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O “Programa Mínimo de Formação” da OASL é um projeto que
conta com um material básico de formação política, de conhecimento de toda
sua militância. Tem por objetivo, além de proporcionar o aprimoramento
do conhecimento dos militantes da OASL, disponibilizar um material para
fortalecer o processo de ingresso e a aproximação de novos militantes.
Inspirados nos “Cadernos de Formação” da Federação Anarquista
Gaúcha (FAG), esses textos buscam trazer ao público um pouco de nosso
conhecimento sobre distintos temas que estão presentes cotidianamente
em nossa militância.
Fazemos das nossas palavras as dos gaúchos, que afirmam:
“Selecionamos textos nossos e de outros autores, que esperamos dar um
ponto de partida para a leitura crítica e a formação de cada um. Desde já
recomendamos que os companheiros não parem nessas primeiras linhas,
que consultem as fontes do trabalho, tomem livros, façam grupos de estudos
etc.; não esqueçam de alimentar ‘a vontade de saber, que deixa aberto entre
nós o campo ilimitado da investigação e o descobrimento’.”
Boa leitura!
Organização Anarquista Socialismo Libertário (OASL)
www.anarquismosp.org
oasl@riseup.net
Para tratar do tema “História do anarquismo”, apresentamos trechos
do livro Bandeira Negra: rediscutindo o anarquismo, de Felipe Corrêa, que
tiveram breves ajustes e foram reunidos sob um novo título: “Elementos
para uma história global do anarquismo”.

Elementos para uma História
Global do Anarquismo
Felipe Corrêa
Contexto de surgimento do anarquismo
O anarquismo surgiu em um contexto histórico particular, que
contou com mudanças sociais de imensa envergadura, em todas as esferas,
e que culminaram no século XIX. [...] Corroboro a tese da emergência do
anarquismo na segunda metade do século XIX, diretamente vinculada às
classes dominadas e à própria trajetória do socialismo. [...]
O trabalho capitalista desumano, que implicava jornadas extenuantes
e péssimas condições de trabalho, contribuiu para o fortalecimento das
posições anticapitalistas. Os Estados brutais, baseados na repressão e na
intervenção expansionista, colaboraram com o estabelecimento de posições
antiestatistas. O racionalismo e os valores difundidos contribuíram para que
se elaborassem análises críticas da realidade e objetivos de transformação
revolucionários e socialistas.
Experiências históricas precedentes demonstravam, crescentemente,
a necessidade de um projeto próprio das classes dominadas e de um
movimento transformador que as tivesse como centro; não podiam,
conforme foi sendo percebido, continuar a ser utilizadas na construção de
projetos das classes dominantes. Tradições políticas anteriores, pautadas
na tomada violenta do poder por minorias conscientes, demonstravam sua
ineficácia na emancipação dos trabalhadores e apontavam para a necessidade
de processos transformadores de bases mais amplas e democráticas, que
pudessem, de fato, promover a liberdade, a igualdade e a fraternidade. A
diminuição da influência da Igreja permitia que diversos espaços de lazer
fossem politizados e, juntamente com alternativas no campo da educação,
robustecessem uma determinada cultura de classe.
Os extensos fluxos migratórios e o aperfeiçoamento das comunicações
permitiram a conexão permanente entre militantes e o robustecimento
do internacionalismo; movimento que se relaciona diretamente com o

desenvolvimento dos transportes, dos correios e da comunicação. Rodovias,
trens e barcos não apenas se aprimoravam, mas apareciam cada vez em
maior número e com os custos mais acessíveis; as viagens tornavam-se mais
constantes, assim como o deslocamento de militantes dentro e fora de seus
países. O aumento de eficácia dos correios possibilitou a troca permanente
de correspondências e publicações entre anarquistas de diferentes lugares do
mundo. Os progressos químicos e da prensa rotativa a vapor contribuíram com
o crescimento na difusão de informações, no número de publicações e com seu
barateamento; a melhoria da educação permitiu que um número crescente de
trabalhadores lesse essas publicações. Este avanço tecnológico possibilitou que
os anarquistas entrassem em contato, se comunicassem, trocassem publicações,
possibilitando a rápida difusão e o espalhamento do anarquismo. [...]
Associação Internacional dos Trabalhadores e Aliança da Democracia
Socialista
Foram estas condições históricas que, somadas às iniciativas de um
número considerável de trabalhadores, possibilitaram que, com as visitas
mútuas entre operários ingleses e franceses, a partir de 1862, se preparasse a
fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT), que ocorreu
em 1864, ficando conhecida posteriormente como Primeira Internacional. [...]
O surgimento do anarquismo está diretamente relacionado à AIT,
em especial a este momento de radicalização e da mudança na correlação
de forças entre mutualismo e coletivismo ocorrida entre 1867 e 1868. Se
tivermos de apontar um ano em particular, parece ser razoável considerar
que o anarquismo emerge em 1868, especialmente como um setor do
coletivismo federalista da Internacional. É neste momento que creio ser
possível encontrar, nomeadamente, um conjunto de militantes que podem
ser chamados, de maneira adequada, de anarquistas.
A AIT criou uma estrutura orgânica, com presença em diversos
países, que possibilitou a articulação permanente de trabalhadores,
movimentos classistas e internacionalistas e que, em meio às suas
produções teóricas e práticas, amadureceram e radicalizaram suas posições.
Mobilizações locais ganharam apoio e encorajaram a solidariedade de
classe; experiências positivas e negativas foram utilizadas nas reflexões
críticas para a continuidade do movimento; discutiram-se questões centrais
do movimento operário em geral, e do socialismo em particular. Todos
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esses elementos, a meu ver, foram imprescindíveis para o surgimento e a
trajetória posterior do anarquismo. [...]
A força do coletivismo na AIT, evidente em 1868, mas, estabelecida
plena e hegemonicamente no congresso do ano seguinte, foi reforçada com
a radicalização de muitos mutualistas proudhonianos. [...] No entanto,
isso não foi algo que ocorreu com todos os mutualistas. Este processo de
radicalização da AIT, de passagem de parte significativa dos mutualistas
para o campo coletivista, e a separação clara entre os dois campos, pareceme ter sido central para o surgimento do anarquismo.
