolvido por ele.    

Os livros que então circulavam apenas reproduziam a educação 

conservadora, religiosa e dogmática, rechaçada por um ensino inovador. Por isso, a 

Escola Moderna precisou produzir os seus próprios, ancorados em seus princípios, 

então contrários aos de então. 

A editora chegou a produzir trinta títulos de livros e setenta e dois números 

para o “Boletin de La Escuela Moderna” (GONÇALVES, 2007, p.33), ferramenta 

utilizada tanto pelos alunos, quanto pelos professores e o próprio Ferrer.  

Considerando seu princípio antiestatista, a “escola do futuro” funcionava o 

mais distante possível da interferência do Estado no que se refere a outorgas, 

avaliações, legislações e obrigações. Assim, não recebia nenhuma ajuda que 

porventura pudesse partir do governo, mas também detinha, em contrapartida, plena 

autonomia, elemento necessário para poder colocar em prática seus propósitos 

libertários. 

Para tanto, necessitava de ajuda financeira e cobrava mensalidades para se 

manter. Essas mensalidades eram pagas conforme a renda dos pais que ali 

matriculavam seus filhos e filhas: “Os fundos são parcialmente fornecidos pelos 

ateneus, sindicatos e outros agrupamentos locais, e pelos pais, mas 

proporcionalmente à renda [...]” (ANTONY, 2001, p.100), estratégia indispensável 

para que pudesse ser concretizada a coeducação de classes, pela vivência de ricos 

e pobres em um espaço comum. 

No meio anarquista, teatros, músicas e confraternizações são comuns. 

Segundo Gonçalves (2007, p.35), eram realizados festivais de teatro para festejar o 

fim do ano letivo, atitude que não era bem vista pelos padres e a Igreja.  

Uma dificuldade sentida era a de encontrar pessoas aptas para a execução 

dos pressupostos da Escola Moderna. Segundo Ferrer (1907, p.22, tradução nossa) 

“essas pessoas não existiam”, pois algumas pessoas com noção do ensino não 

tinham tempo e outras movidas apenas pela beleza do ideal não tinham noções. 
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Ferrer cria, então, uma Escola Normal nos moldes libertários, onde um 

professor com mais experiência instrui os jovens de ambos os sexos que se 

matricularam no concurso para a Escola Moderna, realizando uma iniciativa singular 

que foi a criação de um espaço para a formação de seus próprios professores.  

Ferrer (1907, p.41, tradução nossa) descreve que a Escola Moderna não se 

limitou à instrução pedagógica dos seus alunos e alunas, mas à popular, indo além 

do que seriam suas obrigações. Essa instrução popular, que acontecia aos 

domingos de manhã, acolhia alunos(as), famílias e trabalhadores(as) que quisessem 

aprender. Realizaram-se algumas conferências dominicais que pelo sucesso e 

regularidade acabaram se transformando em cursos gratuitos com discussões em 

torno da fisiologia, higiene, geografia, ciências naturais e história natural, experiência 

que acabou sendo denominada Universidade Popular e funcionava no interior da 

própria Escola Moderna. 

Em relação ao ensino, partia-se da missão de ensinar apenas a verdade, ou 

seja, o que pudesse ser comprovado por meio de um trabalho no qual “não se 

acredite em nada por fé, senão por experiência e demonstração racional [...]” 

(FERRER y GUARDIA, 1907, p.7, tradução nossa). Por isso, um dos pontos mais 

presentes quando se discute a Escola Moderna de Barcelona é o ensino racional, 

por meio do método indutivo, por partir de casos particulares até uma constatação 

geral por meio de observação empírica.  

Os métodos utilizados pela Escola Moderna sempre buscavam relação com a 

cientificidade, a prática e/ou o desenvolvimento moral, intelectual e físico. Dentre 

eles estava, como em toda educação que se pretende libertária, a preocupação com 

a educação integral, ou seja, a formação total do ser humano em seus aspectos 

físico, moral, intelectual, artístico e afetivo. 

Um dos espaços dentro da perspectiva da educação integral era a própria 

editora da escola, por meio do “Boletin de La Escuela Moderna”. Também as saídas 

de campo com destino a fábricas e museus enquadravam-se em tal objetivo. Das 

visitas, se originavam textos críticos que eram depois debatidos pelos alunos e 

alunas, com incisivos questionamentos sociais fomentados pelos professores25. Daí 

nasciam críticas ferrenhas frente à desigualdade entre os homens, pela qual uns 

mandam e usufruem de exageros, enquanto outros obedecem e carecem. 
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 Cf. FERRER y GUARDIA, F. (1907). 
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Tem-se um exemplo, escrito por uma aluna de dezesseis anos cujo nome não 

é citado, e que foi publicado no Boletim da Escola Moderna, apresentando sua 

opinião a respeito da desigualdade social: 

Que desigualdade existe nesta sociedade! Uns trabalhando desde manhã 
até a noite, sem mais descanso que o necessário para comer seus 
deficientes alimentos; outros recebendo os produtos dos trabalhadores para 
divertir-se com o supérfluo. 
E por que há de isto ser assim? Não somos todos iguais? Indubitavelmente 
que somos, ainda que a sociedade não reconheça, já que uns parecem 
destinados ao trabalho e ao sofrimento, e outros à ociosidade [...] 
(BOLETIM apud FERRER, 1907, p.56, tradução nossa). 

