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Os métodos atuais de educar produzem um efeito contrário, exceto 
em alguns poucos felizardos que, pela rapidez com que avançam e 
pelas distinções que obtêm talvez consigam escapar da influência 
geral. Mas na maioria dos casos, a memória da nossa escravidão 
fica irremediavelmente associada aos estudos que fizemos e é só 
depois de muito esforço que conseguimos fazer com que estas 
coisas, que durante tanto tempo foram objeto de nossa repulsa, 
passem a merecer outra vez nossa atenção voluntária. 

William Godwin, 1797. 
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Apresentação 

 

O presente trabalho surge como um estudo de conclusão de curso de graduação em 

Pedagogia na Universidade Federal de São Carlos. Considerando o caráter do trabalho, 

procurei aqui desenvolver uma pesquisa de natureza teórica sobre um dos temas que mais 

me fascina na Educação e que, contraditoriamente, não foi estudado sequer um único texto 

sobre a temática ao longo desses quatro anos de graduação. Trata-se da educação anarquista 

ou, como alguns preferem chamar, pedagogia libertária. 

Sempre tive grande interesse pelo movimento anarquista e por suas postulações 

acerca da educação. Acredito que entre todos os movimentos socialistas que surgiram desde 

meados do século XIX, nenhum foi tão contundente e radical na crítica a sociedade 

capitalista e suas contradições. Esse trabalho vem então como um estudo necessário para 

minha formação e que apenas agora teve a oportunidade de aflorar, graças à liberdade de 

escolha que possuímos para o tema da monografia. O fato de nunca ter estudado sequer um 

único texto sobre o tema desse trabalho no decorrer da graduação exemplifica o espaço que 

o anarquismo e suas questões ocupam hoje no cenário da educação e da formação de 

professores. Os materiais de pesquisa, artigos e publicações seguem o mesmo perfil, 

embora recentemente tenham surgido alguns livros que tratem especificamente da educação 

anarquista. Ainda assim, é muito pouco para um movimento que ocupou tanto espaço entre 

as classes populares no Brasil do começo do século XX, e que a meu ver, é de grande 

atualidade para algumas questões que ainda estão postas para a educação hoje.  

Sobre a organização deste trabalho, a estrutura é a seguinte: uma introdução que 

contém uma sucinta contextualização histórica do movimento anarquista, bem como, uma 

introdução ao problema onde estará apresentada uma breve exposição do conceito de 

liberdade na perspectiva anarquista. Posteriormente, o capítulo 1 irá abordar os principais 

aspectos do pensamento de um dos principais nomes do movimento libertário, que teve 

grande influência nas experiências em educação realizadas pelo movimento anarquista. 

Trata-se do revolucionário russo Mikhail Alexandrov Bakunin, que, apesar de ter se 

dedicado pouco ao trabalho teórico – devido o empenho com que encarava as atividades 

revolucionárias – encontrou tempo para escrever sobre a problemática que envolve a 

educação. Apesar de abordar o assunto de uma perspectiva generalista, Bakunin influenciou 
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prodigiosas experiências que ocorreram no final do século XIX e início do século XX em 

várias partes do mundo e que tiveram como principal referência o conceito de educação 

integral trabalhado por ele e por Paul Robin.  

No capítulo 2 busquei apontar as principais experiências em educação realizadas 

pelos anarquistas na Europa e no Brasil. Esta etapa do estudo se inicia com a experiência do 

Orfanato de Cempuis, que foi dirigido pelo pedagogo anarquista Paul Robin durante 14 

anos ainda no final do século XIX. Em seguida, será analisada a experiência da Escuela 

Moderna de Barcelona, que funcionou entre 1901 e 1909, na cidade de Barcelona. 

Posteriormente, será apresentada uma experiência realizada na França, conhecida como La 

Ruche, ou a colméia, que perdurou por 13 anos, tendo que encerrar suas atividades em 

decorrência dos eventos desencadeados pela Primeira Guerra Mundial. Por fim, será 

estudada a experiência da Escola Moderna N.° 1, realizada na cidade de São Paulo, entre 

1912 e 1919, que foi marcada por sua meticulosa organização e aspiração em torno dos 

ideais anarquistas. Nas considerações finais farei uma breve releitura do que foi exposto 

durante o trabalho, apontando a minha posição juntamente com a de outros pesquisadores 

do assunto, sobre os objetivos e alternativas sugeridos pelo movimento anarquista, fazendo 

as interfaces necessárias com as mudanças pelas quais passaram a sociedade ocidental 

nesse quase um século de capitalismo que nos separa desse movimento que possuía como 

maior aspiração a conquista da liberdade por todos os membros de nossa sociedade.  
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Introdução 

 

Histórico 

É uma tarefa bastante difícil colocar balizas na história para tentar identificar onde 

começa determinado período e onde se encerra outro. Os fatos marcantes de nossa história 

nem sempre obedecem a uma ordem cronológica dos acontecimentos a ponto de podermos 

delimitar com exata precisão seu nascimento ou seu fim. No caso do anarquismo, como 

afirma George Woodcock, suas raízes são antigas, 

 
doutrinas libertárias que sustentavam que, como ser normal, o homem pode viver 
melhor sem ser governado já existiam entre os filósofos da Grécia e da China 
Antiga, e entre seitas cristãs heréticas da Idade Média. Filosofias cuidadosamente 
elaboradas e que eram totalmente anarquistas começaram a aparecer já durante o 
Renascimento e a Reforma, entre os séculos XV e XVII, e principalmente no 
século XVIII, à medida que se aproximava a época das revoluções Francesa e 
Americana, que deram início a Idade Moderna (WOODCOCK 1981, p. 14).  
 

No entanto, o surgimento de um movimento ativista, popular, que buscava a 

revolução social por métodos diretos, coletivos e que se autodenominava anarquista surgiu 

apenas no século XIX. 

O primeiro a se apropriar do termo anarquista de forma não pejorativa, para postular 

um conjunto de idéias que representasse os princípios de uma sociedade ácrata e auto-

gestionária foi Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon, em seu livro de 1840 Qu’est-ce que la 

Propriété? (O que é a propriedade?), pontua a origem da miséria e das contradições sociais 

da sociedade moderna no conceito burguês de direito a propriedade privada. Desta obra em 

diante, Proudhon se dedica a construir um amplo material em que critica veementemente o 

conceito liberal de liberdade e de democracia. Foi em grande parte por influência de 

Proudhon que em 1864, um ano antes de sua morte, foi criada a Associação Internacional 

Operária (conhecida como primeira internacional), onde Mikhail Bakunin e Karl Marx 

travaram fortes debates sobre os rumos do movimento operário naquele período. Bakunin 

que, como veremos, foi um dos maiores pensadores do anarquismo, referia-se a Proudhon 

como “Mestre de todos nós”, e não por acaso, teve fortes influências deste em seu 

pensamento. 

Ao pensarmos no momento histórico de surgimento do anarquismo assim como de 

outras correntes socialistas, no decorrer do século XIX, se torna fundamental termos em 



 8

mente a deplorável condição de trabalho e subsistência a que estavam submetidas às 

populações mais pobres da Europa naquele momento. Essa precariedade se dava tanto no 

campo como na cidade, impulsionada pelo processo de urbanização desencadeado pela 

revolução industrial. Nesse período, um operário trabalhava até 16 horas por dia, sem 

direito a férias, ganhando apenas o suficiente para sobreviver. Estudos e relatos desse 

período apontam para uma dramática situação de subsistência entre a classe proletária, pois 

não existiam opções de lazer, de educação, de acesso à cultura, a saúde ou de direitos 

trabalhistas. Graves acidentes de trabalho, quando não matavam, afastavam o operário de 

sua função, sendo logo substituído por outro. Além de ter sua própria saúde prejudicada por 

uma mutilação, fratura ou queimadura, o trabalhador ainda perdia o emprego que lhe servia 

de subsistência. A espoliação aumenta quando algumas fábricas começam a substituir a 

mão de obra masculina por mão de obra feminina, infantil e de imigrantes por um preço 

ainda mais baixo, com o propósito de reduzir o custo da produção para aumentar os 

rendimentos do proprietário. Por outro lado, a situação no campo parecia ser ainda mais 

miserável após o surgimento das fábricas na cidade, fato que ocasionou grandes migrações 

das populações rurais para os centros urbanos. Um bom relato desse momento pode ser 

encontrado nos livros de Zola ou de Gorki.1 

Um outro fator importante que aponta para o surgimento dos movimentos socialistas 

do século XIX é o papel desempenhado pelas Revoluções Inglesa, Americana e Francesa. 

Nesse processo de transição do feudalismo para o capitalismo, marcado decisivamente 

pelas revoluções do século XVII e XVIII, a burguesia ascendente se empenhou na produção 

de um conhecimento que rompesse com a idéia de hereditariedade que, durante séculos, 

garantiu à nobreza a manutenção de seus privilégios políticos e econômicos. Mais 

especificamente no caso da revolução francesa, a burguesia aliou-se às massas populares 

sob lema de “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” para derrubar a nobreza do poder e 

estabelecer uma nova ordem social. Vários filósofos liberais, entre eles John Locke, Adam 

Smith e Jean-Jacques Rousseau, se esforçaram na construção desse novo pensamento, que 

de fato se mostrava revolucionário dado os alicerces da sociedade feudal. A noção de 

democracia e de decisão política tomada pelos homens segundo sua vontade na terra, 

rompia com uma estrutura secular que atribuía esses fatores à vontade divina, onde cabia ao 

                                                 
1 Ver o Germinal e/ou As Minhas Universidades. 
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Homem apenas aceitar a organização social existente, sob o risco de sofrer sérias punições 

após sua morte. Ocorre que as punições e suplícios já aconteciam na terra, por intermédio 

da Igreja, onde todos aqueles que negavam a ordem social vigente eram exemplarmente 

punidos, como forma de educar o restante da população. O poder político do clero se 

estendeu por séculos, tendo na ascensão econômica e política da burguesia o seu maior 

entrave.  

Portanto, é preciso reconhecer que a transição da sociedade feudal para a sociedade 

burguesa caracterizou-se de fato como uma revolução, dada à velocidade com que as 

transformações sociais e políticas ocorreram. Porém, essa nova ordem social, longe de 

acabar com a desigualdade social sugerida pelo seu refrão, legitimou-a, assegurando o 

direito à propriedade privada dos meios de produção e instituindo um novo Governo que 

responderia pelas decisões políticas. Tudo para garantir condições favoráveis para o 

desenvolvimento da própria burguesia. 

O período da Revolução Francesa é datado de 1789 a 1799. Em 1849, exatos 

cinqüenta anos após a Revolução, Proudhon publicava Qu’est-ce que la Propriété? Pode-se 

entender como uma resposta a este processo de manutenção das desigualdades sociais, onde 

se encontra aspirações semelhantes ao lema da Revolução Francesa, porém com uma crítica 

relevante em relação ao papel desempenhado pela burguesia no capitalismo nascente. 

Proudhon não se cansa de criticar os filósofos da revolução, especialmente Rousseau, já 

que se irritava com a idéia naturalista dos filósofos liberais sobre a liberdade, a igualdade e 

a fraternidade. Para Proudhon estes conceitos eram eminentemente sociais e não inatos ao 

Homem como queriam fazer pensar os liberais. Isso faz muita diferença ao se pensar na 

legitimidade ou não das desigualdades sociais. A estes conceitos trataremos mais 

especificamente adiante, o importante aqui é percebermos o papel ambíguo e fundamental 

desempenhado pelas revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII na formação dos 

movimentos socialistas do século XIX.  

 

 

 

O pensamento anarquista 
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Dado a amplitude do tema e o propósito do trabalho, não buscaremos aqui apontar 

para os vários aspectos que formam o conjunto da perspectiva anarquista, para tal 

indicamos a leitura de Woodcock (1981). No entanto, trabalharemos de modo introdutório 

o conceito de liberdade na perspectiva anarquista, visto que este se torna imprescindível 

para compreensão da proposta de educação e de sociedade defendida pelo movimento 

libertário. 