Ao mesmo tempo, isso não significa reduzir o coletivismo
ao anarquismo; o segundo, na realidade, surgiu como uma corrente,
provavelmente majoritária, do primeiro, graças à conjunção de dois setores
que se encontraram em 1868, e que constituíram as bases da Aliança, ou
ADS, primeira organização específica anarquista da história. Estes setores
tinham origens distintas e não eram homogêneos. Um deles era composto
por revolucionários instruídos, de proveniência mais ou menos privilegiada,
que, renunciando sua origem de classe, se aproximavam progressivamente
do socialismo, depois de um passado de lutas que incluía, em alguns casos,
participações armadas na Primavera dos Povos. O outro era composto por
operários, menos instruídos e provenientes da classe trabalhadora, que já
faziam parte da Internacional e muitos dos quais estavam envolvidos com
as crescentes mobilizações sindicais do momento.[...]
Esta organização anarquista, que teve existência pública e secreta,
a depender da situação, concebeu sua estratégia pautada no dualismo
organizacional. Ainda que ela tenha sido pouquíssimo estudada, e que haja
dúvidas expressivas sobre sua história, é possível afirmar que a ADS, por
um lado, buscou criar e estimular organizações de massas e veículos de
propaganda pública; suas posições defendidas na AIT, as quais definiram
as bases do sindicalismo de intenção revolucionária, constituem o primeiro
pilar deste dualismo. Por outro, a Aliança buscou articular uma organização
política, um pequeno “partido”, como dizia Bakunin, que teria como objetivo
fortalecer a intervenção da ADS entre as massas.
A ADS foi fundada em 1868 e, a partir de então, teve atuação
determinante. No nível de massas, a atividade predominante dos militantes
aliancistas foi a criação da AIT em países onde ela ainda não existia e, em
outros casos, a criação de novas seções da Internacional onde ela já estava
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em funcionamento. Tais foram os casos da Espanha, da Itália, de Portugal
e da Suíça. Eles também estimularam, aparentemente por correspondência,
a fundação de uma seção da AIT no Uruguai, apesar de não terem presença
de militantes na América Latina.
Criando ou participando das seções da AIT, estes anarquistas
promoveram programas que, entre outros pontos, sustentavam a necessidade
de mobilizações amplas de trabalhadores, articulados em movimentos
classistas, para a realização de lutas populares combativas, independentes
e organizadas em bases federalistas, que deveriam ser capazes, ao mesmo
tempo, de proporcionar conquistas imediatas aos trabalhadores, mas
também, de caminhar rumo à revolução social e ao socialismo, passando
necessariamente pela derrubada do capitalismo e do Estado.
No nível político, os aliancistas investiram na criação de seções da
ADS nos países, visando potencializar este programa de massas e dar maior
organicidade aos militantes anarquistas; a depender dos contextos, a Aliança
parece ter tido maior ou menor organicidade.
Conformação do anarquismo entre 1868 e 1886
O surgimento, o espalhamento e a conformação plena do anarquismo
ocorreram no intervalo de menos de 20 anos, compreendido entre 1868 e
1886. Neste período, o anarquismo se estabeleceu não somente na Europa
ocidental, mas também na América no Norte, na América Latina e no norte
da África. Suas principais fortalezas estavam nos seguintes países: Cuba, Egito,
Espanha, Estados Unidos, França, Itália, México, Portugal, Suíça e Uruguai.
Este processo está diretamente vinculado ao sindicalismo de
intenção revolucionária, fortalecido e difundido no seio da Internacional
[...], como resultado da teoria e prática de Bakunin e da ADS no seio da
AIT, e que, em seguida, foi insistente e constantemente promovido pelos
anarquistas. Parece evidente que este tipo de sindicalismo não surgiu com
a Confédération Générale du Travail (CGT) francesa em 1895, mas que
deriva diretamente das atividades anarquistas, constituindo sua principal
estratégia de ação neste período entre 1868 e 1886, e também de depois,
quando ele se difunde, principalmente por obra dos anarquistas, para outras
localidades no mundo. Os elementos historiográficos discutidos a seguir
subsidiam o argumento anterior, de que sindicalismo revolucionário e
anarco-sindicalismo são estratégias anarquistas.
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Enumero a seguir as iniciativas e os episódios mais expressivos deste
período que contaram com protagonismo anarquista.
Em Cuba, o anarquismo consolidou-se entre 1883 e 1885, com a
fundação da Junta Central de Artesanos (JCA) e do Círculo de Trabajadores
de La Habana (CTH); periódicos como El Obrero e El Productor, assim como
a organização específica Alianza Obrera, inspirada na ADS, são outros
bastiões do anarquismo no período.
No Egito, o anarquismo emergiu em 1876, com imigrantes italianos
que constituíram, em 1877, uma seção da Internacional e, em 1881, o
Círculo Europeu de Estudos Sociais.
Na Espanha, a Federación Regional Española (FRE) foi fundada em
1870 e, três anos depois, chegou a ter 60 mil trabalhadores da cidade e do
campo federados; deu origem à Federación de Trabajadores de la Región
Española (FTRE), criada em 1881. As Revoltas Cantonalistas de 1873,
que pretendiam estabelecer por meio das armas um federalismo radical,
envolvendo a autonomia das cidades e das federações de cidades (cantões),
contaram com cooperação decisiva dos anarquistas em Granada, Sevilha,
Málaga e Alcoi.