Ferrer é objetivo: “[...] não pode haver diferenças; se elas existem, enquanto 

uns abusam e tiranizam, os outros protestam e odeiam; [...]” (FERRER, 1907, p.15, 

tradução nossa). A luta contra a desigualdade é uma das peças motrizes do 

anarquismo. Vemos com clareza que a Escola de Ferrer fomentava coléricos 

debates frente a questões sociais.  

A relação entre esses professores e alunos era de fraternidade e 

horizontalidade, haja vista que em um local onde se quer ensinar o valor à igualdade 

e a revolta à hierarquia, não podem existir exemplos que contradigam o que se 

ensina. 

A educação integral, as saídas de campo, o contato com a natureza, com a 

imprensa, o ensino dentro da concepção racionalista visavam desenvolver uma 

formação ancorada na concretude. Para Ferrer (apud MORAES, s./d., p.8) se partirá 

da prática, ou seja, do trabalho manual, em vez da instrução teórica, a fim de que o 

conhecimento nasça do concreto e não da abstração. 

Em consequência, os conteúdos não poderiam ser impostos pelos 

professores ou apresentados como dogmas, mas conteúdos que desvelam as 

contradições do sistema capitalista, do lucro e a exploração, transmitindo a ideia de 

igualdade: 

A aritmética é um dos mais poderosos meios de inculcar nas crianças as 
falsas ideias do sistema capitalista, que tão pesadamente gravita sobre a 
sociedade atual; que por ele se incita os alunos a atribuir ao dinheiro um 
valor que não deve ter. [...] Os exercícios deverão versar sobre a produção 
agrícola e manufatureira, a boa repartição de matérias-primas e dos objetos 
fabricados [...] (FERRER, 1907, p.36, tradução nossa).  
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Quanto à geografia, deverá ser estudada pela observação, pelo sentido, pela 

experimentação, por meio de passeios que enxerguem a geografia em todos os 

lugares, mesmo nos mais simples. 

Dentro da grade de conteúdos incluía-se a questão da higiene, elemento de 

visível preocupação para Ferrer, que buscava uma escola limpa e livre de doenças, 

garantindo aos pais a segurança em vista de problemas comuns na época como 

difteria, tuberculose e escarlatina. Buscava-se uma “compreensão científica da 

higiene” (FERRER y GUARDIA, 1907, p.17, tradução nossa) que era objeto de 

estudos e discussões na escola e nos encontros dominicais, associada inclusive à 

melhoria dos processos de aprendizagem. Alunos e alunas possuíam um “caderno 

biológico” que servia para anotações de sintomas a fim de prevenir que outras 

crianças fossem contaminadas. 

Na medida em que se discutia a higiene, o corpo e se preveniam as doenças, 

ia-se adentrando o campo da educação física, pois a intenção era formar o ser 

humano por completo, educado na mente e no corpo. Nos jogos de esporte, não 

havia espaço para a competitividade, a humilhação, a superioridade. O propósito do 

jogo era servir para melhorar a saúde e desenvolver o corpo. 

Trabalhava-se ainda com jogos simbólicos para que as crianças imitassem a 

vida no jogo e desenvolvessem postura de solidariedade, tolerância e altruísmo: 

Para Ferrer, a escola deve ser também fonte de prazer e coletividade e não 
de obrigação e estudo. O jogo é uma das maneiras mais prazerosas de se 
aprender sobre as coisas e também uma das melhores formas de se 
conhecer o caráter individual das crianças, pois estimula tanto a 
competição, como a lei da solidariedade e da cooperação (QUEIROZ, 2002, 
p.70). 

Nesse sentido, se o jogo pode incentivar a competição, também tem 

condições de funcionar para o fim oposto, o da cooperação.  

Como toda prática que se quer libertária, a Escola Moderna rechaçava a 

lógica do prêmio-castigo: 

Admitida e praticada a coeducação de meninos e meninas e ricos e pobres, 
quer dizer, partindo da solidariedade e da igualdade, não haveríamos de 
criar uma desigualdade nova, e, portanto, na Escola Moderna não haveria 
nem prêmios, nem castigos, nem exames [...] (FERRER y GUARDIA, 1907, 
p.29, tradução nossa, grifo do autor). 

Esta lógica traz a compreensão de que a nota boa, por exemplo, caracteriza-

se como prêmio e origina a desigualdade entre os alunos, já que uns acabam 
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classificados desde o excelente ao ruim. Pessoas diferentes não podem ser 

comparadas da mesma forma. 

O estudo de Gonçalves (2007, p.46) mostra que, embora não se realizassem 

exames, existiam avaliações de trabalhos com intenção de diagnóstico e orientação, 

deixando ao lado as notas e as comparações. 

Francisco Ferrer y Guardia não mediu esforços para educar na igualdade, na 

liberdade, na fraternidade e na criticidade, ou seja, na emancipação buscada por 

todo ideal libertário. 

Depois de ser acusado como mentor da Semana Trágica de Barcelona26, foi 

preso e teve sua morte decretada por fuzilamento, o que ocorreu em outubro de 

1909. Morreu após proferir suas últimas palavras: “Viva La Escuela Moderna!”. 

 

 

2.3 COMUNIDADE-ESCOLA DE SÉBASTIEN FAURE: LA RUCHE (1904-1917) 

 

La Ruche ou, “A Colmeia”, foi uma escola criada por Sébastien Faure, 

localizada em Rambouillet, na França. 