 

A liberdade para os anarquistas 

A liberdade ocupa lugar central no pensamento anarquista e está presente em 

praticamente todos os escritos do movimento, seja qual for o tema abordado. No entanto, 

não só o anarquismo aborda a questão da liberdade de modo a valorizá-la. Como vimos, a 

liberdade não só está presente no lema da Revolução Francesa, como é discutida em 

diversos momentos pelos filósofos liberais. Como entender então a disparidade entre 

anarquistas e liberais já que ambos lutam pela garantia da liberdade? 

O que ocorre de forma contundente, é que os anarquistas entendem a liberdade de 

maneira oposta aos liberais. O mesmo conceito é abordado de modo distinto pelas duas 

correntes filosóficas, ocasionando muitas vezes equívocos na compreensão e distinção de 

ambos. 

 A filosofia política liberal dedicou parte importante de seus estudos na definição do 

que seria a liberdade, onde ela se origina e de que maneira ela ocorre. Os pensadores que 

deram origem ao que chamamos de Iluminismo estavam, em grande parte, preocupados em 

distinguir o Homem em estado natural do Homem civilizado. Isto porque, no contexto 

histórico em que viveram, seria o caminho para destruir a noção de direito natural ou 

divino, que regia a sociedade medieval e que assegurava a legitimidade dos privilégios da 

nobreza. Em oposição ao direito natural, propunham um pacto, ou um contrato social, que 

seria concebido pelas pessoas vivendo em comunidade. Da mesma forma, os filósofos 

liberais tratarão à questão da liberdade, entendendo-a como um fenômeno natural, no qual o 

Homem ao nascer se mostra livre, assim como os outros animais, porém, ao se relacionar e 

optar por viver em sociedade ele abdica parcialmente de sua liberdade original para garantir 

a segurança e os interesses que a vida social lhe proporcionará. Trata-se de uma troca, onde 

os homens associados ao perderem um pouco de sua liberdade por viverem em sociedade, 
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teriam em contrapartida o apoio da mesma sociedade na garantia dos interesses comuns; 

garantia que a liberdade natural não seria capaz de lhe proporcionar visto que ela é um 

fenômeno que se manifesta no Homem bárbaro, bruto, que age apenas segundo sua própria 

necessidade. Sílvio Gallo, ao abordar a questão, afirma que essa renúncia à liberdade 

defendida pelos filósofos liberais “(...) é feita em nome de um gerenciamento coletivo do 

direito de propriedade” (GALLO 1995, p 19). Isso para garantir o direito da burguesia à 

propriedade, o que antes da revolução era concedido apenas à nobreza e ao clero. Sobre 

isso Locke afirma o seguinte: 

 
Se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme dissemos, se é senhor 
absoluto de sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por 
que abrirá ele mão dessa liberdade, por que abandonará o seu império e sujeitar-
se-á ao domínio e controle de qualquer outro poder? Ao que é obvio responder 
que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a fruição do mesmo é muito 
incerta e está constantemente exposta à invasão de terceiros porque, sendo todos 
reis tanto quanto ele, todo homem igual a ele, e na maior parte pouco 
observadores da equidade e da justiça, a fruição da propriedade que possui nesse 
estado é muito insegura, muito arriscada. Estas circunstâncias obrigam-no a 
abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de perigos e temores 
constantes; e não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade 
com outros que já estão unidos, ou pretendem unir-se, para a mútua conservação 
da vida, da liberdade e dos bens a que chamo de ‘propriedade’. (LOCKE 1983, p. 
82). 

 

Nesse fragmento fica explícita a preocupação de Locke com a garantia do direito a 

propriedade privada, mesmo que para tal tenha que abrir mão de sua própria liberdade 

natural. Jean-Jacques Rousseau, que também pertenceu à geração dos filósofos liberais do 

século XVIII, dedicou parte significativa de seus estudos na definição do conceito de 

liberdade e de seu efeito na vida em sociedade. 

Rousseau também entendia a liberdade como um fenômeno natural, inato ao 

Homem, anterior a própria cultura. A partir do momento em que o Homem passa a viver 

em sociedade, essa liberdade natural é prejudicada pela relação do Homem com seus iguais. 

Segundo Rousseau, “(...) o homem nasce livre, e por toda parte encontra-se a ferros. O que 

se crê senhor dos demais, não deixa de ser mais escravo do que eles” (ROUSSEAU 1983, 

p. 22). Embora Rousseau preze pela liberdade, esta encontra restrições na vida em 

sociedade. Diante desse impasse, Rousseau propõe a liberdade convencional, fruto do 

contrato social, a fim de se aproximar ao máximo da liberdade natural garantindo os 

benefícios da associação entre as pessoas. Sobre isso, Rousseau propõe:  
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“Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de 
cada associado com toda a força comum, e pela qual cada um, unindo-se a todos, 
só obedece contudo a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes”. 
Esse, o problema fundamental cuja solução o contrato social oferece. (Ibidem, p. 
32). 

  
Assim fica evidenciada a preocupação de Rousseau em relação à liberdade, ao seu 

caráter natural e o risco que ela corre na vida em sociedade.  

No pensamento anarquista, a liberdade também é vista como um fator de suma 

importância e inalienável para o homem. No entanto, sua concepção percorre um caminho 

antagônico ao da liberdade na perspectiva liberal. Talvez, a pessoa que melhor sublinhe as 

diferenças na concepção de liberdade entre anarquistas e liberais, seja Mikhail Bakunin, 

que abordou diretamente a questão, construindo severas críticas aos pressupostos da 

filosofia liberal.  

Bakunin, que escreveu quase cem anos após Rousseau, pertencia a uma geração de 

pensadores que tinham fortes influências da filosofia de Hegel, e que, pelo momento 

histórico em que viviam construíram um pensamento voltado para as questões sociais. São 

contemporâneos de Bakunin, Ivan Turguenev, Karl Marx e Friedrich Engels2. Portanto, 

Bakunin carrega consigo uma visão de mundo materialista, dialética e de luta de classes. 

Esse mesmo prisma vai lhe servir para refletir sobre a liberdade e sobre sua manifestação 

nos seres humanos.    

Para Bakunin, o conceito de liberdade é uma concepção humana, uma criação do 

homem, logo é um produto de sua cultura. A liberdade, longe de ser um fator natural, inato 

ao homem, é produto de um esforço de gerações que trabalharam para a sua construção. 

Sob esse ponto de vista, o Homem não nasce livre, mas adquire sua liberdade no decorrer 

de sua vida, na medida em que se relaciona com os demais e que se produz enquanto 

Homem. Assim, Bakunin enxerga da seguinte forma a liberdade burguesa: 

 
A liberdade individual não é, segundo eles, uma criação, um produto histórico da 
sociedade. Pretendem que seja anterior a toda a sociedade, e que todo homem já a 
traz ao nascer, com sua alma imortal, como um dom divino. Donde resulta que o 
homem é algo que não é sequer ele mesmo, um ser inteiro e de certo modo 
absoluto, mas fora da sociedade. Sendo livre anteriormente e fora da sociedade, 
forma necessariamente esta última por um ato voluntário ou uma espécie de 
contrato, seja instintivo ou tácito, seja reflexivo ou formal. Em uma palavra, nesta 
teoria, não são os indivíduos os criados pela sociedade, são eles os que a criam, 

                                                 
2 Marx e Bakunin estudaram juntos no curso de Jurisprudência da Universidade de Berlin em 1840. 
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impulsionados por alguma necessidade exterior, tais como o trabalho e a guerra. 
(BAKUNIN  apud GALLO 1995, p. 24). 

 

Bakunin não aceitava a idéia de inatismo da liberdade, como queriam fazer pensar 

os filósofos liberais. A essa concepção, Bakunin opõe a concepção materialista, que 

compreende a liberdade como um fator eminentemente cultural. Ao definir a liberdade do 

ponto de vista anarquista, Bakunin aponta o seguinte: 

 
Enfim, o Homem isolado não pode ter consciência de sua liberdade. Ser livre, 
para o homem, significa ser reconhecido, considerado e tratado como tal por um 
outro homem, por todos os homens que o circundam. A liberdade não é, pois, um 
fato de isolamento, mas de reflexão mútua, não de exclusão, mas de ligação; a 
liberdade de todo indivíduo é entendida apenas como reflexão sobre sua 
humanidade ou sobre seu direito humano na consciência de todos os homens 
livres, seus irmãos, seus semelhantes. (Ibidem, p. 25). 

 

Esse trecho evidencia a condição social para que a liberdade ocorra sob o ponto de 

vista anarquista. Trata-se de um fato necessariamente social, construído coletivamente, 

onde a liberdade só é alcançada com o concurso de toda a sociedade. Dessa forma, mesmo 

para as classes dominantes do sistema capitalista, a liberdade não existe, visto que a sua 

condição é fruto da exploração e miséria de milhares. Para que a liberdade individual de 

fato ocorra, é preciso a afirmação de pessoas tão livres quanto o indivíduo em questão, que 

vivem em sociedade com ele. Logo, seria impossível a liberdade de uma minoria 

privilegiada diante da escravização de uma massa de pessoas. A despeito disso, Bakunin 

conclui o seguinte: 

 
Só sou verdadeiramente livre quando todos os seres humanos que me cercam, 
homens e mulheres são igualmente livres. A liberdade do outro, longe de ser um 
limite ou a negação de minha liberdade, é, ao contrário, sua condição necessária e 
sua confirmação. Apenas a liberdade dos outros me torna verdadeiramente livre, 
de forma que, quanto mais numerosos forem os homens livres que me cercam, e 
mais extensa e ampla for sua liberdade, maior e mais profunda se tornará minha 
liberdade. Ao contrário, é a escravidão dos homens que põe uma barreira a minha 
liberdade, ou, o que é a mesma coisa, é a sua animalidade que é uma negação de 
minha humanidade porque, ainda mais uma vez, só posso considerar-me 
verdadeiramente livre, quando minha liberdade, ou o que quer dizer a mesma 
coisa, quando minha dignidade de homem, meu direito humano, que consiste em 
obedecer a nenhum outro homem, e a só determinar meus atos de acordo com 
minhas próprias convicções, refletidos pela consciência igualmente livre de 
todos, me são confirmados pela aprovação de todos. Minha liberdade pessoal 
assim confirmada pela liberdade de todos se estende ao infinito. (Ibidem, p. 25). 

 

Assim, a liberdade de um indivíduo só ocorre por meio da aprovação dos indivíduos 

igualmente livres de sua comunidade. Não existiria outra forma de assegurar a autonomia e 

a independência individual, se os demais membros da comunidade não desfrutam do 
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mesmo direito e das mesmas possibilidades. Quanto maior a liberdade dos membros da 

sociedade, maior será a liberdade individual. Daí surge o intimo respeito pela igualdade 

econômica e política, que assegurada, permite a própria liberdade do indivíduo. Por isso, os 

anarquistas retomam a todo o momento a importância da solidariedade e do apoio mútuo 

entre os indivíduos de uma mesma sociedade. Exatamente o oposto da competição e 

individualismo característicos do capitalismo que combatiam. 
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I - Bakunin e a educação: a Instrução Integral e a construção da 

liberdade 
 

A abordagem que Bakunin faz da educação em seus artigos publicados no jornal 

L’Egalité pode ser, de forma geral, definida em dois eixos básicos: uma crítica áspera ao 

ensino tradicional e uma especulação de como seria a educação em uma sociedade ácrata. 

Em respeito a isto, a presente abordagem de suas idéias sobre educação deslocou-se em três 

momentos, sendo o primeiro a exposição da crítica de Bakunin ao ensino burguês; o 

segundo apresenta os principais conceitos que orientarão a idéia de Instrução Integral 

defendida por ele; e o terceiro complementa e justifica as duas abordagens anteriores 

trazendo sucintamente sua concepção de criança e de infância. Antes, porém, apresentamos 

uma breve biografia de sua existência.  

 

Biografia 

Mikhail Alexandrovich Bakunin nasceu em 1814, na pequena chácara Premukhino 

– na província de Tver – na Rússia. Era filho de um grande proprietário de terras, possuidor 

de aproximadamente 2.000 escravos. Seu pai, Alexander Bakunin, estudou na França no 

período da Revolução e obteve grau de Doutor em Filosofia, na Universidade de Pádua. 