Nos Estados Unidos, o anarquismo emergiu com o Congresso de
Pittsburgh, em 1883, e com a conformação da International Working People’s
Association (IWPA), expressão de massas anarquista que, em 1886, chegou
a ter 2500 militantes e 10 mil colaboradores. Outros marcos significativos
foram: o jornal diário Chicagoer Arbeiter Zeitung e a fundação, em 1884, da
Central Labor Union (CLU), que chegou a 28 mil trabalhadores, somente em
Chicago, em 1886, mesmo ano em que encabeçou a greve pelas oito horas,
envolvendo 300 mil trabalhadores nos EUA e terminando com a condenação
à morte de cinco militantes anarquistas, conhecidos como Mártires de
Chicago, estabelecendo o Primeiro de Maio como dia dos trabalhadores.
Na França, militantes da ADS participaram da Comuna de Lyon
e do Levante de Marselha, ambos em 1870. Além disso, foram criadas
iniciativas no campo da educação, como o Orfanato de Cempuis (18801894). Na Comuna de Paris, em 1871, consideravelmente influenciada
pela Internacional, os federalistas conseguiram ter hegemonia, apesar de
blanquistas e jacobinos estarem em maior número. Os anarquistas, parte
minoritária deste setor federalista, participaram de maneira relevante.
A imensa repressão que se seguiu – a qual contou com 30 mil mortos,
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quase 40 mil detenções e milhares de fugitivos – arrasou o movimento
operário francês, que adentrou em uma onda insurrecional, cujos atentados,
levados a cabo entre os anos 1880 e 1890, repercutiram, em grande medida,
o clima do Congresso de Londres de 1881, que constituiu a Internacional
Negra, sem maiores desdobramentos posteriores.
Na Itália, destacam-se algumas iniciativas: o jornal La Campana;
a Federação Italiana, criada em 1872, que chegou a 30 mil membros em
1873; o Comitê Italiano pela Revolução Social, de 1873, sua participação
nas insurreições de Bolonha, em 1874, e de Benevento, promovida pelo
Bando de Matese, em 1877.
No México, ainda em 1868, foi fundada La Social, organização
específica anarquista; em 1869, surgiu o Círculo Proletário e, em 1870, o
Centro Geral dos Trabalhadores Organizados, chamado posteriormente de
Gran Círculo de Obreros México (GCOM), o qual constituiu uma expressão
de massas do anarquismo e chegou a 50 mil membros. Entre 1877 e 1878, o
anarquismo chegou ao ápice neste primeiro período.
Em Portugal, a AIT, criada por obra de delegados da ADS no país,
contava, em 1872, com 20 mil membros.
Na Suíça, foram conformados a Federação Jurassiana, em 1871, o
Anarchistich-Kommunistische Partei Deutscher Sprache [Partido AnarcoComunista de Língua Alemã] (AKP), em 1877, e o jornal Le Revolté, em 1879.
No Uruguai, em 1872, havia já uma seção da Internacional, formada
por influência dos anarquistas, que forneceu as bases para a fundação,
em 1875, da Federación Regional de la Republica Oriental de Uruguai
(FRROU) e, em 1885, da Federación de los Trabajadores de Uruguay, que
deu continuidade à sua obra.
Trajetória posterior e prioridade nas organizações de massas
O dualismo organizacional da ADS, paradigmático no contexto
de surgimento do anarquismo, contou com casos semelhantes, como no
México, com a organização específica La Social, que articulou os anarquistas
para o robustecimento de organismos de massas como o Círculo Proletário
e o GCOM.
No entanto, historicamente, este modelo não foi hegemônico. Na
imensa maioria dos casos, os anarquistas investiram mais nas estratégias de
massas do que em sua articulação política. Seu esforço para a construção do
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sindicalismo de intenção revolucionária foi sempre muito mais expressivo
que a energia empregada na criação de organizações específicas anarquistas
ou mesmo outras iniciativas nomeadamente anarquistas como periódicos,
escolas, redes etc.
Levando em conta a primeira onda do anarquismo (1868-1894),
este foi o caso em países como Egito, Estados Unidos, França, Portugal e
Uruguai. Tal tendência manteve-se hegemônica durante o século XX, e
a maior parte dos anarquistas concedeu prioridade ao fortalecimento das
organizações de massas. Alguns casos da segunda onda (1895-1923) e da
terceira onda (1924-1949) do anarquismo evidenciam esta preferência dos
anarquistas às associações massivas, na maioria dos casos de tipo sindical.
Este foi o caso da CGT, fundada na França, em 1895, e que, em
1906, elaborou a “Carta de Amiens”, que teve impacto significativo no
mundo hispano-lusófono. Chegou a 400 mil membros em 1908 e 850 mil
em 1914; criou estruturas de mobilização sindical e um aparato de educação
popular sem precedentes. Foi também o caso do Industrial Workers of the
World (IWW), criado nos Estados Unidos em 1905, que possuía 45 mil
membros em 1922, e que teve uma influência notável no mundo anglófono.
Estabeleceu-se em vários países: África do Sul, Alemanha, Austrália, Canadá,
Chile, Cuba, Nova Zelândia, Rússia, entre outros.
Similarmente, a Internacional Sindicalista, fundada em 1922,
em Berlim, representava, naquele momento, em torno de 1,5 milhão de
trabalhadores de sindicatos dos seguintes países: Alemanha, Argentina,
Chile, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Itália, México, Noruega,
Portugal, Suécia. A Asociación Continental Americana de Trabajadores
(ACAT), criada em 1929, que se constituiu como ramo latino-americano
da Internacional Sindicalista, abarcou mais de 100 sindicatos de Argentina,
Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, México,
Paraguai, Peru e Uruguai. [...]
Não há como compreender a história do anarquismo dedicando-se
exclusivamente às iniciativas específica e nomeadamente anarquistas. As
organizações de massas, de tipo sindical, ou mesmo comunitárias, estudantis,
etc. – como nos casos acima citados, em que o trabalho dos anarquistas foi
determinante e suas posições, em muitos deles, hegemônicas – têm de ser
analisadas, mesmo que contem com trabalhadores que, em sua maioria, não
se identifiquem como anarquistas. [...]
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Sem dúvidas, a trajetória histórica do anarquismo esteve
prioritariamente relacionada às estratégias de massas do sindicalismo de
intenção revolucionária.[...]