Faure teve como mentor Paul Robin, aprendendo com sua experiência 

educativa anarquista no Orfanato Prévost, mas teve mais liberdade que seu 

inspirador por não estar atrelado às condições do Estado (GALLO, 1990, p.229). A 

Colmeia era independente e, por este motivo, podia atuar com total autonomia. 

Em uma grande casa, Faure implantou um espaço bastante organizado para 

aquela Colmeia que emanava cooperação, fazendo jus ao nome que recebera. 

Segundo Gallo (1990), vivendo n´A Colmeia as crianças se aproximavam da 

proteção e da amizade e se afastavam da corrupção e da injustiça, valores 

transmitidos pelo capitalismo que espreitava lá fora.  

A Colmeia recebia crianças dos quatro aos dezesseis anos de idade e educou 

quarenta crianças, mas, segundo afirma Antony (2011, p.120), o espaço chegou a 

ter quase quatro mil pedidos de entrada. A missão d´A Colmeia, segundo apresenta 

Moriyón ao retomar Faure (apud GALLO, 1990, p.233, grifo nosso) era, 
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 Período entre julho e agosto de 1909 que envolveu um conjunto de protestos contra a guerra do 
Marrocos. Igrejas e Conventos foram incendiados em Barcelona e região (GALLO, 2013, p.241). 
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[...] preparar crianças, desde os primeiros passos na vida, para as práticas 
de trabalho, de independência, de dignidade e de solidariedade; provar, de 
fato, que sendo o indivíduo só o reflexo, a imagem e a resultante do meio 
em que se desenvolve, tanto vale um indivíduo quanto o meio, e que, a uma 
educação nova, com exemplos distintos, com condições de vida ativa, 
independente, digna e solidária, corresponderá um ser novo: ativo, 
independente, digno, solidário [...].  

Acreditava-se que a educação e o contexto onde o homem vive é que o 

definem. Se este cresce em um espaço que prioriza e zela pela solidariedade, seus 

valores serão solidários. Buscava-se uma educação sem demais formalismos, pois, 

além de dispensar os moldes homogeneizantes e conservadores do Estado, 

costuma-se dizer que La Ruche não era uma escola, ao menos não como 

costumamos pensar, por fugir das normatizações. Ela estava longe de ser uma 

escola regular. 

A adoção da teoria política do anarquismo foi tanta em La Ruche que Faure 

conseguiu defrontar com resistência notável as leis educacionais da época, 

buscando imprimir ao máximo as características ácratas dentro de suas práticas. 

Segundo Uehara (2010, p.99, grifo nosso), La Ruche 

Não era uma escola ao não ter alunos e professores, onde uns, que nada 
saberiam, escutariam o detentor do conhecimento. Não era um pensionato, 
porque as crianças que ali habitavam não eram enviadas por pais que 
podiam pagar suas estadias e assim diminuir seus esforços quanto à 
educação dos filhos. Não era um orfanato, já que para isso precisaria de 
uma situação regular e uma ligação com a “assistência pública” que levaria 
as crianças para lá. 
La Ruche não se inseria em nenhuma instituição de ensino transcrita na lei. 
As acusações do inspetor [Inspetoria de Educação de Versailles] não 
possuíam valor e Faure não infringia a lei por não estar dentro dela.  

Foi este o argumento utilizado por Faure para que as ameaças do governo 

sobre fechar La Ruche não fossem concretizadas. 

Conforme Gallo (2012, p.178-179), a educação libertária tem seus pilares na 

igualdade, liberdade e fraternidade para que, educando homens e mulheres nestes 

princípios, consigam um dia “aprender a viver de outro modo, a viver uma outra vida, 

justa, livre, fraterna”, originar “uma nova moralidade” e La Ruche mostrou sua 

preocupação frente a esta tarefa. À educação anarquista esta responsabilidade é 

intrínseca.  É educando nestes princípios que as palavras de Faure, retomado por 

Moriyón (apud GALLO, 1990, p.274), expressam a grande busca da educação 

anarquista, que  
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Constrói lentamente, porém de forma segura, um ser digno, sem arrogância, 
orgulho e altivez, um ser apaixonado pela independência tanto dos outros 
como dele, respeitoso da vontade do próximo da mesma maneira que quer 
ser respeitado [...].  

Reconhecida na história e dentro das experiências anarquistas em educação, 

“La Ruche foi a realização de uma utopia anarquista, uma célula social vivendo em 

fraternidade, solidariedade, construindo a liberdade como fruto de um mútuo 

relacionamento social de companheirismo” (GALLO, 1990, p.242). A Colmeia 

conseguiu desenvolver os pressupostos ácratas, inclusive no que concerne à 

autogestão, pressuposto nem sempre efetivado nas experiências libertárias pelo alto 

impasse frente à sociedade de heterogestão. 

Assim, La Ruche buscou ensinar nos princípios do anarquismo e se 

preocupou tanto com a formação individual como coletiva, já que esta filosofia 

reconhece a importância tanto do indivíduo quanto da comunidade que compõe. Por 

isto prezou pelo autodidatismo, a autonomia, pela coeducação de sexos, pelo 

anticlericalismo, pela liberdade e pela solidariedade.  

Não trabalhou na coeducação social, pois como aponta Gallo (1990, p.234), o 

ensino e as oportunidades deste espaço eram destinados apenas aos filhos(as) de 

operários e também para crianças órfãs, o que não permitiu que as crianças de La 

Ruche tivessem contato com crianças de famílias ricas. Talvez isso possa parecer 

uma espécie de segmentação dos filhos proletários, mas foi uma opção d´A Colmeia 

acolher as crianças pobres, mesmo porque elas eram alimentadas e vestidas pela 

comunidade justamente pelo fato de possuírem tais carências materiais.  