Estudioso das obras de Rousseau, também se preocupava com a educação das crianças, 

oferecendo a Bakunin uma formação liberal.  

Sobre isso Bakunin afirma o seguinte: “Já disse que meu pai chegou à Rússia cheio 

de sentimentos liberais. A princípio seu liberalismo se revolta contra essa horrível, infame 

posição de senhor de escravos; chegou mesmo a tentar projetos mal calculados e mal 

executados de emancipação dos servos. Depois o hábito e a conveniência fizeram dele um 

proprietário tranqüilo e resignado à escravidão de centenas de seres humanos de cujo 

trabalho tirava sua sobrevivência.” (Ibidem, p. 64) 

Durante a infância, Mikhail Bakunin teve acesso ao aprendizado de línguas, história 

e canto, em um ambiente de constante contato com a natureza. Sobre o ensino religioso, 

Bakunin afirma ter sido “nulo”. Permaneceu nesse ambiente até os 14 anos de idade quando 

saiu da casa do pai para seguir carreira militar. Por ser o filho mais velho, Bakunin foi 
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encaminhado para a Escola de Artilharia de São Petersburgo. Serviu num pequeno 

regimento na Lituânia e depois conseguiu baixa do exército ao forjar uma doença. 

Depois desse período retorna a Rússia, mais precisamente a Moscou, onde faz seus 

primeiros contatos com a juventude intelectual russa. É um período onde estabelece fortes 

amizades, têm seus primeiros contatos com a filosofia de Hegel e com filósofos socialistas, 

como Fourier e Proudhon. Em 1840 vai para a Universidade em Berlim com o intuito de 

estudar filosofia. Lá estuda intensivamente as obras de Hegel, atravessando noites 

discutindo filosofia com outros jovens hegelianos da Universidade, como Ivan Turguenev, 

Karl Marx e Friedrich Engels. 

Seus impulsos revolucionários começam a aflorar nesse período e toda a filosofia 

hegeliana que havia estudado com ímpeto até então é direcionada para as questões sociais 

de sua época. Em 1841 vai a Dresden e conhece pessoalmente Arnold Ruge, também 

estudioso de Hegel, mas principalmente preocupado com os problemas sociais. Ruge 

dirigia um jornal onde Bakunin publicou seu primeiro texto, cujo título era “A reação na 

Alemanha”, onde já continham os embriões que elaborariam posteriormente sua crítica 

radical e sua luta pelo anarquismo. Era a dialética dos jovens hegelianos aplicada a análise 

dos problemas sociais da Alemanha. Bakunin conclui afirmando ser a revolução social o 

caminho pelo qual a classe proletária deve seguir. 

Sua paixão pela justiça social se fortalece progressivamente e Bakunin vai 

ampliando seus estudos e seus contatos com os socialistas. É nesse momento que Bakunin 

volta-se definitivamente para o ativismo político em detrimento da especulação filosófica. 

Nesse período Bakunin vai para Paris e estreita ainda mais seu convívio com o círculo de 

revolucionários e refugiados, dentre os quais estão, entre outros, Marx, Lelewel, Ètienne 

Cabet, George Sand, Pierre Leroux, Lemennais e Proudhon. 

Em 1847 foi expulso da França por fazer um discurso incentivando os poloneses a 

insurgir-se contra o governo czarista de seu país. Em 1848 retorna, e foi durante as 

revoluções desse ano que Bakunin ganha uma projeção maior na Europa. Ainda nesse ano 

foi detido em Berlin quando ia a Polônia se integrar ao movimento insurgente. Foi solto sob 

condição de não seguir a Polônia, entre tanto, se dirigiu a Dresden e se juntou ao 

movimento constitucionalista. Foi preso e condenado a morte. Porém, sua pena foi 

comutada e seu cárcere foi entregue aos austríacos, que novamente lhe condenaram a 
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morte. Contudo, os Russos reivindicaram para si o prisioneiro e Bakunin foi confinado na 

Fortaleza de São Pedro e Paulo em Petrogrado, onde permaneceu pelos próximos seis anos. 

Lá ficou muito doente, perdeu todos os dentes da boca e inchou impressionantemente. 

Desse momento em diante a vida de Bakunin passou por incríveis peripécias e 

impressionantes desdobramentos, dignos de um filme de ação. Foi exilado na Sibéria, virou 

caixeiro, fugiu para o Japão, depois para os Estados Unidos e em seguida retornou para a 

Europa, entrando pela Inglaterra. Reencontrou amigos do tempo da faculdade, retomou com 

maior vigor suas atividades revolucionárias, passou pela Polônia, depois pela Itália, Suíça, 

França e Espanha. Fundou organizações secretas, recrutou militantes, se inseriu nos mais 

diversos movimentos revolucionários. Escreveu manifestos e panfletos, publicou artigos em 

jornais, entre os quais os analisados nesse estudo que tratam especificamente da educação3, 

organizou levantes, permanecendo em constante movimento até o dia de sua morte, em 1 de 

julho de 1876. 

 

A divisão do ensino: crítica a escola burguesa.  

“A primeira questão que hoje temos de considerar é esta: a emancipação das 

massas operárias poderá ser completa enquanto receberem instrução inferior à dos 

burgueses ou enquanto houver, de um modo geral, uma classe qualquer, numerosa ou não, 

mas que por nascença tenha os privilégios de uma educação superior e mais completa?” 

(BAKUNIN 2003, p. 59). 

Este trecho inicia a série de quatro artigos em que Bakunin aborda a temática 

educacional, publicados entre julho e agosto de 1869 no jornal L’Egalité. Bakunin faz 

questão de apontar de imediato, a seu ver, o principal problema que tange a educação nas 

sociedades industriais capitalistas de meados do século XIX: a desigualdade econômica se 

reproduzindo sob a forma de desigualdade educacional ou instrucional. Antes mesmo de 

tratar a questão dos métodos pedagógicos aplicados nas escolas daquele período, Bakunin 

lança seu olhar primeiramente para as políticas educacionais características das sociedades 

capitalistas que, no seu entender, determinam por antecipação o fracasso da educação, visto 

que reproduzem as relações de desigualdade fundamentais do capitalismo, legitimando-o.  

                                                 
3 Os artigos foram publicados no jornal L’Engalité nos meses de julho e agosto de 1869. 
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Bakunin chama a atenção para os diferentes tipos de educação oferecidos para as 

diferentes classes sociais que compõem nossa sociedade. Em outras palavras, é o caso do 

que ele chama de “instrução intelectual” oferecida as elites, que conta com o respaldo das 

ciências e do letramento, utilizada na vida em sociedade para gerenciar, controlar e 

distribuir, segundo seus próprios interesses, o trabalho e o produto do trabalho dos 

trabalhadores “braçais”. Já a educação das classes trabalhadoras, quando ocorre, acontece 

por meio do que Bakunin chama de instrução para o “trabalho manual”, também gerenciada 

pelas elites. Trata-se de oferecer ao indivíduo a instrução necessária para sua realização 

enquanto operário apenas, escapando-lhe qualquer oportunidade de reflexão sobre seu 

próprio trabalho e o produto dele, fazendo-o um trabalhador alienado, subalterno.    

Ao assumir qualidades diferentes de educação e aplicá-las de acordo com os 

respectivos interesses em cada classe social, o sistema educacional das sociedades 

capitalistas reproduz as bases de exploração do trabalho que as caracterizam. Esse processo 

culminaria com a divisão social do trabalho sugerida por Adam Smith ainda no final do 

século XIX e aprimorada pelas linhas de montagem fordistas que marcaram o início do 

século XX.  

E o que os liberais pensavam dessa nova divisão social da educação e do trabalho? 

Vamos ao que o próprio Adam Smith nos diz: “(...) vejam esse ferreiro de vilarejo (...) se 

ele nunca teve o hábito de fazer pregos, só conseguirá, com dificuldade, fabricar duzentos 

ou trezentos por dia: e ainda serão ruins. Mas se esse mesmo ferreiro não fez outra coisa 

senão pregos, ele facilmente aprontará até dois mil e trezentos em um dia.” E conclui da 

seguinte maneira: “(...) dividamos o trabalho, especializemos, especializemos sempre; 

tenhamos ferreiros que só saberão fazer cabeças ou pontas de pregos, e desse modo 

produziremos mais. Nós nos enriqueceremos” (SMITH apud KROPOTKIN, 1982). 

Bakunin revolta-se com essa situação, denunciando dramaticamente a gravidade da 

condição de exploração econômica e humana a que assiste, na qual a educação tem papel 

fundamental para consolidação e normalização desse modelo de sociedade. A ciência, 

entendida por Bakunin como um patrimônio de toda humanidade, é restrita a uma pequena 

parcela da população, que tem em suas descobertas e inovações tecnológicas o aparato 

necessário para manutenção e sofisticação de sua qualidade enquanto classe privilegiada. 

Os liberais burgueses respondiam as acusações de cunho socialista afirmando que todos 
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ganhavam com as descobertas cientificas, sendo elas, um enriquecimento da sociedade 

como um todo. Bakunin responde da seguinte maneira 

 
Essa riqueza é totalmente exclusiva e cada dia tende a sê-lo mais, por se 
concentrar sempre nas mãos de uns poucos e empurrar a pequena burguesia, as 
camadas inferiores da classe média, até o proletariado; de maneira que a riqueza 
se desenvolve na razão direta da miséria crescente das massas populares. 
(BAKUNIN 2003, p. 62) 

 

Nesse processo continuo de concentração de renda, saber e poder, a educação ocupa 

um lugar estrategicamente importante, sendo um vetor precoce das desigualdades que irão 

se consolidar posteriormente, no mundo adulto, por meio das relações de trabalho. Bakunin 

tinha total clareza da importância da educação para as sociedades humanas e não se calou 

sobre o tema. Para ele, é evidente que uma sociedade construída sob os pilares da 

exploração do trabalho não poderia tratar da educação e do acesso a cultura em situação de 

igualdade. Este conhecimento é utilizado no interior das relações de exploração com o 

intuito de preservá-las e aprimorá-las, extraindo delas sempre o máximo possível. 

 
E o mesmo acontece com os modernos avanços da ciência e das artes. São 
imensos, na verdade, esses progressos. Mas, quanto mais extraordinários são, 
mais se convertem em causa de escravidão intelectual e, portanto, material, 
origem de miséria e de inferioridade para o povo, pois tais progressos também 
estimulam a distância que já separa a inteligência popular da das classes 
privilegiadas. A primeira, do ponto de vista da capacidade natural, está hoje 
evidentemente menos desgastada, menos usada, menos sofisticada e menos 
corrompida pela necessidade de defender interesses injustos e é, por conseguinte, 
mais forte que a inteligência burguesa; mas, em contrapartida, esta última possui 
todas as armas da ciência e essas armas são formidáveis. Com freqüência 
acontece de um operário muito inteligente se ver obrigado a emudecer ante um 
tolo erudito, que o faz calar, não por maior finura de espírito, da qual carece, mas 
sim, por instrução, da qual o operário se viu privado e que o outro pôde receber, 
pois enquanto sua ignorância se desenvolvia cientificamente nas escolas, o 
trabalho do operário o vestia, dava-lhe moradia, o alimentava e lhe proporcionava 
tudo, os mestres e os livros necessários para sua instrução. (Ibidem, p.63). 

 

Assim, Bakunin entende que enquanto houver dois ou vários graus de instrução 

(educação) para as diferentes camadas da sociedade, haverá necessariamente classes, ou 

seja, privilégios educacionais que se converterão em privilégios econômicos e políticos no 

futuro. Sendo o capitalismo um sistema injusto e de caráter exploratório, a educação 

produzida por ele levará consigo essas características trabalhando, no que lhe diz respeito, 

para a sua reprodução enquanto modelo de sociedade. É o caráter político-ideológico da 

educação capitalista que Bakunin combate, pois em sua concepção, a educação oferecida 
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pelo Estado e pela Igreja arrebanha a população, de maneira dócil e controlada, a 

naturalizarem as condições de vida e trabalho no interior das sociedades capitalistas. 