Presença geográfica global
Desde uma perspectiva territorial, o anarquismo teve presença
global, nos cinco continentes do mundo. A abordagem eurocêntrica,
com foco no eixo Atlântico Norte, que tem caracterizado os estudos do
anarquismo, não tem subsídios para se justificar. Uma análise geográfica
da presença anarquista no mundo demonstra que a Europa ocidental e
os Estados Unidos, apesar de serem consideráveis, definitivamente não
são únicas e, a depender do critério de avaliação, nem mesmo as mais
importantes em muitos casos.
[...] Hoje, é incabível, considerando os estudos historiográficos
existentes, continuar a adotar a abordagem com foco exclusivo no eixo
Atlântico Norte. É mesmo inadmissível permanecer ignorando a presença
do anarquismo em certas localidades, especialmente na América Latina, na
África e na Ásia.
Na América Latina, durante a segunda onda (1895-1923), os casos
do México e da Argentina evidenciaram-se sobremaneira.
No México, os anarquistas destacaram-se na Revolução Mexicana,
iniciada em 1910. O Partido Liberal Mexicano (PLM), fundado alguns anos
antes, já em 1908 pode ser considerado uma organização específica anarquista
e colocou-se à frente, no norte, da tomada da Baja Califórnia, em 1911, que
se estendeu a outras cidades, recebendo apoio do IWW e proclamando, no
local tomado pelos insurgentes, a República Socialista da Baixa Califórnia.
No centro, evidenciaram-se o grupo anarquista Lucha e a Casa del Obrero
Mundial (COM), fundada em 1912, sindicalista revolucionária, que teve
hegemonia anarquista e chegou a 50 mil membros. No sul, Zapata, que
atuava em Morelos, com um exército que chegou a 70 mil combatentes em
1915, teve também influência anarquista. Em 1921, ex-membros da COM,
militantes do IWW e comunistas fundaram a Confederación General del
Trabajo (CGT), que teve apoio da Federación Comunista del Proletariado
Mexicano, de orientação libertária, criada em 1920.
Na Argentina, experiência mais destacada da América do Sul neste
período, foi fundada, em 1904, como fruto de um processo organizativo
12

precedente, a Federación Obrera Regional Argentina (FORA). Neste país, o
anarquismo foi completamente hegemônico no movimento operário, razão
que possibilitou, em 1905, a conformação de um vínculo programático entre
sindicalismo e anarquismo, constituindo a primeira experiência anarcosindicalista do continente. As cisões do movimento operário se deram
dentro dos marcos anarquistas, sendo a mais importante entre a FORAV, anarco-sindicalista, e a FORA-IX, sindicalista revolucionária. Episódios
revolucionários na cidade, como a greve que culminou na Semana Trágica
de 1919, e no campo, entre 1920 e 1921, na Patagônia, além do atentado
que matou o coronel de política R. Falcón e das experiências levadas a cabo
pelo chamado “anarquismo expropriador” marcaram a força do movimento
naquele contexto.
Na África, também durante a segunda onda, o anarquismo teve
presença marcante no Egito e na África do Sul.
No Egito, os marcos mais importantes foram a constituição, por
anarquistas, em 1901, de uma Universidade Popular, mesmo ano em que os
periódicos A Tribuna Livre e L’Idea apareceram em Alexandria e no Cairo,
além da realização de um congresso anarquista em 1909 e da criação, em
1921, da Confederação Geral do Trabalho (CGT).
Na África do Sul deste período destacam-se: a criação da Social
Democratic Federation (SDF) e do subseqüente General Workers Union
(GWU), nos quais o envolvimento anarquista foi considerável; a fundação,
em 1910, do IWW, que chegou a 4 mil membros, praticando um sindicalismo
de intenção revolucionária e mobilizando trabalhadores de todas as raças; a
criação, entre 1917 e 1919, de sindicatos como o Indian Workers Industrial
Union (IWIU), em Durban, e o Industrial Workers of Africa (IWA), em
Johanesburgo, além de periódicos como o jornal Voice of Labour.
Na Ásia da segunda onda, experiências na China, no Japão e na
Coréia entrelaçaram-se e fortaleceram-se; viagens de estudantes para o
exterior auxiliaram a militância nestes países.
Na China, os anarquistas participaram da fundação do Kuomintang e,
neste período, constituíram a força hegemônica do movimento revolucionário
chinês, construindo os primeiros sindicatos do país e defendendo a
mobilização nas cidades e nos campos, a libertação da mulher e a educação
universal. Participaram também do Movimento Quatro de Maio, de 1919,
e conquistaram uma influência determinante no Cantão (Guangzhou),
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formando o Guangzhou Teahouse Labour Union, sindicato que chegou
a 11 mil membros, e adquirindo protagonismo, em 1921, na Comuna de
Guangzhou, que constituiu uma cidade libertária até 1925 no sul do país.
No Japão, o anarquismo consolidou-se nos anos 1910, como uma
das três maiores forças do movimento revolucionário e, entre 1918 e 1922,
foi o responsável pela criação e pelo fortalecimento de diversos sindicatos
revolucionários. Destacam-se, neste período, a fundação do grupo Rôdô
Undô, que editou um periódico homônimo, e a influência na radicalização
da Yuaikai, que se tornou, em 1921, a Sôdômei, um tipo de central sindical
com ampla influência anarquista.
Na Coréia, o anarquismo também iniciou sua trajetória na década
de 1910, na região da Manchúria, estabelecendo-se, em 1919, com um
vínculo estreito com o movimento de libertação nacional. Naquele ano, os
anarquistas auxiliaram na construção do Movimento 3.1, que mobilizou
2 milhões de pessoas na luta pela independência do país. Em seguida,
entre 1920 e 1925, a Federação Anarquista Coreana (KAF) foi fundada e
desempenhou atividades relevantes no país.
Outras experiências na Ásia que tiveram participação anarquista
ocorreram na Índia, em torno do Ghadar Party, e também nas Filipinas, na
Malásia e no Vietnã.