 

 

2.3.1 Organização e práticas pedagógicas em La Ruche 

 

 As crianças moravam e estudavam em La Ruche num sistema de 

coletividade, motivo pelo qual era chamada de “comunidade-escola”.  

Consequentemente, não existia horário de entrada e de saída. Desfrutando de uma 

coletividade constante, este espaço faz jus ao nome em função das práticas de 

trabalho e cooperação que esmerava. 

Uma característica típica da organização material de La Ruche diz respeito às 

oficinas com atividades de carpintaria, forja, encadernação/imprensa e costura. A 

imprensa denotava o princípio de ação direta porque, pelo “Bulletin La Ruche”, se 
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produzia sua propaganda, além da divulgação de assuntos do âmbito anarquista e 

notícias da época. 

Conforme afirma Gallo (1990, p.265), as oficinas capacitavam o aluno que 

saía de La Ruche para as principais atividades da indústria da época. As vendas dos 

produtos produzidos geravam recursos para manutenção das atividades na 

comunidade-escola. 

Além desses espaços havia ainda a cozinha, que também acabava 

funcionando como uma dessas oficinas, além de espaços para o pomar e para a 

criação de animais. 

A Colmeia desconhecia salas de aula fechadas. Para estimular o contato com 

a natureza, os ruchards – educadores, não eram professores formados e não 

estavam ali para internalizar regras mas suscitar o entusiasmo, a curiosidade e o 

interesse pelo conhecimento – exploravam a floresta próxima à comunidade-escola 

para propiciarem uma educação atraente, com uma linguagem simples, inspiradora 

e não cansativa (UEHARA, 2010, p.95 - grifos da autora).  

Cada ruchard era um colaborador, pois não recebia nenhum salário, apenas 

desfrutava de moradia, roupas e comidas produzidas ali mesmo. Em troca, eles 

acompanhavam alunos e alunas na hora de aprender algo novo, buscando instigar a 

curiosidade. Cada um colaborava com o que tinha a oferecer. Uehara (2010, p.97) 

aponta que viajantes que por ali passavam também contavam incríveis histórias às 

crianças. 

A relação entre esses educadores e os alunos era pautada pela 

horizontalidade, pela fraternidade. As crianças aprendiam com o educador e ele com 

elas, não existindo nenhuma espécie de abuso de poder daquele para com os 

alunos, como exames, notas e ordens estanques. Nas palavras de Uehara (2010, 

p.96, grifo da autora): “A relação das crianças com os ruchards dissolvia hierarquias: 

eles comiam, dançavam e cantavam juntos”, cenário que reafirma o zelo pela 

fraternidade, elemento imprescindível e constante no interior das relações 

anarquistas.  

Uma das poucas exigências da comunidade-escola é que os colaboradores 

também fossem educadores (QUEIROZ, 2002, p.64), oferecendo aos alunos e 

alunas o que tinham a ensinar. 

O cargo de diretor em La Ruche foi “ocupado” pelo próprio Sébastien Faure. 

Contudo, este pensador não assumia a postura de diretor como conhecemos, mas 
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numa perspectiva de horizontalidade. Gallo (1990, p.243) demonstra que o cargo de 

diretor em La Ruche era um cargo como qualquer outro e que qualquer um poderia 

assumi-lo a qualquer momento. Tratava-se de uma figura de representação d´A 

Colmeia que buscava coordenar alguns pontos que eram necessários, sempre com 

o auxílio e a opinião de todos os colaboradores e mesmo dos alunos. 

É Gallo (1990, p.245) quem ainda explicita que, n´A Colmeia, os 

colaboradores não estavam sujeitos à autoridade superior de ninguém, sendo Faure 

mais um colaborador como os outros. A organização gestional de La Ruche era 

estritamente horizontal. Nas palavras de Faure, apresentadas por Moriyón (apud 

GALLO, 1990, p.244), 

Se tem que tomar uma decisão, ele tem voz com o mesmo direito que os 
outros; expressa a sua opinião, emite o seu parecer como os demais, e o 
seu parecer não toma o caráter de nenhum valor especial. Dão-lhe a razão 
quando acham que ele a tem, tiram-lhe a razão, se acham que ele não tem; 
não é superior de ninguém, nem o inferior; é igual a todos. 

Pode-se afirmar que esta experiência funcionou dentro dos princípios da 

autogestão, pois além de repelir toda hierarquia, a questão da participação em La 

Ruche era invejável: as tomadas de decisão aconteciam todas as semanas. Nelas 

era abordado qualquer espécie de assunto, problema ou ideia relacionado ao local e 

nas quais os alunos mais velhos e educadores debatiam com o mesmo poder de voz 

e por meio da participação direta. 

A questão da autogestão era tão efetiva que, em seu estudo, Gallo (1990, 

p.240) aponta que a comunidade possuía um “caixa em comum” de onde, em motivo 

de necessidade, poderia ser retirada qualquer quantia sem que se precisasse 

conversar com alguém ou fazer o pedido, menos ainda por meio de burocracias. Os 

relatos são de que nunca houve nenhum problema em relação a isso.  