Mesmo a ciência defendida por Bakunin como meio fundamental para superação 

dos dogmas e preconceitos criados pela Igreja, quando utilizada no seio do modelo 

capitalista de produção, incrementa ainda mais as empreitadas de interesse burguês. Mesmo 

que outros possam vir a se beneficiar com ela, em última instância os progressos da ciência 

aprimoram ainda mais os mecanismos de poder e controle das classes privilegiadas. 

 
Sim, a ciência. Ciência do Governo, da administração, ciência dos negócios; 
ciência de tosquiar os rebanhos populares sem fazê-los gritar demasiado e, 
quando começam a gritar, ciência de impor-lhes silêncio, paciência e obediência 
por meio de uma força cientificamente organizada; ciência de enganar e dividir as 
massas populares, de mantê-las sempre numa saudável ignorância para que nunca 
possam, ajudando-se e unindo seus esforços, criar um poder capaz de derrubá-los; 
ciência militar antes de mais nada, com todas as suas armas aperfeiçoadas, e os 
formidáveis instrumentos de destruição que maravilham; ciência do gênio, enfim, 
criou os navios a vapor, as ferrovias e o telégrafo; ferrovias que, utilizadas na 
estratégia militar, multiplicam por dez o poder defensivo e ofensivo dos Estados; 
telégrafo que, ao transformar cada governo numa maquina de cem, de mil braços, 
torna possível sua presença intervencionista e triunfante por toda parte, criando as 
mais formidáveis centralizações políticas que jamais existiram. (Ibidem, p.66) 
(...) a organização econômica e política da sociedade foi tal que só os burgueses 
puderam instruir-se, que a ciência não existiu senão para eles, e que o 
proletariado encontrou-se condenado a uma ignorância forçada. 
(...) o que defendo é, até certo ponto, a revolta da vida contra a ciência, ou 
melhor, contra o governo da ciência.  (Ibidem, p.17) 

 

Além da segregação do ensino, vista por Bakunin como principal vetor de 

reprodução das desigualdades sociais, ele aponta para um outro aspecto importante da 

educação nas sociedades capitalistas. Trata-se da correlação de forças que incidem sobre a 

escola onde, na maioria absoluta dos casos, a instituição escolar tem suas políticas e 

práticas subordinadas a um poder externo a escola. Em outras palavras, são os interesses 

econômicos particulares traduzidos em políticas públicas para educação promovida pelo 

Estado.  

Do ponto de vista anarquista, o Estado é entendido como mediador do conflito 

inconciliável existente entre as diferentes classes sociais das sociedades capitalistas. Sua 

suposta “neutralidade” lhe garante o direito de portador legítimo do aparato bélico e da 

violência. O conflito social mediado pelo Estado favorece uma pequena classe, garantindo 

seus privilégios econômicos e políticos, na mesma proporção em que mantém o restante da 

população em situação de inferioridade. Nessa perspectiva, o Estado não é entendido como 
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uma instituição neutra e só se faz necessário em uma sociedade dividida em classes. 

Coerentes com sua filosofia política, os anarquistas lutam para que a sociedade atinja 

progressivamente o mais alto grau de liberdade, tendo inevitavelmente que estabelecer uma 

relação de igualdade econômica e política entre todos os seus membros, com vistas a 

equalização das relações de poder. Os principais obstáculos para a realização desse projeto, 

segundo os anarquistas, são o direito a propriedade privada, o Estado e a Igreja. 

Tendo essa concepção de Estado como pressuposto, os anarquistas rejeitam a idéia 

de políticas públicas promovidas pelo Estado, pois, a seu ver, essas políticas sempre 

tenderão a preservar a posição da burguesia enquanto classe hegemônica. O que defendem 

é a autonomia política dos indivíduos que compõem uma coletividade, como a escola, por 

exemplo, não se submetendo a nenhuma ordem ou poder externos, hierarquicamente 

superiores, pois seria a própria causa de escravização e fracasso dessa pequena coletividade 

em benefício de interesses que não são seus. Segundo os anarquistas, em uma sociedade 

ácrata a “coletividade” escola, livre e autônoma, mantém relações com outras escolas que 

usufruem da mesma situação, formando uma teia de contatos que a filosofia anarquista 

denomina de federalismo. É via federalismo que as instituições humanas podem se 

organizar, em substituição ao Estado. 

Ainda assim, no século XIX a escola estatal apenas “engatinhava” e a principal 

administradora da educação era a Igreja. Bakunin e outros intelectuais anarquistas que 

vieram depois dele não chegaram a ver a universalização da educação estatal, tampouco 

chegaram a conhecer instituições como o Banco Mundial ou o FMI e suas políticas para a 

educação no terceiro mundo. No entanto, é possível afirmar que a crítica estabelecida por 

eles à educação estatal chamava a atenção para o que hoje se consolidou enquanto modelo 

de educação. Ou seja, as forças econômicas organizadas atuando por intermédio dos 

Estados para implementação de políticas públicas que atendem aos seus interesses, muitas 

vezes contrários aos interesses das classes atingidas por essas políticas. 

Sobre os métodos utilizados pelo ensino tradicional, em sua época ainda vinculado a 

Igreja, Bakunin aniquila qualquer possibilidade reformista de mudança da educação. A seu 

ver, as escolas “adestravam” as crianças a obediência e a submissão, condenando-as a 

normalidade e passividade, ignorando qualquer impulso ou vontade espontânea, próprias da 

criança.  
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Esse “adestramento” produzido pelas escolas européias do século XIX ocorria por 

meio de métodos e técnicas muito bem desenvolvidos - “importados” de outras instituições 

como a Caserna, o Monastério e as Prisões - que acabaram por se incorporar, até os dias de 

hoje, a essa instituição destinada às crianças. Entre esses métodos, introduzidos nas escolas 

em meados do século XVI, podemos encontrar: os graus, as séries e salas; a separação das 

crianças por gênero, idade e desempenho; os programas, as disciplinas e os horários 

delimitados; os exames; a obediência à autoridade do mestre; a disposição em filas; a 

passividade; o ensino livresco; a hierarquia de cargos, funções e graus de ensino; as 

premiações e os castigos; o pátio interno e os muros de isolamento; a aprendizagem por 

repetição etc. (BUFFA 2005, p. 20). Uma metódica disciplinarização dos corpos e mentes 

ainda na infância. É a racionalidade e o corpo do Ser Humano sendo precisamente 

direcionados para os princípios que levarão ao desenvolvimento do capitalismo. Bakunin 

respondia com ironia sobre as práticas dos professores de seu tempo: “dressirt dresiren sie 

wieder” (Foram adestrados! Sua vez de adestrar!). 

Se os anarquistas, até aquele momento, não tinham uma proposta detalhadamente 

aprofundada sobre como seria a escola libertária, nos seus menores detalhes, interessada em 

preparar o indivíduo para a vida social em liberdade, sabiam ao menos o que não desejavam 

fazer da educação. 

 

A Instrução Integral: igualdade e liberdade.  

Diante da divisão classista da educação burguesa, entre futuros trabalhadores 

braçais e futuros trabalhadores intelectuais, Bakunin propõe o que chama de “Instrução 

Integral”, que teria por características principais a igualdade de acesso a todas as pessoas e 

o máximo desenvolvimento das diferentes faculdades do ser humano, em seu sentido mais 

amplo, com vistas à aquisição da omnilateralidade e da liberdade.  

No entanto, na visão de Bakunin, essa educação só teria condições de emergir após 

a revolução social e o fim da exploração econômica. Bakunin faz essa afirmação levando 

em conta o seguinte: 

  
Gostaríamos de ver todos vocês, com seus filhos, se instruírem após 14, 16 horas 
de trabalho extenuante, com a miséria e a incerteza do dia seguinte como toda 
recompensa.  
Não, senhores, malgrado todo o nosso respeito pela grande questão da educação 
integral, declaramos hoje que essa não é a grande questão para o povo, a primeira 
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questão é a de sua emancipação econômica, que engendra necessariamente, de 
imediato e ao mesmo tempo, sua emancipação política, e, logo em seguida, sua 
emancipação intelectual e moral... (BAKUNIN 2003, p. 47). 

 

Somado a isto, Bakunin aponta a resistência que essas escolas iriam encontrar no 

meio social europeu na segunda metade do século XIX 

 
A educação socialista é impossível nas escolas assim como nas famílias atuais. 
(...) Se no meio existente conseguíssemos fundar escolas que dessem a seus 
alunos a instrução e a educação tão perfeitas quanto pudéssemos imaginar, 
conseguiriam elas criar Homens livres, justos, morais? Não, pois ao sair da escola 
eles se encontrariam em meio a uma sociedade que é dirigida por princípios 
completamente contrários, e, como a sociedade é sempre mais forte que os 
indivíduos, ela não tardaria a dominá-los, quer dizer, desmoralizá-los. Além do 
mais, a fundação de tais escolas é impossível no meio social atual. (Ibidem, p. 
45). 

 

Para Bakunin, devido às precárias condições de subsistência do proletariado 

europeu de sua época, os esforços para sua emancipação deveriam se centrar 

prioritariamente na questão econômica para que, conquistada esta, todas as outras 

emancipações pudessem ter condições de emergir. A questão econômica apontada por 

Bakunin também continuou sendo a prioridade dos anarquistas ainda no início do século 

XX, o que desencadeou as séries de greves gerais emplacadas pelos anarco-sindicalistas em 

várias partes do mundo4. No entanto, como veremos adiante, o movimento anarquista 

fundou várias escolas em praticamente todos os países onde atuou. 

Voltando a instrução integral, vejamos como Bakunin idealizava uma educação 

caracterizada como anarquista. O eixo de sua pedagogia gira em torno de alguns conceitos 

fundamentais que orientam todo o processo educacional, fundado basicamente na educação 

integral, ou seja, no desenvolvimento de todas as faculdades do ser humano, preparando-o 

por meio da experiência para a vida autônoma e em plena liberdade.  

Assim, a educação integral deve prioritariamente ser acessível a todos, de forma que 

garanta a igualdade antes de qualquer outra coisa. Conquistado isso, ela deve buscar diante 

das mais recentes descobertas do Homem no campo científico, oferecer as crianças 

condições de desenvolverem, o mais amplamente quanto conseguirem, todas as suas 

faculdades e singularidades. Significa que a educação integral deve trabalhar os aspectos 

                                                 
4 No Brasil, em 1917, os anarcosindicalistas organizaram a maior greve do país, parando os principais meios 
de produção e transporte do eixo Rio - São Paulo. 
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físicos, intelectuais e morais, ou ainda, muscular, nervoso e cultural face à diversidade de 

indivíduos que irá dialogar. 

O intuito de Bakunin ao propor uma educação que funde os aspectos físicos, 

intelectuais e morais em uma única proposta pedagógica, integral e igual para todos, é 

acabar com a dicotomia existente entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Ao 

propor esse misto entre teoria e prática, Bakunin tem como perspectiva a integração da 

reflexão junto ao trabalho manual, uma síntese do Homem planejador e executor. Embora 

em uma fase avançada de ensino o indivíduo busque a especialização, a idéia é que a 

instrução integral ofereça os subsídios necessários para que o sujeito mantenha as interfaces 

necessárias com todas as outras atividades que fazem o mundo material humano. Esse 

processo plural de formação humana proporcionado pela educação integral, fundado na 

socialização solidária entre as pessoas, culminaria com a crescente conquista da liberdade, 

que se materializa nas relações de apoio mútuo entre indivíduos livres. 