Durante a terceira onda (1924-1949) ocorreu uma das mais
destacadas experiências anarquistas de todos os tempos: a Revolução da
Manchúria, levada a cabo entre 1929 e 1931. A Federação Anarquista
Coreana na Manchúria (KAF-M) e a Federação Anarquista Comunista
Coreana (KACF), depois de um acordo com o Exército de Independência
Coreano, transformaram a prefeitura de Shimin num organismo socialista
libertário. Concretizado em um contexto de luta antiimperialista contra o
Japão, este processo revolucionário foi liderado, em termos militares, por
Kim Jwa-Jin, chamado de “Makhno coreano”, e resultou na Liga Geral dos
Coreanos (HCH), que promoveu a autogestão em nível comunitário num
território de 2 milhões de habitantes, tendo de lidar com questões como
guerra, agricultura, educação, finanças, propaganda, juventude e saúde.
Esta experiência durou até a entrada do Japão na região, em 1931, quando
os anarquistas coreanos recuaram, deslocando-se para sul da China, onde
permaneceram, até 1945, combatendo, em armas, o imperialismo japonês.
Naquele contexto, formou-se, pelo braço chinês da KAF (KAF-C), a
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Federação da Juventude Coreana do Sul da China (KYFSC), em Xangai, em
1930, com delegados da Coréia, da Manchúria, do Japão e de toda a China.
Outros fatos marcantes deste período foram, ainda, a criação da Federation
of Free Society Builders (FFSB), que agregou grande parte dos anarquistas
coreanos em meados dos anos 1940, e a participação de anarquistas no
Governo Provisório Coreano (1940-1946).
Ainda nesta terceira onda, experiências chinesas, japonesas e
africanas tiveram destaque.
Na China, o anarquismo permaneceu uma força notável até o fim
dos anos 1920: diversos livros anarquistas foram traduzidos e publicados
nesta década. Em 1922, na Federação de Sindicatos de Xangai e no
Congresso Nacional Operário, os anarquistas confirmaram sua hegemonia;
no segundo congresso, em 1925, ainda possuíam muita força. No Cantão
(Guangzhou), sua influência foi significativa, em 1927, na fundação da
Federação de Trabalhadores Revolucionários e do Instituto de Formação
do Movimento Operário, dedicado à educação popular.
No Japão deste período, o anarquismo foi marcado por conflitos
relativos à melhor estratégia a ser adotada; de um lado, os defensores do
sindicalismo (organizações de massas, ganhos de curto prazo, etc.), de outro,
aqueles que eram contrários às estratégias sindicais. Em 1926, os anarquistas
fundaram a Federação das Juventudes Negras “Kokuren”, com presença de
700 pessoas, 24 grupos, dos quais sete sindicatos, a maioria de impressores;
participaram, também, da fundação da União Geral Livre dos Sindicatos
Operários “Zenjiren”, criada em um congresso com 400 delegados e 25
sindicatos, representando mais de 8 mil trabalhadores – a central chegou a ter,
no ano seguinte, 15 mil membros. Em 1929, os sindicalistas, já separados dos
outros anarquistas, fundaram outro sindicato, “Jikyô”, que, em 1931, atingiu 3
mil filiados. Foram articulados, em 1930, a Federação Anarquista (Anarukisuto
Renmei) e seu jornal Bandeira Negra, e, em 1934, o Partido Anarco-Comunista.
Além do movimento urbano, os anarquistas tiveram atuação entre os
camponeses e impulsionaram uma Frente Única Antifascista. Em 1945,
fundaram a Federação Anarquista Japonesa (FAJ), com 200 membros, e, em
seguida, a Federação de Sindicatos Livres e a Conferência dos Sindicatos.
Na África, foram levadas a cabo experiências ao norte, com alguns
espaços para discussão e formação política no Egito, mas, principalmente,
com as conexões estabelecidas entre franceses e a Argélia, destacando-se o
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trabalho do anarquista argelino Saïl Mohamed, que, em 1929, foi secretário
do Comité de Défense des Algériens contre les Provocations du Centenaire,
um movimento de libertação nacional amplamente influenciado pelo
anarquismo, assim como a CGT-SR e o periódico Terre Libre. No pós-guerra,
os anarquistas impulsionaram o Mouvement Libertaire Nord-Africain
(MLNA), criado em 1947, que contou com membros da Argélia, do Marrocos
e da Tunísia, os quais estabeleceram contatos com a Comissão de Relações
Internacionais Anarquistas (CRIA) e a Federação Anarquista francesa.
Outros casos poderiam ser mencionados, mas estes são mais
que suficientes para subsidiar o argumento acerca do equívoco das
abordagens eurocêntricas ou focadas exclusivamente no eixo Atlântico
Norte. Evidentemente, estas últimas encontram explicação no olhar dos
observadores, muito mais do que nos objetos em questão. É somente por
meio de uma abordagem global que o anarquismo pode ser devidamente
estudado e compreendido.
Presença histórica permanente: cinco ondas de 1868 ao presente
Desde uma perspectiva temporal, o anarquismo teve presença
permanente, de 1868 ao presente, mesmo que entre fluxos e refluxos.
Michael Schmidt sustenta que, neste período, a trajetória anarquista poderia
ser descrita em “cinco ondas”. Tal enfoque surge para contrapor outros,
focados, em grande medida, naquilo que o autor chamou de “mito dos cinco
grandes momentos”, uma ênfase em cinco episódios que contaram com
participação anarquista e que seriam, segundo alguns autores, os maiores
destaques do anarquismo na prática. Seriam eles: o caso Haymarket, que
envolveu as mobilizações do Primeiro de Maio e a morte dos Mártires de
Chicago entre 1886-1887; a Confédération Générale du Travail (CGT)
francesa, fundada em 1895, cuja Carta de Amiens, de 1906, influenciou
determinantemente a trajetória do sindicalismo revolucionário; a Revolta
de Kronstadt, no contexto da Revolução Russa, em 1921; a Revolução
Espanhola de 1936-1939 e as revoltas francesas do Maio de 68.