Outro fator importante que leva La Ruche a ser caracterizada como 

autogerida é que n´A Colmeia se vivia pela autoprodução e isto implica em 

autossustento. A comunidade-escola aceitava doações facultativas de pais que 

quisessem ajudar. Também se realizavam confraternizações anuais e nelas se 

vendiam produtos que eram ali produzidos, como roupas e móveis, afora os 

recursos financeiros que Faure – um orador notável – recebia pelas conferências 

internacionais que fazia, aplicando este dinheiro n´A Colmeia.  
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A autossustentação era uma condição necessária para que o Estado 

permanecesse distante de La Ruche, já que esta não buscava nenhuma ajuda ou 

recursos oficiais.  

La Ruche dividia seu ensino em três etapas (QUEIROZ, 2002, p.64): a 

primeira era destinada às crianças pequenas até treze anos, pois se dedicavam às 

aulas, trabalhos domésticos mais leves e escolhiam a oficina que realizariam. A 

segunda etapa para os médios, alunos entre treze e quinze anos que se prestavam 

a serviços braçais e oficinas de especialização. A última destinada aos mais velhos, 

a partir de quinze anos, que arcavam com o trabalho no campo e as oficinas. Não 

participavam mais das aulas, mas participavam de estudos à noite caracterizados 

como debates e estudo de jornais. 

Com dezesseis anos o aluno ou aluna precisava conceder sua vaga à outra 

criança. Contudo, poderiam permanecer na comunidade caso estivessem dispostos 

a trabalhar como colaboradores e com a condição de terem frequentado todas as 

oficinas no período de sua permanência como aluno(a). Seu lugar de aprendiz seria 

então substituído pelo de educador.  

Como todo projeto de educação anarquista, n´A Colmeia se trabalhava 

partindo do princípio da educação integral, visando a formação do sujeito por inteiro, 

almejando a formação em seus aspectos cognitivos, físicos e morais. Para tanto, se 

partiria de uma situação concreta, originada na prática, que se tornaria objeto de 

estudo e prática por todos, rompendo com a divisão hierárquica do trabalho entre 

quem pensa e quem executa.  

Em relação à educação integral, Faure, ao abordar a formação total, citado 

por Moriyón (apud GALLO, 1990, p.247), aponta que “A Colméia (sic) tem a grande 

ambição e a firme vontade de pôr em circulação alguns homens desta espécie. É 

por isto que se leva adiante a educação geral e o ensino técnico e profissional”. 

Também por este motivo A Colmeia trabalhava com a técnica das oficinas com 

caráter de profissionalização, pois, segundo Gallo (1990, p.265), as atividades 

ofertadas nas oficinas capacitavam o aluno que saía de La Ruche, porque eram as 

principais atividades da indústria da época. 

À primeira vista tal prática pode parecer contradição, já que a educação 

anarquista tece críticas à formação para o mercado de trabalho. Nesta situação, no 

entanto, a formação prática realizada pela Colmeia unia tanto o braço como a 

mente, como o trabalho com a imprensa (produção técnica e conteúdo crítico). 
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Não há como falar em educação integral sem admitir que os alunos 

executavam atividades braçais, porque perderia o sentido de integral (braço e 

cérebro). Além disso, parte dos alunos acolhidos por La Ruche veriam chegar a hora 

de ter que partir da comunidade e, quando chegasse o momento, ao menos 

estariam amparados por uma qualificação, como forma de herança concreta que A 

Colmeia proporcionou. O trabalho nunca abandonará o homem, pois é intrínseco à 

sua natureza. O ponto a se questionar é como e para quais propósitos se está 

lidando com o trabalho.  

É ainda pela educação integral que um dos métodos que embasavam o 

ensino em La Ruche era o método indutivo ou positivo, o qual concebe que a criança 

precisa partir da prática e das situações que lhe chamam a atenção, do vivido 

prático para que aí sim possa abstrair. Este método viabiliza um conhecimento 

produzido pelo aluno e, não, pelo professor e que parte do questionamento, não do 

dogma. 

Desta maneira, eram realizadas constantes saídas de campo que mantinham 

as crianças em contato com a natureza, pelo respeito que a esta se deve ter e pela 

curiosidade rica que pode gerar. O método indutivo aceita a criança como centro do 

processo de aprendizagem, uma vez que ela pode escolher, opinar, questionar, 

descobrir. 

No que concerne aos conteúdos, La Ruche teve um currículo próprio, porque 

acabou deixando de fora alguns conteúdos que entendia como não úteis ou 

desinteressantes às crianças. Entretanto, Gallo (1990, p.249) aponta que, apesar de 

enxergar alguns conteúdos como dispensáveis, Faure almejava a ampliação de 

matérias, mas acabou permanecendo nos conhecimentos básicos que serviriam de 

base para outros, como explicitou o próprio Faure citado por Moriyón (apud GALLO, 

1990, p.249, grifo do autor):  

[...] que os programas compreendam unicamente os conhecimentos práticos 
que eles usarão na vida e a lógica pede que se expurguem destes 
programas todas as matérias que não tenham caráter indiscutível de 
utilidade. O importante é que na escola a criança aprenda a aprender. Este 
resultado depende mais do professor do que da disciplina, porque é 
problema de método. 

O lema “aprender a aprender” também está presente nas correntes da Escola 

Nova e do construtivismo. No entanto, esta posição dentro do ideal libertário se 

mostra mais autêntica na medida em que não impõe conteúdos padronizados pelo 
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governo e nem os verifica posteriormente por meio de avaliações, quantificações e 

classificações, mecanismos que, segundo Queiroz (2002), ainda pertencem ao 

campo da educação escolar tradicional e, por isso, conferem à Escola Nova e ao 

construtivismo apenas um falso rompimento com a pedagogia tradicional. 