Segundo o sistema elaborado por Bakunin, as crianças teriam inicialmente uma 

educação básica geral, igual para todos, que trabalharia os elementos básicos de todas as 

ciências. A idéia é que todos tenham acesso a uma introdução geral dos diferentes tipos de 

conhecimento que foram produzidos historicamente pela humanidade. No entanto, esse 

conhecimento deve ser trabalhado na primeira infância por meio de experiências práticas, e 

não em aulas teóricas. Isso porque nessa fase da vida, a criança tem maior dificuldade em 

entender sistemas racionais complexos e seguir em seu desenvolvimento. Para Bakunin, 

assim como para outros anarquistas, nessa primeira fase da educação a criança deve ter 

experiências que lhe possibilite ter contato as mais diversas atividades humanas e naturais 

de modo que lhe desperte o interesse próprio pelo conhecimento. Esse conhecimento 

adquirido de maneira prática será depois revisto, numa fase mais madura da infância, a luz 

da ciência e das diferentes teorias que foram historicamente produzidas pela humanidade. A 

grosso modo, isso quer dizer que na perspectiva anarquista deve-se partir primeiramente da 

prática para se chegar à teoria. O ensino teórico aparece então como uma revisão ordenada, 

fundada na ciência, das experiências práticas tanto da infância como da adolescência. Ele 

deve ocorrer então de forma concomitante ao ensino prático, como mais um subsídio para 

compreensão da realidade. 
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Posteriormente, já na adolescência, o indivíduo poderá desfrutar de um 

conhecimento básico das várias ciências de nossa cultura, podendo optar com maior 

conhecimento de causa a área que mais lhe interessa e atrai para se aprofundar e se 

desenvolver. Bakunin entende que nessa fase, a educação já deve estar voltada para o 

universo do trabalho, envolvendo os diferentes ofícios que criam o mundo material 

humano. A escola deve oferecer então o maior número possível de possibilidades para os 

adolescentes, que deverão ter contato com todas as oficinas para que depois possam optar 

pela área de sua preferência. 

 
A primeira parte, a parte geral, será obrigatória para todas as crianças; ela 
constituirá, se assim podemos nos expressar, a educação do espírito, substituindo 
totalmente a metafísica e a teologia, e, ao mesmo tempo, colocando as crianças 
num nível elevado para que, uma vez chegada à adolescência, possam escolher 
com pleno conhecimento de causa a faculdade especial que mais convenha às 
suas disposições individuais e a seus gostos. 
Pode acontecer, sem dúvida, que, ao escolher sua especialidade científica, os 
adolescentes, sob a influencia de alguma causa secundária, seja interna, ou 
externa, se equivoquem algumas vezes, e pode ser que optem em primeiro lugar 
por uma faculdade ou por uma carreira que não seja exatamente a que melhor 
convenha a suas aptidões. Mas, como somos partidários sinceros, não hipócritas, 
da liberdade individual, como – detestamos de todo coração o princípio da 
autoridade e todas as manifestações possíveis deste princípio divino, anti-
humano, e como detestamos e condenamos, do mais profundo do nosso amor pela 
liberdade, a autoridade paterna e também a do mestre; como as consideramos 
igualmente desmoralizadoras e funestas, e como a experiência diária nos 
demonstra que o pai e o mestre, apesar de sua prudência obrigatória e proverbial, 
e inclusive por causa dessa prudência, se equivocam sobre as capacidades de seus 
filhos com mais facilidade do que as próprias crianças, e como, segundo esta lei 
tão humana, incontestável e fatal, da qual todos que podem abusam, os mestres e 
os pais, ao determinarem arbitrariamente o porvir das crianças, interrogam mais 
seus próprios gostos do que as tendências naturais das crianças; como, por fim, os 
erros cometidos pelo despotismo são sempre mais funestos e menos reparáveis 
que os erros cometidos pela liberdade, sustentamos, contra todos os tutores 
oficiais e oficiosos, paternais e pedantes do mundo, a liberdade plena e inteira das 
crianças para escolherem e determinarem sua própria carreira. 
Se se equivocarem, o próprio erro que cometerem lhes servirá de ensino eficaz 
para o porvir, e a instrução integral que houverem recebido lhes servirá de luz, e 
facilmente poderão volver ao caminho que sua própria natureza lhes indica. 
Tanto as crianças como os homens maduros só se tornam sensatos com as suas 
próprias experiências, nunca com as demais. (Ibidem, pp. 79-81). 
 

Assim, Bakunin prevê um ensino que ofereça - dentro de suas limitações históricas - 

uma formação básica geral a todos, contendo os conhecimentos básicos necessários das 

diversas ciências para uma vida autônoma e livre. Bakunin quer que todos tenham acesso a 

um conhecimento humano universal que lhes permitirá agir segundo suas próprias vontades 

e convicções, evitando, por assim dizer, a submissão do indivíduo a uma autoridade 
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qualquer, humana ou divina. Bakunin acredita na razão humana e em seu desenvolvimento 

saudável, que levaria os indivíduos as suas singularidades e ao respeito pelas singularidades 

alheias, chegando ao que chama de vida em liberdade. Sobre isso, Sílvio Gallo aponta que 

“(...) a liberdade deve ser encarada como o ponto de chegada do homem, sendo, portanto, 

o resultado de um processo de construção. Só o homem completo em sua humanidade pode 

conquistar socialmente a liberdade; uma sociedade só pode ser realmente livre através da 

igualdade dos indivíduos que a constroem por meio de relações solidárias, com a crescente 

liberdade de todos” (GALLO 1995, p. 74). 

Num paradigma social como este, onde todos dispõem igualmente da mesma 

educação, o trabalho na sociedade não respeitará a mesma divisão entre “trabalhadores 

intelectuais” e “trabalhadores braçais”, mas apenas em trabalhadores. Todos igualmente 

reconhecidos e valorizados, fundamentalmente importantes para a vida em sociedade.  

Posteriormente, Bakunin prevê uma parte prática de especialização, ou o que ele 

chama de industrial, onde os estudantes terão seu primeiro contato efetivo com as 

condições reais de trabalho e produção. Será a fase final do processo de escolarização. 

 

Na instrução integral, ao lado do ensino científico ou teórico, deve haver 
necessariamente o ensino industrial ou prático. Só assim se forma o homem 
completo: o trabalhador que compreende e sabe. 
O ensino industrial, paralelo ao ensino científico, será dividido, como o 
científico, em duas partes: o ensino geral, que deverá dar às crianças a idéia geral 
e o primeiro conhecimento prático de toda indústria, sem nenhuma exceção, e a 
idéia de que o seu conjunto forma o aspecto material da civilização como 
totalidade do trabalho humano; e a parte específica, dividida igualmente em 
grupos de ofício ligados entre si de forma especial. 
O ensino geral deve preparar os adolescentes para livremente escolherem o grupo 
especial de habilidades e, entre elas, as habilidades particulares pelas quais sintam 
mais afeição. Uma vez nesta segunda fase do ensino industrial, farão as primeiras 
aprendizagens de trabalho sério sob a direção de seus professores. 
Além do ensino científico e industrial, existirá necessariamente o ensino prático, 
ou melhor, uma série sucessiva de experiências de moral, não divina, mas sim, 
humana. A moral divina baseia-se nesses dois princípios imorais: o respeito à 
autoridade e o desprezo pela humanidade. A moral humana, pelo contrário, 
fundamenta-se no desprezo à autoridade, e no respeito pela liberdade e pela 
humanidade. A moral divina considera o trabalho como uma degradação e como 
um castigo; a moral humana vê nele a condição suprema da felicidade e da 
dignidade humana. A moral divina conduz, como conseqüência, a uma política 
que não reconhece direitos a não ser para aqueles que, por sua condição 
econômica privilegiada, podem viver sem trabalhar. A moral humana só outorga 
direitos a quem vive do trabalho. Reconhece que só pelo trabalho o homem se faz 
homem. (BAKUNIN 2003, pp. 82-83). 
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Nesse fragmento alguns aspectos saltam aos olhos. Primeiro a preocupação de 

Bakunin em vincular o ensino teórico ao prático, de maneira quase que orgânica, a fim de 

evitar um ensino livresco, morto, aos moldes do oferecido pela Igreja. O segundo aspecto é 

sua preocupação com o trabalho e como que a educação deve estar diretivamente ligada ao 

mundo do trabalho. E a terceira é referente ao momento histórico em que Bakunin viveu, 

onde sua idéia de trabalho gira em torno da indústria e da produção de bens. Era muito 

restrito naquele tempo o que chamamos hoje de terceiro setor. 

O terceiro eixo abordado recorrentemente por Bakunin diz respeito ao que ele 

chama de ensino moral, ou educação do espírito. O que efetivamente ele deseja com um 

ensino moral? Para os anarquistas do final do século XIX e início do XX, os princípios 

éticos gerais de uma sociedade ácrata são vistos como aspectos morais. Essa nova moral, 

responsável por uma vida social em que todos sejam igualmente livres, não é inata ao 

Homem, mas sim fruto de seu processo civilizatório. Dessa forma, na perspectiva de 

Bakunin, é a educação que a criança recebe na escola e na família durante a infância que 

lhe possibilitará a aquisição dessa nova moral, fundamental para sua vida adulta em 

liberdade. Resumidamente, a educação moral defendida pelos anarquistas “nada mais é do 

que uma formação para a vida social, uma educação para a vivência da liberdade 

individual em meio à liberdade de todos, da liberdade social” (GALLO, 1995. p 92). No 

entanto, essa educação deve ocorrer prioritariamente pelo exemplo. É justamente o que a 

pedagogia moderna chama de “currículo oculto” da escola. Precisamente por isso que a 

escola deve ser organizada de forma descentralizada e horizontal, afim de não legitimar e 

reproduzir arbitrariedades e autoritarismos, sempre percebidos pelos estudantes.  

Um outro aspecto importante que consta nas reflexões de Bakunin acerca da 

educação é sua preocupação com a diferença entre os indivíduos e suas singularidades. 

Diante da educação dogmática promovida pela igreja e de sua concepção social de 

liberdade, Bakunin conclui ser a diferença um fator primordial para o fortalecimento e 

consolidação da liberdade e da igualdade, o qual a educação não poderá ignorar. 

 
Há uma verdade tornada provérbio, que nunca cessará de ser verdade: que não 
existem duas folhas iguais na mesma árvore. Com muito mais razão, isto está 
certo em relação aos homens, visto que são seres muito mais complexos do que 
as folhas. Mas esta diversidade, longe de ser um mal, é, pelo contrário, como 
muito bem observou o filósofo alemão Feuerbach, uma riqueza para a 
humanidade. Graças a ela a humanidade é um todo coletivo, na qual cada um 
completa o todo e tem necessidade do todo; de forma que esta diversidade infinita 
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das pessoas é a própria causa, a base principal de sua solidariedade, um 
argumento todo-poderoso a favor da igualdade. (BAKUNIN 2003, p.75). 

 

A diversidade entre as pessoas é o que alimenta e fortalece a liberdade anarquista. 

Ou seja, uma educação que vise à liberdade necessariamente terá que prezar pela 

singularidade. Isto porque a singularidade pressupõe a liberdade e é fundamental para que a 

segunda aconteça. A singularidade aliada à igualdade resulta em liberdade. “O exercício da 

liberdade individual na coletividade implica a singularidade; isso é, vivendo em liberdade, 

cada um é si mesmo, em contato com o coletivo, não havendo dois indivíduos iguais, por 

mais que compartilhem os mesmos meios e condições sociais. Portanto, afirmar uma é 

afirmar a outra”(GALLO in KASSICK, 2004. p 11). 

Assim, a educação conferida a criança e ao adolescente fundada em todos os 

aspectos de sua humanidade, possibilitará a integração sadia dessas pessoas ao mundo 

adulto, onde apenas o meio social poderá alargar e consolidar a liberdade iniciada na 

escola. Para tal, é fundamental o concurso de toda a sociedade, em estado de igualdade. 

Dessa forma, Bakunin conclui que 

 

Atingida a maioridade, o adolescente será proclamado livre e senhor absoluto dos 
seus atos. Em troca dos cuidados que a sociedade lhe prodigalizou durante a 
infância, ela exigirá dele três coisas: que permaneça livre, que viva de seu 
trabalho e que respeite a liberdade semelhante. E como os vícios e os crimes de 
que sofre a sociedade atual são unicamente o produto de uma má organização 
social, podemos estar certos de que com uma organização e uma educação da 
sociedade baseadas na razão, na justiça, na liberdade, no respeito humano e na 
mais completa igualdade, o bem se tornará a regra e o mal uma exceção doentia 
que diminuirá cada vez mais sob a influencia toda-poderosa da opinião pública 
moralizada. (BAKUNIN in GALLO 1995, p. 78). 