Os estudos que trabalham nesta perspectiva exageram ao avaliar
a influência anarquista em episódios como Kronstadt e o Maio de 68
francês e, ao mesmo tempo, ignoraram episódios em que esta influência foi
determinante, como nos casos da Revolução Mexicana e da Revolução da
Manchúria entre outros.
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Este enfoque das cinco ondas baseia-se [...] “na militância anarquista
e anarco-sindicalista / sindicalista revolucionária, que teve fluxos e refluxos,
de acordo com uma expansão e retração mais geral, ligados às condições
objetivas das classes populares organizadas”. As cinco ondas – as quais
constituem “um tecido complexo, que abarca as tramas das atividades e
culturas da classe trabalhadora” e os “fluxos e refluxos dos movimentos
globais de pessoas, capital e idéias” – respaldam uma abordagem que
funciona como “um guia histórico para a compreensão dos altos e baixos do
movimento, e não como uma lei de ferro do progresso e da reação”. Elas são
definidas da seguinte maneira:
A primeira onda, de 1868-1894, pouco conhecida, e a
segunda onda, de 1895-1923, bem mais estudada, que
cobre as revoluções no México, na Rússia e na Ucrânia.
[...] A terceira onda, de 1924-1949, igualmente famosa,
que abarca as revoluções na Manchúria e na Espanha,
e que, juntamente com a segunda onda, constitui o
“período glorioso” do anarquismo. [...] A quarta onda,
de 1950-1989, cujo ápice se deu na Revolução Cubana
em 1952-1959 e, novamente, com a Nova Esquerda
de 1968. [...] A quinta onda, atual, gerada em 1989
pela queda do Muro de Berlim e pelo surgimento de
mobilizações “horizontalistas” contrapondo-se ao
antigo e velho “comunismo” marxista (na realidade,
um capitalismo de Estado autoritário), às ditaduras
de direita e ao neoliberalismo, por meio de novos
movimentos das classes populares globalizadas.
(Schmidt, Cartographie de l’Anarchisme Révolutionnaire)

O enfoque das cinco ondas parece oferecer um quadro de referência
para o argumento da permanência histórica do anarquismo. [...]
Tal representação, ainda que aproximada, dá uma idéia interessante
sobre o impacto das ondas do anarquismo. Constata-se, conforme
argumentado, que o “período glorioso” encontra-se entre a segunda e a
terceira ondas; ainda assim, tanto a primeira, quanto a quarta e a quinta
ondas não aparentam ser desprezíveis.
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Grandes episódios antes e depois de 1939
Além daqueles brevemente descritos acima – a Revolução Mexicana
de 1910, os levantes na cidade e no campo argentinos em 1919 e 1921, a
Comuna de Guangzhou e a Revolução da Manchúria de 1929 – este
quadro expõe dois outros processos revolucionários em que os anarquistas
tiveram protagonismo: a Revolução Ucraniana (1917-1921) e a Revolução
Espanhola (1936-1939).
Na Ucrânia, o Exército Insurrecional Revolucionário da Ucrânia
(RIAU), que chegou a 110 mil voluntários em 1918 e teve hegemonia
anarquista, protagonizou lutas determinantes contra o Exército Branco,
apoiando processos de expropriação de terras pelos camponeses e de
autogestão em uma ampla área do país. Os Congressos de Camponeses,
Operários e Insurgentes encabeçaram a articulação política do movimento,
constituindo as instâncias de base responsáveis por suas decisões. O
RIAU articulou-se com o Grupo Anarco-Comunista de Guliai Polie e
com a Confederação Alarme de Organizações Anarquistas (NABAT). No
contexto mesmo da Revolução Russa, outro experimento similar ocorreu
em 1918, na Sibéria, onde 140 mil combatentes revolucionários agiram
sob inspiração dos anarquistas e foram chamados de “makhnovitchina
siberiana”. Com intervenções marcadas pelo conflito entre correntes e pela
ação sem coordenação, os anarquistas foram reprimidos de maneira muito
dura pelos bolcheviques e praticamente desapareceram depois de 1921.
Na Espanha, o processo revolucionário, grande destaque na
Europa da terceira onda, recebeu apoio de anarquistas de diversos outros
países. Conformando fortalezas na Catalunha, em Aragão e Valência, os
anarquistas articularam-se na Confederación Nacional del Trabalho (CNT),
central anarco-sindicalista que chegou a reunir 2 milhões de trabalhadores
e que aliou-se estrategicamente com a Federación Anarquista Ibérica (FAI)
e a Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL). Impulsionaram,
juntas, um processo de coletivização de propriedades na cidade e no
campo, estabelecendo experiências autogestionárias bastante avançadas,
protagonizadas por trabalhadores e camponeses, na indústria, nos campos,
em locais de trabalho e moradia que foram transformados em comunas livres
e defendidos por milícias como a Coluna Durruti. Nas cidades, coletivizaram
fábricas, serviços públicos (transportes, energia, saúde, etc.); na Catalunha,
que concentrava dois terços das indústrias do país, 70% foram socializadas
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pelos trabalhadores; nos campos, na região de Aragão, a Federação das
Coletividades agrárias chegou a reunir meio milhão de camponeses.
Criaram iniciativas de educação popular notáveis, como o Consell de
l’Escola Nova Unificada (CENU), na Catalunha, e a Federação de Ateneus,
ambas em 1936. Fatores como o crescimento do fascismo, a traição dos
comunistas, a problemática guerra-revolução e posições equivocadas dos
próprios anarquistas, como a decisão de participar do governo republicano,
constituíram o pano de fundo do fim deste intento revolucionário.
No que diz respeito aos episódios anteriores à Revolução Espanhola
de 1936 [...], é possível fazer breves comentários.