La Ruche também mostrou preocupações em relação à educação física e à 

higiene, porque estas estavam interligadas com a educação integral na medida em 

que formariam as crianças na saúde, força e beleza. Assim, estavam sempre ao ar 

livre, movimentando-se, recebendo cuidados com a higiene, esportes e boa 

alimentação. Antony (2011, p.121) afirma que o vegetarianismo era incentivado n´A 

Colmeia, mais um elemento relacionado à educação física. 

O caráter libertário não abria exceções quanto às características dos esportes 

na comunidade-escola: 

Coerente com sua postura libertária e pacifista, Faure não podia concordar 
com um tipo de esporte que só leva à competição, ao endeusamento do 
vencedor e à submissão do vencido, um apelo à violência e um incentivo 
aberto à guerra e ao combate (GALLO, 1990, p.260). 

De qualquer maneira, La Ruche é clara em demonstrar que rechaçava a 

classificação entre as pessoas que a compunham, especialmente alunos e alunas, 

na medida em que a classificação rompe com a solidariedade a partir do momento 

em que uns se sentem soberanos, vaidosos e presunçosos, enquanto outros 

passam pela decepção, o que influenciaria no entendimento da criança que, desde o 

início, cresceria inculcada por esta legitimação da divisão entre os bons e os ruins 

(GALLO, 1990, p.257), tal como um reflexo da nossa sociedade: de classes. 

Segundo Moriyón (apud GALLO, 1990), ao abordar A Colmeia, a criança só deveria 

ser comparada com ela mesma porque seria incoerente avaliar com igual estratégia 

crianças que se desenvolvem em ritmos diferentes.  

Consequentemente, La Ruche era também contra a lógica prêmio-castigo e, 

quanto a isto, Faure27 apresenta argumentos incisivos para criticar essa estratégia 

ao afirmar que a educação pela obrigação adestra e não educa: 

 
É justo e perfeito que se use do adestramento para se treinar os animais, 
dando-lhes prêmios ao acertarem e castigando-os ao errarem, diz Faure, 
pois nesse caso estamos mexendo apenas com instintos, não com razão e 
criatividade. No entanto, ao trabalharmos com crianças o panorama é 

                                                           
27

 Idem, p.274. 
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diferente: trata-se de despertar uma consciência racional, a expressão da 
criatividade e da inteligência (GALLO, 1990, p.274). 

 

Faure ainda é lembrado por ter asseverado a validade do exemplo28 para a 

educação das crianças, entendendo que a palavra já não mais educa, o exemplo 

sim. Especialmente no caso de uma experiência anarquista, como foi A Colmeia, a 

hipocrisia seria extremamente prejudicial, já que a anarquia é construída de valores 

humanos e a hipocrisia não encontra lugar neste ideário. Para Gallo (1990, p.275, 

grifo do autor): 

[...] aquilo que os anarquistas chamam pelo nome de educação integral é, 
muito propriamente, uma educação parao (sic) convívio social. E, na maioria 
dos casos, esta educação se faz através do exemplo, do próprio convívio 
em um meio social preparado especialmente segundo os princípios 
libertários [...] 

Todos ali dentro precisavam atuar da forma mais coerente, digna, humilde e 

solidária, haja vista que as crianças, consciente ou inconscientemente, imitam parte 

dos exemplos que recebem. Se se quer amizade, tem-se que atuar com amizade. 

Se se quer igualdade, é preciso atuar com igualdade. Nas palavras do próprio Faure 

(apud GALLO, 1990, p.275): “Se não quiser que os filhos mintam, não os enganem 

nunca; [...] se não quiser que eles falem de forma grosseira, não os insultem nunca 

[...]”. O que não se demonstra na prática não será digno de credibilidade. 

Gallo (idem, p.278-279) afirma que A Colmeia teria sobrevivido por mais 

tempo, não fosse a I Guerra Mundial e o rigoroso inverno que impossibilitou esta 

comunidade-escola de vencer o frio e de continuar alimentando colaboradores e 

crianças, que aos poucos tiveram de partir.  

 

 

2.4 ESCOLA MODERNA DE BARCELONA E A COLMEIA 

 

Vê-se que as duas experiências estudadas possuem vários pontos em 

comum, como o trabalho com a imprensa, as relações de horizontalidade, a 

coeducação de sexos, o método indutivo e as posições antiestatista e 

anticlericalista. 

                                                           
28

 Cf. GALLO, S. (1990) 
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Divergem em algumas metodologias como as oficinas, que em La Ruche 

eram mais variadas e tinham caráter profissionalizante; as salas de aula existentes 

na Escola Moderna, quando n´A Colmeia eram dispensadas, a coeducação social 

adotada pela Escola Moderna de Barcelona que também se diferenciou com o 

espaço da Escola Normal que formava professores aptos a trabalhar com o ideal 

libertário.  

Ainda assim, é possível afirmar que ambas se encaixam dentro das 

pretensões libertárias. Contudo, La Ruche foi a que conseguiu atuar com maior 

fidelidade aos contornos ácratas. 

A educação anarquista ruma o caminho do ensinar a atuar contra o 

autoritarismo, a coação, o egoísmo, a injustiça, a violência, o conformismo, visando 

formar homens e mulheres altruístas em uma comunidade altruísta, além de 

importar-se verdadeiramente com a emancipação humana do indivíduo por meio de 

uma educação igualmente crítica. 