 

De maneira sintética, a educação anarquista é vista por Bakunin como uma 

educação que vise formar o Homem completo e livre. O homem completo é entendido 

como o Homem que conhece e exercita suas habilidades físicas, intelectuais e morais; não 

de forma fragmentada, mas de maneira orgânica, fazendo de si a síntese dessas faculdades, 

extinguindo de vez a dicotomia existente entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, 

ou entre conhecimento teórico e conhecimento prático, visto por ele como vetor das 

desigualdades sociais. Na medida em que trabalha e se desenvolve em todos os seus 

aspectos, o Homem ganha consciência de si e do mundo, culminando com um processo de 

conscientização e libertação. Nas circunstâncias de hoje, isso implicaria inevitavelmente na 

luta por uma nova sociedade, fundada na justiça e na igualdade, em um processo 
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ininterrupto de construção social da liberdade. Diante do capitalismo, a pedagogia 

anarquista está necessariamente ligada a um processo que culminaria na revolução social. 

 

A criança e a infância para Bakunin  

Uma questão fundamental para compreendermos melhor os escritos de Bakunin a 

despeito da educação é a sua concepção de criança e de infância, pois essas concepções 

incidirão de maneira decisiva em sua forma de entender a educação e de propor sua práxis 

pedagógica. Nesse sentido, sua concepção de Homem nos interessa. Para Bakunin o 

Homem 

 
Entra na vida sem alma, sem consciência, sem sombra de uma idéia ou de um 
sentimento qualquer (...). Uma infinidade de circunstâncias e de condições 
determina sua maior ou menor capacidade de adquirir e apropriar-se dos 
sentimentos, das idéias e das associações de sentimentos e idéias elaboradas por 
séculos e transmitidas a cada um como uma herança social, pela educação que 
recebe. Boa ou má, essa educação impõe-se a ele: ele não é de modo algum 
responsável por isso. (...) Ele pensa, sente, quer o que todo o mundo ao seu redor 
quer, sente e pensa. (BAKUNIN 2003, p.13). 

 

Sendo um fenômeno fatal, singular e único das relações sociais da qual partilha a 

partir do momento em que nasce, o Homem é entendido como produto do meio social e 

natural em que vive. Isso é fundamental para compreendermos a importância da educação 

no interior desse pensamento. 

 
Considerando a educação no sentido mais amplo desse termo, nele compreendo 
não apenas a instrução e as lições de moral, mas ainda e sobretudo os exemplos 
que dão à crianças todas as pessoas que a cercam; a influência de tudo o que ela 
ouve, do que ela vê; e não somente a cultura de seu espírito, mas ainda o 
desenvolvimento de seu corpo pela alimentação, pela higiene, pelo exercício de 
seus membros e de sua força física, - diremos (...) que toda criança, todo adulto, 
todo jovem e, enfim, todo homem maduro é o puro produto do mundo que o 
nutriu e que o criou em seu seio – um produto fatal, involuntário e, por 
conseqüência, irresponsável. (Ibidem, p. 13) 

 

Sendo o Homem a resultante de inúmeras influências, sociais e naturais, que lhe são 

postas a partir do momento em que nasce, a infância e a educação dessa infância possuem 

grande importância. É na infância que a criança começa a experimentar o mundo, a se 

nutrir dele e agir sobre ele, se fazendo enquanto ser humano. A única coisa inata ao homem 

são suas faculdades, suas potencialidades que, na medida em que se desenvolvem ao se 

relacionarem com o meio, adquirem as características desse conflito entre o indivíduo e o 

meio social no qual está inserido, tomando dimensões únicas. Nessa perspectiva, a moral é 
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essencialmente uma criação historicamente produzida, jamais uma característica natural, 

sendo passível de transformações. Portanto, a organização social ocorre de maneira análoga 

a cultura predominante, podendo sofrer alterações na medida em que os indivíduos se 

relacionam e interagem. Disso implica o papel ambíguo, potente e tênue da educação, que 

corrobora tanto para a transformação e criação de novos modos de vida, como para 

manutenção e reprodução de um mesmo modo de vida, ao qual podemos chamar de 

tradição. 

 Ainda assim, afirma Bakunin, existe na criança algo que demanda uma atenção 

especial. Sua imaturidade e inexperiência frente ao mundo em que acabam de chegar 

exigem do adulto um cuidado. Esse cuidado, geralmente oferecido pela família, respeita um 

princípio de autoridade, que reside na maior experiência do adulto diante da criança. 

Bakunin aceita esse princípio e o entende como necessário e legítimo, como uma demanda 

da própria criança, que não possui ainda o discernimento necessário para sua segurança e 

liberdade diante do mundo. A criança depende do adulto para se alimentar, para se vestir, 

para sua própria higiene, para dialogar com o meio etc. Mas, sobretudo, a criança depende 

do adulto para aprender a fazer todas essas coisas por si só, da melhor maneira possível e da 

forma pela qual preferir. No entanto, Bakunin faz ressalvas quanto o futuro desse princípio 

de autoridade.  

 

O princípio da autoridade na educação das crianças constitui o ponto de partida 
natural: ele é legítimo, necessário, quando é aplicado às crianças na primeira 
infância, quando a sua inteligência ainda não se desenvolveu abertamente... (...) 
Mas esse princípio deve enfraquecer-se à medida que avançam a educação e a 
instrução, para dar lugar a liberdade ascendente. 
Toda educação racional nada mais é, no fundo, que a imolação progressiva da 
autoridade em proveito da liberdade, sendo o objetivo final da educação formar 
homens livres e cheios de respeito e amor pela liberdade alheia. (Ibidem, p.19) 

 

Dessa forma, a educação na primeira infância nasce sob o princípio da autoridade, 

no entanto, progressivamente, com o próprio desenvolvimento intelectual, físico e moral da 

criança, esse princípio de autoridade deve ceder lugar à liberdade que começa a ser 

construída. No entanto, Bakunin faz ressalvas sobre um provável abuso de autoridade, 

lembrando que 

  
As crianças não pertencem a ninguém; nem a seus pais, nem a sociedade. Elas 
pertencem a si próprias e a sua futura liberdade. Enquanto crianças, até sua 
emancipação, elas só são livres em possibilidade e devem encontrar-se, por 
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conseqüência, sob o regime da autoridade. (...) A educação e a instrução da 
escola, não tendo outro fim senão a emancipação real das crianças quando elas 
tiverem alcançado a maioridade, não serão outra coisa senão sua instrução 
gradual e progressiva à liberdade, pelo triplo desenvolvimento de suas forças 
físicas, de seu espírito e de sua vontade.  (Ibidem, p.19) 

 

As nuanças dessa fase da educação, em que a autoridade do adulto vai perdendo 

força na medida em que a criança se desenvolve e também vai se tornando adulta, foram 

postas à prova nas várias experiências educacionais promovidas pelos anarquistas no 

decorrer das últimas décadas. O que sucede, com efeito, é que o próprio conhecimento é a 

imolação da submissão da criança a autoridade do adulto. Não um conhecimento abstrato, 

livresco, mas um conhecimento produzido pela própria experiência da criança que poderá, 

com justo discernimento, se contrapor ou aceitar antigos saberes que chegam até ela por 

intermédio dos mais velhos. Como veremos a seguir, nas experiências que destacamos no 

capítulo 2, vários aspectos ainda nebulosos na teoria pedagógica de Bakunin ganharam 

forma e riqueza de detalhes com a vivência prática das escolas anarquistas, que eram 

propriamente dirigidas por pedagogos anarquistas. Uma teoria de educação com tamanha 

utopia, necessita de sólidas experiências práticas para o seu aprimoramento e vigor. Foi o 

que tivemos com a educação integral concebida e propagada pelos anarquistas ainda no fim 

do século XIX e início do XX. 
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II - As experiências educacionais anarquistas 
 

Neste capítulo procuramos apresentar quatro experiências práticas promovidas pelo 

movimento anarquista ainda no final do século XIX e início do século XX. As experiências 

que destacamos foram escolhidas com base no maior numero de arquivos que pudemos 

disponibilizar sobre o tema. A condição de perseguição política que sempre seguiu os 

anarquistas e seus empreendimentos dificultaram muito a divulgação de suas experiências, 

tanto educacionais como em outros âmbitos, por quase sempre estarem em situação de 

ilegalidade. 

A principal fonte de informações sobre as escolas do movimento são os jornais 

operários da época, que divulgavam com periodicidade os princípios e atividades das 

escolas anarquistas. São poucos os livros de história da educação que indicam a existência 

de tais experiências, condenando-as ao anonimato e esquecimento. Serão apresentadas aqui 

quatro experiências que podemos considerar como bem sucedidas se ponderarmos as 

condições adversas do período em que foram criadas. Utilizamos como base de pesquisa 

alguns artigos e publicações lançadas recentemente que podem ser localizadas com maior 

precisão na bibliografia desse trabalho.  

A primeira experiência apresentada ocorreu ainda no final do século XIX num 

orfanato de uma cidade francesa; teve 14 anos de existência e possuiu como característica o 

pioneirismo no âmbito da educação libertária. Em seguida aparece a experiência da Escuela 

Moderna de Barcelona que, sem dúvidas, foi a que logrou maior fama e reconhecimento às 

iniciativas libertárias em educação. Depois apresentamos a comunidade-escola La ruche (a 

colméia), que cristalizou ainda mais o conceito de educação integral trabalhado por 

Bakunin e Paul Robin. Por último aparece a experiência da Escola Moderna n° 1 de São 

Paulo, que teve grande inspiração na experiência catalã e causou grande repercussão no 

período em que esteve funcionando no bairro do Belenzinho, em São Paulo. 

   

Orfanato de Cempuis (1880-1894) 

O Orfanato Prévost em Cempuis, na época em que foi dirigido pelo professor e 

pedagogo Paul Robin, talvez tenha sido a primeira experiência efetiva de cunho anarquista 

na educação. Paul Robin possuiu uma longa e rica trajetória no combate ao ensino burguês, 

principalmente o religioso. Participou do Congresso da Associação Internacional dos 
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Trabalhadores em 1867 e foi o responsável pela redação da monção sobre a educação 

integral para o Congresso do ano seguinte. Seu trabalho foi muito elogiado sendo aprovado 

por unanimidade. Foi convidado por Karl Marx a ser secretário do Conselho Geral da 

Internacional, cargo que ocupou até o momento em que pediu demissão após a cisão entre 

anarquistas e marxistas, ficando ao lado dos libertários. Amigo de Bakunin, Piort Kropotkin 

e Elisée Reclus, Robin tinha fortes convicções acerca da liberdade e do seu potencial na 

educação. 

Em 1880, por influência de um amigo que era inspetor de ensino na região, Robin é 

indicado para o cargo de diretor do Orfanato Prévost onde permanece por 14 anos. O 

orfanato havia sido construído por Joseph-Gabriel Prévost (1793-1875), um rico 

comerciante da região adepto das teorias de Saint-Simon, que o deixou em testamento para 

a prefeitura sob a condição de que fosse um orfanato para ambos os sexos, dirigido por um 

laico e com professores também laicos. Essas condições eram avançadíssimas para a época 

e foram muito bem aproveitadas por Robin. 

Por ser um orfanato, a escola era a própria casa das crianças, formando assim uma 

pequena comunidade que se relacionava em tempo integral. O fato de as crianças não 

possuírem pais também acabou favorecendo Robin, já que não corria riscos de possíveis 

atritos com a família, sendo uma escola ideal para as aplicações da educação integral na 

época. 

Lá, Robin executou metodologicamente cada passo da educação integral, algo ainda 

muito pouco esboçado por Bakunin, aplicando-a especificamente em cada fase, de acordo 

com a faixa etária das crianças e adolescentes. Robin dividiu da seguinte maneira o ensino: 

primeiramente, ainda na primeira infância, a educação se debruça mais sobre o indivíduo 

em si, trabalhando seus sentidos, suas atividades físicas, intelectuais e suas curiosidades. 