As Revoltas Cantonalistas de 1873, na Espanha, procuraram
estabelecer, por meio das armas, um federalismo radical, que deveria se
desdobrar na autonomia das cidades e nas federações de cidades (cantões);
contaram com envolvimento decisivo dos anarquistas em Granada, Sevilha,
Málaga e Alcoi. Na Nova Caledônia, Oceania, os anarquistas marcaram
presença na Revolta de Karnak, em 1878. Em Cuba, envolveram-se na luta
anticolonial separatista e na Guerra de Independência Cubana, em 1895.
No leste europeu, os anarquistas atuaram determinantemente, em 1903,
na Revolta da Macedônia, que foi marcada por dois episódios: o primeiro,
em 2 de agosto, com a Revolta de Ilinden e proclamação da Comuna de
Krouchevo; o segundo, em 19 de agosto, com a Insurreição de Préobrojenié
e proclamação da Comuna de Strandzha, ambas libertárias. Esta última
constituiu-se por meio da tomada de um território e do estabelecimento
de experiências de autogestão durante um mês, naquilo que conformou a
primeira tentativa local de se edificar uma nova sociedade sobre os princípios
do comunismo libertário.
Em 1911, em Portugal, os anarquistas integraram, especialmente
junto aos marinheiros, a revolta republicana que aboliu monarquia. Neste
mesmo ano, na China, envolveram-se na Revolução Chinesa, que também
colocou fim à monarquia no país. Influenciaram, em 1915, na Índia, o motim
Ghadar contra os britânicos, assim como, em 1916, a Revolta da Páscoa,
na Irlanda. Os anarquistas também tiveram participação determinante
na Revolução Russa de 1917, especialmente em Moscou e Petrogrado,
onde se destacaram organizações como a Federação Anarco-Comunista
de Petrogrado, a União de Propaganda Anarco-Sindicalista e a Federação
de Grupos Anarquistas, de Moscou; em 1918, articularam as conferências

sindicalistas que criam a Confederação dos Anarco-Sindicalistas de Todas
as Rússias, organismo que atingiu 88 mil membros naquele ano.
Na esteira do processo da Revolução Russa, em 1918, no Brasil, a
Insurreição Anarquista do Rio de Janeiro buscou criar um soviete livre no
país, no mesmo ano em que os anarquistas envolveram-se decisivamente na
Revolução Alemã. Em 1926, constituíram uma minoria na luta anticolonial
contra os franceses em Tonkin, Annam e Cochinchina, posteriormente
parte do Vietnã. No Paraguai, encabeçaram a Revolta de Encarnación, em
1931, e foram ativos na Nicarágua, quando os sandinistas constituíram a
comuna Luz y Verdad, em 1934.
Tais episódios fortalecem o argumento anteriormente esposado
sobre a presença geográfica do anarquismo. Além disso, também é possível
fazer breves comentários dos outros episódios, que ocorreram depois do
fim da Revolução Espanhola, em 1939.
Um caso destacado, que se estende dos anos 1920 aos 1940, é o da
Bulgária. Lá, a Federação dos Anarco-Comunistas da Bulgária (FAKB),
que havia sido fundada em 1919, protagonizou experiências consideráveis
envolvendo sindicalismo urbano e rural, cooperativas, guerrilha e mobilização
de juventude. Seu 5º congresso, em 1923, contou com 104 delegados e 350
observadores de 89 organizações e, entre 1926 e 1927, a FAKB adotou
a Plataforma do Dielo Truda. Em 1930, ela influenciava a Confederação
Vlassovden, de mobilização rural, que atingiu, no ano seguinte, 130 seções,
possibilitando que o anarquismo conformasse a terceira maior força política
de esquerda no país. Criam-se a Confederação Nacional Anarco-Sindicalista
(CNAST), com 40 grupos, e a Federação Búlgara de Sindicatos Autônomos
(FBSA), seção da Internacional Sindicalista. Rabotnicheska Misl, periódico
da FAKB, chegou, em 1945, à tiragem de 60 mil exemplares por número.
Entre 1941 e 1944, uma poderosa guerrilha anarquista combateu o fascismo,
aliando-se à Frente Patriótica na organização da insurreição de setembro de
1944, contra a ocupação nazista. Lutando, ao mesmo tempo, contra o nazifascismo e o comunismo, o fim da terceira onda no país foi marcado pela
repressão estalinista, com mil militantes da FAKB sendo mandados para
campos de concentração comunistas.
Na Nova Zelândia, em 1951, a Waterfront Dispute foi levada
a cabo por meio de uma greve de milhares de trabalhadores (mineiros,
trabalhadores das docas, do cimento entre outros) em protesto contra as

condições de trabalho e as dificuldades financeiras, na qual o New Zealand
Waterside Workers’ Union (NZWWU), que contava com a participação
de antigos membros do IWW, teve destacado papel.
Em Cuba, os anarquistas estiveram presentes nas guerrilhas
orientais e de Escambray, empreendidas contra a ditadura de Batista;
sua influência na Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC) e sua
articulação na Asociación Libertaria de Cuba (ALC) permitiram que
tivessem influência notável entre os trabalhadores industriais, artesãos
da cidade e trabalhadores do campo. Durante a Revolução Cubana, que
culminou em 1959, os anarquistas foram importantes nas lutas, por meio
da ALC e, especialmente, do sindicalismo clandestino da Confederación
General del Trabajo (CGT). Com o passar dos anos, o governo cubano
reprimiu fortemente os anarquistas, que foram presos, torturados, mortos
ou tiveram de imigrar.