Contudo, um detalhe que a educação anarquista destaca é que é desejável 

educar desde a infância nesses pressupostos, porque é no momento da infância que 

a criança interioriza os valores que lhe orientarão futuramente, além de ser a época 

em que nossa capacidade cognitiva é maior para aprender coisas novas: 

As vivências e as experiências configuram uma estrutura psíquica e, quanto 
mais permitimos que as experiências e vivências que os pequenos tenham, 
potencializem sua dependência e submissão, menos possibilidades teremos 
de nos encontrarmos amanhã com pessoas que desejem a liberdade, a 
justiça, a igualdade e a solidariedade, como princípio sobre os quais se 
assentam suas vidas (LUENGO, 1993, p.34). 

Queiroz (2002, p.51) aponta outro motivo para educar anarquicamente as 

crianças: “estas se encontram livres de qualquer ranço autoritário, religioso ou 

político e abertas a uma pedagogia geral (integral) e livre”. Desta maneira se torna 

mais fácil incutir29 os ideais de solidariedade, coletividade, justiça, dentre outros 

valores anárquicos. 

 

 

                                                           
29

 Para alguns autores, como Luengo (1993, p.31), afirmar que a Escola da Anarquia está desprovida 
de manipulação é ingenuidade, uma vez que se o anarquismo não usar da manipulação para incutir 
propósitos contrários aos que a sociedade prega (competitividade, egoísmo, violência etc.), o sistema 
capitalista continuará manipulando para a conservação desta lógica. Do contrário, se estaria apenas 
teorizando em lugar de agir, enquanto o capitalismo se utiliza praticamente da ideologia.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

  Buscamos fazer conhecer e divulgar o anarquismo e seus pressupostos, os 

quais, pelo alto grau de humanismo já se configuram em motivos para defendê-lo e 

lutar contra a sua marginalização e estigmas. Assim, o presente trabalho esteve 

constantemente permeado pelo propósito de contribuir para a disseminação do 

tema, bastante relegado. Buscamos, ainda, relacionar tal filosofia ao âmbito da 

educação que se dá em nível micro (processos pedagógicos) e também em nível 

macro (organização social), para que fosse possível discorrer sobre suas 

contribuições. 

Diante da crise da escola e das reformas que surgem, por vezes sentimos 

que falta uma transformação mais intensa. Discute-se a participação, a 

politecnia/educação integral, a emancipação humana, mas não desfrutamos 

verdadeiramente destes propósitos, porque estão apenas na base dos discursos. 

Por este motivo, a palavra autenticidade se mostrou com regularidade neste estudo, 

pois a dinâmica anárquica sente o esvaziamento do sentido da educação, 

especialmente da escola, com mecanismos e características que legitimam a 

dominação, a conservação da sociedade de classes, a naturalização da 

desumanização e a alienação.  

Alienação é entendida aqui como a expropriação da consciência do próprio 

homem perante o trabalho que produz, levando a um conflito originado por sua 

própria criação. Ou, para Peixoto (2010, p.34), ao citar Fromm, a idolatria, que 

“expressa o quanto o indivíduo está perdido de si mesmo”.   

Não há coerência e nem êxito ao se almejar o humanismo em terreno 

desumano. Da mesma maneira, não obteremos relações sociais de real 

solidariedade e igualdade se a engrenagem que rege a organização social é 

desigual, competitiva e injusta. Isto significa que não há como alcançarmos a 

emancipação do homem dentro do atual sistema de sociedade que é por si 

alienante.    

Assim, o anarquismo apresenta-se como alternativa aos caminhos ainda não 

construídos. Como expôs Erich Fromm (apud ANTONY, 2011, p.201) ao rememorar 

Ivan Illich, o humanismo radical ergue-se contra as fraudes, “as certezas 
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convencionais e conformistas das instituições. É preciso aprender a ‘ridicularizar’, a 

dessacralizá-las para restituir ao homem sua liberdade de juízo e ação”. 

Enquanto existir a educação dualista que separa pobres e ricos, enquanto se 

legitime a competição, o individualismo, as práticas esvaziadas, o comodismo, a 

homogeneidade, a descrença frente a uma sociedade melhor, teremos uma 

educação injusta, desigual. Por isso é preciso “transformar a paródia de educação 

[...] uma educação no sentido próprio do termo: uma formação do homem como ser 

social, autônomo, responsável de si mesmo, capaz de iniciativa e de liberdade” 

(LOURAU apud ANTONY, 2011, p.195) e isso demanda uma nova cultura, uma 

nova educação. 

 Não se trata de culpabilizar fria e unilateralmente a forma de organização 

social na qual vivemos, tampouco a escola. Também não estamos vangloriando os 

anarquistas como se fossem mensageiros da verdade perfeita. Trata-se apenas de 

reconhecer que existem saídas alternativas quando se vislumbram novos 

paradigmas e concepções, porque almejam também novos homens, mulheres e 

crianças.  

Para Fabbri (apud CODELLO, 2007, p.318), os homens não serão perfeitos e 

não existirá o paraíso que desconheça todo e qualquer incômodo, social ou 

individual, em uma sociedade anárquica que possa vir a existir, mas admite que se 

se combater os aparatos que originam a injustiça, “se estará melhor do que hoje”. O 

anarquismo reconhece que não seria a solução de todos os problemas, mas se 

mostra um novo e gentil caminho por almejar uma sociedade que substitua a 

engrenagem da desigualdade pela da igualdade. 