Robin chama a atenção para a dificuldade de trabalhar com essa fase da educação; com o 

intuito de aproveitar o interesse natural da criança pelo conhecimento, se opondo ao 

autoritarismo do ensino tradicional, Robin se defronta com o espontaneismo e com o acaso 

desse interesse natural, destacando o seguinte sobre as crianças ainda nessa idade. 

 
Sua curiosidade é insaciável, seu poder de assimilação, ilimitado; mas, apesar de 
procurar informações sobre todas as coisas, ela é incapaz de ater-se a uma única 
ordem de idéias e segui-la em seu desenvolvimento. Se, conforme esta 
observação, quisermos acompanhar a natureza, ajudá-la e não nos opormos a ela, 
entorpecendo-a, substituindo preconceitos como faziam os pedagogos autoritários 
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imbuídos de teologia e metafísica, teremos que reconhecer que a primeira fase da 
educação é inteiramente espontânea e que o acúmulo de conhecimentos se faz 
completamente ao acaso. (ROBIN in MORIYÓN 1989, p. 91) 

Assim, para dialogar com a forma pela qual as crianças aprendem nessa idade, 

Robin desenvolve vários métodos, como jogos, atividades físicas, exercícios musicais, 

pequenas tarefas para benefício da coletividade, entre outras coisas, de acordo com 

interesse que as crianças apresentam. De maneira alguma, afirma Robin, o professor deve 

abandonar a criança em respeito a uma liberdade abstrata. Pelo contrário, justamente pelo 

respeito a sua possível liberdade o professor deve estar presente e atento para que de fato 

essa liberdade se consolide e seja efetivamente uma realidade na vida adulta. Para tal, é 

fundamental que a criança se desenvolva em todos os seus aspectos, com vistas à 

omnilateralidade. Isso não ocorre ao acaso, é fruto de um trabalho planejado e muito bem 

orientado, mesmo respeitando o espontaneismo inicial com que a criança aprende. 

Ainda eram oferecidas as crianças, na medida de seus próprios interesses, 

experiências práticas com diversos instrumentos chamados de “auxiliares dos sentidos”, 

como lupa, microscópio, telescópio, micrômetro, fotômetro, medidas de longitude com uso 

de fitas métricas etc. A idéia de Robin ao propor atividades práticas com esses instrumentos 

era permitir que as crianças tivessem sua curiosidade e criatividade estimuladas. Essa 

curiosidade proporcionada por tais instrumentos é o que permite a aplicação de um 

conhecimento teórico para a explicação dos fenômenos observados. 

 
A necessidade do calculo nascerá do uso destes aparelhos e veremos mais tarde 
como se poderá tirar partido disto para a aquisição espontânea da matemática. 
Porém estes instrumentos só devem ser apresentados pela primeira vez quando 
circunstâncias naturais ou artificiais já tiverem estimulado a curiosidade das 
crianças. (Ibidem, p.96) 

 

São as experiências práticas, acredita Robin, que devem orientar a educação das 

crianças na primeira infância, de modo que qualquer conhecimento teórico apresentado a 

elas será fruto de sua curiosidade e interesse vindos da experiência prática. Esses exercícios 

práticos, orientados segundo o interesse demonstrado pelas crianças, são fundamentais para 

a ampliação de seus conhecimentos básicos, pressupostos para a segunda fase do ensino, 

fundado em uma estrutura mais complexa, racional e teórica. 

 
O desejo de realizar certos trabalhos juntar-se-á à curiosidade natural da criança 
para estimulá-la a adquirir noções positivas de todas as coisas. Devemos procurar 
a maneira de favorecer sempre esta curiosidade e dirigi-la somente em poucos 
casos, facilitando a satisfação mediante a organização do trabalho coletivo, que 
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prepara o espírito para compreender, ao mesmo tempo, os detalhes e o conjunto. 
(Ibidem, p.92)  

 
Sinteticamente, a primeira fase da educação encontra-se no caráter espontâneo que a 

criança demonstra pelas coisas. O professor nada impõe, apenas aproveita o interesse 

natural das crianças para trabalhar atividades que sensibilizem os sentidos do corpo 

humano, bem como os membros do corpo e conhecimentos gerais sobre as coisas e os 

fatos. Progressivamente, as atividades partem da individualidade para a coletividade, de 

forma que as crianças aprendam a se socializar de maneira sadia e que consigam 

desenvolver atividades em grupo. Essa fase inicial se encerra quando as crianças já 

possuem: um repertório básico de conhecimentos, condições de uma elaboração lógica do 

conhecimento e uma capacidade razoável de abstração. 

A segunda fase da educação praticada por Robin em Cempuis, é chamada por ele 

próprio de dogmática. 5  

 
Quando os fatos adquiridos são bem numerosos, a criança sente a necessidade de 
recomeçar e de completar o seu estudo na ordem racional. É neste momento que 
nos parece justo estabelecer com Comte, por volta dos doze anos, o começo do 
ensino dogmático. No entanto, ao mesmo tempo em que ela retorna às ciências 
mais simples na nova ordem, continuará adquirindo ainda, espontaneamente, 
noções relativas às ciências superiores na ordem hierárquica, porém apoiando-se 
em bases mais sólidas, e preparando-se, cada vez melhor, para a sua revisão 
sistemática. (Ibidem, p. 91-92) 

 

Esta segunda fase da educação integral nada mais é do que o aprendizado 

sistemático das diversas ciências. Como afirma o próprio Robin, “durante o mesmo 

período se darão só noções sobre a aplicação das ciências abstratas às concretas, tais 

como a meteorologia, geologia, medicina, etc. È claro que ninguém pensa em dar a todos a 

ciência universal e os detalhes serão reservados aos especialistas”. (Ibidem, p.93) 

Isso reafirma aquilo que já vimos anteriormente, a educação integral se fundamenta 

em conhecimentos mais amplos, de todas as ciências, de modo a não compartimentalizá-lo 

e esvaziá-lo de significado. As ciências eram estudadas de maneira holística, transversal, 

oriundas de uma experiência prática integrada a uma explicação teórica. 

                                                 
5 Paul Robin, além de anarquista era também positivista, fruto da força com que o positivismo e a ciência se 
mostraram no século XIX. Alguns anarquistas daquele período acreditavam piamente no positivismo e no 
racionalismo cientifico em busca da verdade, em contraposição à metafísica e aos dogmas e preconceitos 
religiosos do período. 
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O ensino teórico, ainda pouco lapidado durante a infância, ganha nova importância 

quando na adolescência. Ele se funde de forma orgânica ao ensino prático ou manual, sem 

criar lacunas, criando uma unidade em que o conhecimento existe de forma prática, mas 

com sólido respaldo teórico. 

 
A educação intelectual merece, por si mesma, o título de integral quando tem 
como fim o desenvolvimento proporcional de todas as faculdades do homem, que 
existem na criança como gérmen; não temos o direito de deixar que se atrofiem, 
nem reprimir nenhuma, seja a imaginação, o juízo ou a memória. Por instrução 
integral entendemos que o aluno deve adquirir, não como se dizia antigamente 
‘luzes’ de tudo, um banho superficial, mas sim sólidas noções, justas, claras e 
positivas, ainda que muito elementares, de todas as ciências e de todas as artes. O 
método de educação correspondente a tal programa terá também o caráter 
integral, as faculdades, de fazer nascer as idéias e de comunicar as noções. 
(ROBIN apud GALLO 1995, p.358)  

  
Na parte prática, nas diversas oficinas, os adolescentes de ambos os sexos 

aprendiam os diferentes ofícios, da tapeçaria a costura, todos tinham oportunidade de 

adquirir o conhecimento prático da manufatura acompanhado de todos os subsídios 

teóricos. Ao final do processo de instrução via educação integral, o adolescente poderia 

fazer uma escolha entre os diferentes ofícios para se especializar e se aprofundar. 

 
O aluno deverá reservar certo número de horas ao conhecimento profundo de um 
pequeno número de profissões e escolher o tipo de trabalho ao qual dedicará sua 
existência. Este será o fim racional da aprendizagem. (ROBIN in MORIYÓN 
1983, p.93) 

 

Desta forma, Robin nos indica de forma sintética o produto final da educação 

integral 

 
Deste modo, estabelecer-se-á a base ampla e estável, sobre a qual se apoiará mais 
tarde a especialização. Assim, por exemplo, desejamos que nossas crianças não 
só possuam esses conhecimentos, que convencionalmente são admitidos nas 
escolas primárias, como a língua materna, história nacional, aritmética etc., senão 
que além disso se iniciem nas ciências e nas artes, possuam noções de física e de 
química, de história natural. E também queremos que saibam música e desenho. 
Que se tenham exercitado nos diversos trabalhos manuais, e não exclusivamente 
em apenas um, com o pretexto de especialidade e aprendizagem: depois de haver 
adquirido, com conhecimento de causa, e ainda sem levar a especialização ao 
extremo, como se faz de maneira demasiadamente geral nas oficinas, onde a 
excessiva divisão do trabalho forma apenas operários incompletos. È deste ideal, 
o do homem destro que se converte em um operário hábil, que tentamos nos 
aproximar o máximo possível, mediante a organização do trabalho em nossas 
oficinas. (Robin apud Gallo 1995, p. 121)  

 

Dessa forma Paul Robin organizou o ensino no orfanato de Cempuis durante os 14 

anos em que permaneceu em sua diretoria. No entanto, seria surpreendente que tamanha 
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experiência em pleno século XIX não encontrasse resistências do setor conservador da 

sociedade. E foi exatamente isso que afastou Paul Robin definitivamente do Orfanato 

Prévost. Em 1894, um movimento organizado pelos católicos com intensa campanha 

difamatória na imprensa contra a co-educação dos sexos causou revolta na opinião pública 

derrubando Robin da direção do orfanato. Sobre sua experiência em Cempuis e o fim dela, 

Robin aponta o seguinte: 

 
Primeiro na França, dei às crianças uma educação que as fizeram fortes 
fisicamente, e uma instrução, se não larga e profunda, baseada na realidade 
objetiva e irrefutável, e desenvolvi o espírito de observação e a capacidade de 
experimentação. Não fiz àquelas jovens inteligências a crítica de nossas 
decrépitas instituições, mas tampouco o elogio. É certo que sem haver pregado a 
eles esta crítica, a retidão dos sensos e do juízo, fruto da educação distribuída, 
inspirava neles o ódio das imposturas e das atrocidades das instituições vigentes, 
lamentável vestígio dos séculos de erros que impedem no nosso o 
desenvolvimento da felicidade humana. Esse foi o meu crime. (Ibidem, p.126) 

 
 

La Escuela Moderna de Barcelona (1901-1909) 

A experiência da Escuela Moderna de Barcelona talvez seja, no meio libertário, a de 

maior renome. Isso por sua prática revolucionária para os padrões educacionais da época, 

mas também pela maneira trágica em que foram interrompidas suas atividades em 1909. 

Sua fundação foi fruto das aspirações pedagógicas de Francesc Ferrer i Guàrdia, um 

pedagogo catalão ligado fortemente aos movimentos sociais do início do século XX, dentre 

eles o movimento anarquista que possuía uma forte incidência na Espanha. 

Ferrer nasceu em 1859 no pequeno burgo costeiro de Allela, nas proximidades de 

Barcelona. Filho de uma família católica, pequena proprietária de terras e produtora de 

vinhos, Ferrer freqüentara a Igreja durante toda a infância por influência principalmente dos 

avós. Porém, ainda na adolescência, Ferrer se muda sozinho para Barcelona onde arruma 

um emprego de caixeiro numa loja de tecidos. Essa mudança de cidade traz transformações 

sem precedentes para a vida de Ferrer, que mantém contato com intelectuais importantes de 

seu tempo, levando-o a ingressar no Partido Progressista, onde desempenha o papel de 

secretário. Para quem teve uma formação profundamente católica como ele, tratava-se de 

uma mudança radical. 