No Uruguai, a Federação Anarquista Uruguaia (FAU), fundada em
1956, protagonizou os episódios de maior impacto no continente entre os
anos 1960 e 1970. Ajudou a fundar a Convención Nacional de Trabajadores
(CNT), em 1964, que chegou a sindicalizar entre 300 e 400 mil trabalhadores
(mais de 10% da população do país). Impulsionou, entre 1966 e 1968, a
criação da Tendência Combativa, reunindo, dentro da CNT, os setores mais
combativos e revolucionários em oposição à linha majoritária reformista do
Partido Comunista Uruguaio e, por meio dela, chegou a ser hegemônica em
1/3 dos sindicatos. Entre o fim dos anos 1960 e o começo dos 1970 articula
um braço de massas, a Resisténcia Obrero-Estudantil (ROE), e um braço
armado, a Organización Popular Revolucionaria – 33 Orientales (OPR-33),
o qual tinha o objetivo de apoiar as mobilizações de massa com sabotagens,
expropriações e seqüestros. Sua estratégia de luta armada, crítica ao foquismo
guevarista, foi influenciada pelas teorias da guerrilha urbana do anarquista
Abraham Guillén, as quais tiveram impacto em todo o continente. Este
processo, de proporções consideráveis, principalmente se levada em conta
o tamanho da população do país, articulou organização política, guerrilha
anarquista, mobilização pelo local de trabalho, de moradia e de estudo em
extensas proporções. Foi dizimado pela repressão militar, que se utilizou de
prisões, torturas e mortes.
Na Coréia, os anarquistas estiveram envolvidos na Revolução de
Abril, em 1960, que inaugurou a segunda república, e nas mobilizações que

levaram à Comuna de Gwangju, em 1980, contra o regime do general ditador
Chun Doo-Hwan. Durante outro levante, em 1987, veteranos da Federação
Anarquista Coreana (KAF) criaram a Federação de Anarquistas Coreanos
(FAK). Os anarquistas também fizeram-se presentes na luta de independência
da Argélia, que se iniciou em 1954 e culminou em 1962. Houve ainda,
conforme mencionado, participação nas revoltas do Maio de 68, na França,
num contexto em que greves de estudantes articularam-se com ocupações de
fábricas e levaram a uma greve geral que abalou o governo; os anarquistas, em
sua maior parte, fortaleceram o setor mais radicalizado dos estudantes.
No Oriente Médio, o anarquismo surgiu com força entre os anos
1970 e 1980. Organizações iranianas, como The Scream of the People
(CHK), e iraquianas, como Workers Liberation Group (JS, ou Shagila),
articularam, juntas, quase mil militantes e participaram, com uma
guerrilha, da Revolução Iraniana de 1978-1979, que contou com processos
radicalizados: organização de mulheres, tomadas de terra por camponeses,
mobilizações de trabalhadores, criação de conselhos de base (shoras) e de
comitês de bairro armados (komitehs).
Uma iniciativa que uniu internacionalmente movimentos bastante
diversos, amplamente influenciados pelo anarquismo, foi o Movimento de
Resistência Global, ou “Antiglobalização”, que durou quase uma década,
entre meados dos anos 1990 e 2000, e esteve articulado, em grande
medida, na Ação Global dos Povos (AGP), criada em 1998. Com foco nas
mobilizações contra o neoliberalismo capitalista, o movimento desdobrouse em protestos massivos em todo o mundo contra instituições como a
Organização Mundial do Comércio (OMC), o Banco Mundial (BM), o
Fundo Monetário Internacional (FMI), o North American Free Trade
Agreement (NAFTA), a Área de Livre Comércio das Américas (ALCA),
além das guerras imperialistas protagonizadas pelos Estados Unidos.
No México, os anarquistas estiveram presentes na Comuna
de Oaxaca que, em 2006, a partir de uma greve de 70 mil professores,
articulou distintos setores de oprimidos, entre trabalhadores sindicalizados,
camponeses e estudantes, na luta contra o governo de Ruiz, estabelecendo
a Assembléia Popular dos Povos de Oaxaca (APPO), que tomou prédios
públicos, conformou organizações de mulheres, como a Comisión de
Mujeres de Oaxaca, tomou rádios e televisões e terminou sendo massacrada
pelo governo.[...]

Os episódios elencados mostram que o argumento sobre o fim do
anarquismo em 1939 está equivocado. Depois da Revolução Espanhola,
permanecendo somente nos casos mais expressivos, os anarquistas
tiveram presença marcante em diversos países. Para além do Movimento
de Resistência Global, que constituiu uma iniciativa internacional de
inquestionável expressão, são casos evidentes: Argélia, Bulgária, Coréia,
Cuba, França, Grécia, Irã, México, Nova Zelândia e Uruguai. Certamente é
verdade que o anarquismo se enfraqueceu depois dos anos 1930; até então,
era muito comum ele constituir a ideologia hegemônica de movimentos e
episódios de grande envergadura, algo que foi exceção no período posterior.
Entretanto, é necessário afirmar que o anarquismo não somente continuou
existindo, e por diversas vezes constituiu uma força minoritária em variados
movimentos e episódios, como, em alguns casos, constituiu uma força
central entre os setores mais radicalizados e combativos dos trabalhadores.
Eles também são suficientes para negar o argumento da
“excepcionalidade espanhola”, que enfatiza ter sido único o caso da Revolução
Espanhola, por razão de o anarquismo ter se convertido, naquela situação,
em um vigoroso movimento de massas. Se mesmo o fato de a Revolução
Espanhola ser o episódio mais relevante da história do anarquismo pode
ser discutido – a depender do critério adotado para esta comparação, isto
pode ser posto em questão –, os incontáveis casos em que os anarquismo
mobilizou milhares, em alguns casos milhões de trabalhadores, evidenciam
que este argumento é desprovido de qualquer fundamento historiográfico.

Organização Anarquista
Socialismo Libertário
A Organização Anarquista Socialismo Libertário (OASL) é uma
organização anarquista sediada no Estado de São Paulo, fundada em
18 de novembro de 2009. Adepta de uma tradição anarquista conhecida
por “especifismo”, a OASL atua em quatro frentes sociais (agrária,
comunitária, estudantil e sindical) e tem por objetivo aglutinar
anarquistas em torno de princípios e de um programa comum. Por
estratégia geral, compreende que é como ideologia dos movimentos
populares que o anarquismo deve funcionar, no seio do povo,
impulsionando as lutas com uma perspectiva revolucionária buscando
o socialismo libertário. A OASL faz parte da Coordenação Anarquista
Brasileira (CAB), que é composta por outras oito organizações
anarquistas especifistas brasileiras.
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www.anarquismosp.org