Existem inúmeros profissionais da educação extremamente comprometidos 

com o seu trabalho e que buscam evitar as burocracias estanques, fomentam 

relações de igualdade e de solidariedade e também aqueles que não aceitam a 

hierarquização oligárquica, enxergando os males da chefia e do Estado. Todavia, 

por mais que estes profissionais consigam fazer com que seus alunos absorvam tais 

valores, a organização social arrebata e contraria tais posturas. 

O privilégio de saber ser solidário e de encarar todos como iguais precisa ser 

provido à toda humanidade, não a uns poucos. É preciso almejar que todos possam 

se apropriar de tais valores, o que só acontecerá quando a unidade social em geral 

zelar por eles; quando todos(as) desfrutarem da solidariedade social, da igualdade 

social, da liberdade e de uma vida digna com direitos inalienáveis garantidos, como 
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a própria educação. Educação esta que não ensine desde cedo a admirar a 

arrogância de ser melhor que o outro, ou que quantidade vale mais que qualidade, 

ou que a dignidade pode ser pisoteada para se chegar a líder. 

O que a educação anarquista, tema deste estudo, veio mostrar, é que a 

educação atual está educando para a manutenção da sociedade de classes, da 

estrutura hierárquica, da injustiça, da perda de sentido do homem que insiste em 

acreditar que sobreviver sozinho é muito melhor do que sobreviver em grupo, 

mesmo quando as práticas demonstram que a colaboração coletiva o ajuda muito 

mais do que o individualismo.  

É por isto que o anarquismo se apresenta como uma alternativa, porque 

desconstrói “verdades” que tornaram a vida degradante e pior, sem que muitas 

vezes percebamos. Nesse sentido tal filosofia tece a crítica local (escola) e também 

global (organização social), porque seus dilemas são amplos e complexos. Se é 

revolucionária não pode se deter somente aos questionamentos do espaço micro. 

Precisa atentar para o sistema social no todo. 

As experiências aqui retratadas possuem um grande valor e foram válidas 

tanto em seus propósitos como em suas demonstrações de como foi possível 

exercer uma prática que fugisse às padronizações do Estado, ente que visa 

unicamente à manutenção da dualidade, porque mantido pela classe dominante. 

Elas sucumbiram porque não puderam – e nem deveriam – aliar-se aos meandros 

ideológicos do Estado. Foram perseguidas, afrontadas, criticadas e sofreram 

diversas injúrias vindas do Governo e da Igreja. A vida de Francisco Ferrer y Guardia 

chegou a ser retirada pelas forças conservadoras, o Estado, que o prendeu e o 

matou em nome da manutenção da elite conservadora. 

Mas, afinal, após desvelar a teoria e os exemplos proporcionados pelas 

experiências estudadas, quais são as contribuições trazidas pelo anarquismo para a 

educação? 

Além das frequêntes apresentações a respeito da busca intensa pela 

solidariedade real entre o coletivo, da igualdade social que mostra a real 

horizontalidade e que é elemento indispensável para que se possa existir liberdade – 

a liberdade de atuar como ser consciente – a anarquia na educação nos ensina a 

repelir o autoritarismo ao admitir que ele é um ciclo vicioso entre os sujeitos e que 

tolhe a criatividade autônoma, além de refutar o domínio de um homem sobre o 

outro. Ensinou às crianças o asco à desigualdade social, às misérias. 
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A educação anárquica nos ensina a entender de onde provém a rebeldia e a 

revolta do aluno e do sujeito em geral, imersos em diferentes problemas sociais 

como a negligência do Estado, das carências materiais e subjetivas, do trabalho 

alienante, somadas à homogeneização que impõe regras incoerentes que o obrigam 

a seguir condicionamentos arbitrários, ainda mais em se tratando da escola, que 

padroniza, impõe e controla constantemente. 

Veio também manifestar a participação autêntica que se dava nas 

assembleias gerais que envolviam igualitariamente alunos e professores. A própria 

educação integral, ao objetivar o desenvolvimento pleno dos braços e da mente, 

veio dizer ao operário que ele também é capaz de pensar e, por isto mesmo, de 

estar presente nos processos decisórios em seu local de trabalho e que lhe é dado o 

direito de contestar seus superiores, de revoltar-se contra a exploração.  

Interessante perceber que os métodos e organizações tais como o não 

confinamento, as aulas ao ar livre, o contato com a natureza, a criança no centro do 

processo de aprendizagem, o trabalho com jogos cooperativos, o fomento da revolta 

contra as injustiças e a própria educação pelo exemplo são fatores que os 

anarcopedagogos já vinham aplicando há muito tempo, antes mesmo da escola 

hegemônica apropriar-se de tais práticas. Além disso, estas estratégias libertárias 

atuaram com o tom de criticidade que a escola atual não conseguiu dar quando 

“rompeu” com a pedagogia tradicional.  

A educação libertária veio denunciar a supervalorização às quantificações 

incessantes da escola, o enclausuramento dos corpos e das mentes, os exames, as 

relações de poder, as legitimações de oligarquias, de desigualdades, de egoísmos 

competitivos, do fomento à avareza, posturas vistas como contraditórias se se 

almeja a formação de um sujeito crítico e altruísta. 

O grande objetivo que os anarquistas buscaram alcançar é a emancipação 

humana. A anarquia deseja uma formação intensa de valores, pulsante, como a 

confiança, a justiça, a amizade, o coletivo, a liberdade. Mas, acima de tudo, o 

anarquismo ensina, com propriedade teórica e prática, que ninguém é superior a 

ninguém.  
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