Sua atuação política na Espanha faz com que tenha que se exilar na França, em 

1886, onde subsiste dando aulas de espanhol. O exílio foi fundamental para que Ferrer 

firmasse contatos que posteriormente seriam decisivos em sua prática pedagógica. Na 
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França, Ferrer conheceu educadores que ambicionavam uma escola emancipada dos 

dogmas clericais; esses pensadores deslumbravam uma educação orientada por um estudo 

racionalista, científico, em grande parte influenciados pela obra de Pestalozzi, um ambiente 

muito diferente da Espanha agrária6 que Ferrer acabara de deixar. Também na França, 

Ferrer toma conhecimento da experiência educacional de Paul Robin e Elisée Reclus, o que 

acabaria por orientar o interesse popular e emancipatório de sua práxis.   

Ao retornar para a Espanha em 1901, traz consigo fundos consideráveis doados por 

uma antiga aluna, Ernestina Meunier, possibilitando-o a fundação da Escuela Moderna de 

Barcelona. Ao fundar a escola, Ferrer mantém a base que orienta os projetos educacionais 

anarquistas de seu tempo, como a co-educação dos sexos, a co-educação das classes, o 

ensino laico e científico, as oficinas de oficio, as aulas de campo, os periódicos etc. O 

trecho a seguir exemplifica a opção política de Ferrer ao fundar a escuela: 

 
A verdade é de todos e socialmente deve-se a todo mundo. Colocar-lhe um preço, 
reservá-la como monopólio dos poderosos, deixar os humildes em uma 
sistemática ignorância e, o que é ainda pior, dar-lhes uma verdade dogmática e 
oficial, em contradição com a ciência para que aceitem sem protesto seu ínfimo e 
deplorável estado, sob um regime político democrático é uma indignidade 
intolerável e, por minha parte, julgo que o mais eficaz protesto e a mais positiva 
ação revolucionária consiste em dar aos oprimidos, aos deserdados e a todos 
quantos sintam impulsos justiceiros essa verdade que lhes é roubada, 
determinante das energias suficientes para a grande obra de regeneração da 
sociedade. (FERRER apud GALLO 1992, p.19) 

 

É latente em Ferrer o interesse na emancipação intelectual do proletariado, visto por 

ele como fator fundamental na luta de classes e no combate as injustiças do capitalismo. O 

monopólio da educação na Espanha do início do século XX era exercido pela Igreja e pelo 

Estado, onde se tinha um ensino dogmático, preenchido de “verdades oficiais” e 

explicações metafísicas, além de um severo adestramento do corpo fundado na palmatória e 

de ser exclusiva a uma pequena parcela da população. Na Espanha desse período, apenas 

seis milhões de habitantes, de um total de dezoito milhões, sabiam ler. Eram índices 

alarmantes que justificavam o retrocesso em que o país se encontrava em pleno nascimento 

                                                 
6 A Espanha do século XIX ainda não tinha assistido a ascensão da burguesia e encontrava-se subordinada a 
nobreza e ao clero. Maurício Tragtenberg, no livro Sobre educação, política e sindicalismo, assim descreve a 
Espanha desse período: “Espanha do latifúndio, com um clero inquisitorial, com ‘Reis Constitucionais de 
Espanha pela Graça de Deus’, com a existência dos grandes senhorios de Estremadura e Andaluzia, dos 
torturadores do castelo de Montjuich e uma burguesia mais interessada em ordem do que em liberdade, 
incapaz de exercer uma hegemonia, subordinada à nobreza e ao clero, que imprimiam uma direção do Estado” 
(p. 131). 
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do século XX. 

Como explicita Maurício Tragtenberg, “(...) o drama de Ferrer foi ter nascido num 

país considerado ‘terra bendita’ dos analfabetos, onde a educação era o que menos 

importava a governos obscuristas” (TRAGTENBERG 2004, p.139). Foi nesse contexto de 

um país conservador, marcado pela inquisição, que Ferrer fundou a Escuela Moderna. 

Portanto, é preciso sublinhar a forte resistência que sua prática pedagógica encontrou nesse 

ambiente, principalmente no que se refere à co-educação dos sexos. Nesse sentido, a escola 

de Ferrer era vista como uma inconveniente concorrência pela Igreja, que não lhe poupava 

críticas.  

Ciente da resistência que se levantava em torno de sua prática, Ferrer depositava 

seus esforços nos jovens e crianças que lhe eram confiados. Junto aos demais educadores 

da Escuela Moderna, impingiam um ensino crítico, fundado exclusivamente na ciência, 

algo inédito até então. Firme em sua posição, Ferrer afirmava não haver razão para 

que,“(...) no ensino primário, se ensine que Deus fez o mundo do nada, em seis dias. A 

verdade é de todos e socialmente deve ir a todo mundo, não deve ser monopólio dos 

poderosos, ser vedada aos humildes na forma de uma verdade dogmática e oficial em 

contradição com a ciência. Daí o mais eficaz protesto consiste em dar aos deserdados essa 

verdade que lhes é ocultada” (FERRER apud TRAGTENBERG 2004, p.139).  

Tendo como maior objetivo a construção de uma sociedade justa, Ferrer via na co-

educação das classes o caminho para despertar entre as crianças a vontade de justiça e 

solidariedade, evitando inculcar-lhes a conservação de privilégios e vantagens. “(...) A co-

educação de pobres e ricos, colocando uns em contato com outros na inocente igualdade 

da infância, por meio da sistemática igualdade da escola racional, é essa a escola, boa, 

necessária e reparadora” (Ibidem, p.142). Além dos fatores benéficos da co-educação das 

classes, os pais que pudessem contribuir com alguma quantia para manutenção da escola 

eram bem vindos, embora tal contribuição fosse voluntária, proporcional ao poder 

aquisitivo da família e incapaz de gerar o mínimo privilégio em relação aos demais que não 

podiam pagar. 

A higiene escolar era outra preocupação de Ferrer, pois as péssimas condições de 

higiene em que estavam concentradas o proletariado europeu daquele período eram a 

principal causa de doenças e óbito entre as crianças. Na medida em que a escola ensinava 
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as crianças a se prevenirem de doenças pela higiene, estas influenciavam a família, pois 

solicitavam aos pais que lavassem seus pés ou pediam escova para limpar os dentes. Ferrer 

também se preocupava com a salubridade do ambiente escolar, como iluminação, 

ventilação, calefação, correntes de ar e instalação de banheiros. Tais medidas contribuíram 

muito para o controle de doenças e enfermidades entre as crianças. 

O corpo de professores foi outro desafio para a composição da Escuela Moderna de 

Barcelona, visto que os tipos de professores que Ferrer almejava simplesmente não 

existiam na Espanha daquele período. Foi preciso criar uma “escola de professores” para 

formar educadores referenciados na perspectiva racionalista. Ferrer publicou um anuncio 

convidando “(...) professores e jovens, de ambos os sexos, que desejam dedicar-se ao 

ensino racional e científico, despojados de superstições, crenças tradicionais absurdas, 

que entrem em contato com o Diretor da Escola Moderna para preencher as vagas 

existentes” (Ibidem, pp. 149-150). Era um trabalho de “reciclagem” dos professores, onde 

“(...) toda imposição dogmática era rechaçada, qualquer incursão na área metafísica era 

abandonada e, pouco a pouco, a experiência formava a nova ciência pedagógica, não só 

por meu empenho, mas pela ação dos primeiros professores e, em ocasiões, até pelas 

dúvidas e manifestações dos alunos” (Ibidem, p.145). Essa regeneração dos professores era 

uma tarefa difícil, visto que os professores oriundos da escola tradicional eram oprimidos 

pela mesma, onde Ferrer observa que eram “(...) oprimidos de tal forma que só tinham 

como solução a obediência” (Ibidem, p. 154). Daí a tendência à reprodução da repressão, 

onde o professor oprimido reprimia os alunos em sala de aula, fazendo-os obedecer aos 

dogmas sociais da época.  

Outra característica peculiar da Escuela Moderna era a ausência de premiações e 

castigos, bem como de exames. A justificativa de Ferrer para abolição das recompensas e 

dos castigos era o interesse em não reproduzir as relações de desigualdade e competição 

características da sociedade capitalista. O ranquiamento de alunos por prêmios de 

excelência e reprovações eram totalmente contrários aos princípios da escola, que previam 

a igualdade e a solidariedade entre as crianças. Tal estrutura onde “(...) um se salienta, a 

média se conforma com a nota de ‘aprovado’ e os infelizes sofrem o opróbrio dos 

incapacitados até a final exclusão do sistema escolar. São diferenciações extremamente 

reacionárias” (Ibidem, p. 155). No entanto, Ferrer registra a pressão que sofria de alguns 
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pais de alunos que exigiam uma nota para o desempenho de seus filhos na escola. Esse foi 

mais um fator para que Ferrer abolisse os exames, pois via neles um ato solene que 

satisfazia o sarcasmo dos professores, o ego de muitos pais, a custa de torturas e 

sofrimentos para as crianças antes, durante e depois das provas. Sobre esse aspecto da 

educação, Ferrer alude para que os pedagogos se esforcem 

 
(...) a inspirar amor ao trabalho sem sanções arbitrárias, já existem sanções 
naturais e inevitáveis. Sobretudo, evitemos fornecer às crianças a noção de 
comparação e medidas entre os indivíduos porque, para que os homens apreciem 
e compreendam a diversidade infinita que existe de caracteres e inteligências, é 
necessário evitar a figura imutável do bom aluno. (Ibidem, p. 157). 

 

Todos esses aspectos de fomento a competição entre as crianças, como o 

ranquiamento por desempenho; obediência e submissão à disciplina imposta pelo mestre; 

pressão externa pelos resultados esperados, entre outros, contribuíam para satisfazer os 

interesses políticos e econômicos que incidem sobre a escola, com vistas à formação de um 

sujeito passivo, obediente, conformado, apto a ingressar no mercado de trabalho como um 

empregado subordinado, pronto para reproduzir sua condição de trabalhador alienado. É 

justamente contra essa escravização dos corpos e mentes juvenis que a Escuela Moderna se 

levanta, rebatendo as práticas cotidianas que acabam por legitimar tais relações. 

Porém, por atuar no seio de uma sociedade conservadora e patriarcal, as atividades 

de Ferrer e da Escuela Moderna de Barcelona não passariam impunes. Primeiramente, em 

1906, Ferrer é preso sob acusação de planejar o atentado contra Afonso XIII, onde Mateo 

Morral, tradutor e bibliotecário da Escuela Moderna, havia sido preso como um dos 

participantes. Ferrer fica preso durante alguns meses e posteriormente é absolvido por um 

júri popular. No entanto, em 1909, Ferrer é preso novamente acusado de ser o instigador 

dos protestos de julho daquele ano contra o envio de tropas ao Marrocos, que ficaria 

conhecida como a semana trágica. Julgado a portas fechadas por um conselho de guerra, 

Ferrer é declarado culpado e é executado na prisão de Montjuich em 13 de outubro de 

19097. Após sua rápida execução, eclodem em várias partes do mundo manifestações de 

                                                 
7 A seguir, a reprodução da sentença de Ferrer publicada na Enciclopédia Anarquista: “En Barcelona, a 9 de 
octubre de 1909, reunido el Consejo de guerra ordinario de plaza para ver y fallar esta causa, habiéndose 
hecho relación por el juez instructor del resultado de autos; presente el acusado; oídas la acusación fiscal y 
la defensa, y de acuerdo con el dictamen del asesor, por unanimidad, el Consejo de guerra declara: 
Que los hechos perseguidos en esta causa constituyen un delito consumado de rebelión militar, por la 
concurrencia de las circunstancias tercera y cuarta del mismo: 
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repúdio ao ocorrido. Inclusive no Brasil, no dia 17 de outubro do mesmo ano, agitadas 

manifestações impulsionadas pelos anarco-sindicalistas tomaram as ruas das cidades de São 

Paulo, Santos e Curitiba, com adesão das sociedades espanholas do país, atingindo também 

as regiões de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Bahia, Maranhão e Rio de 

Janeiro. As manifestações na Espanha e no exterior foram tão fortes que provocaram a 

queda do Governo presidido por Antonio Maura. Transformado num mártir da educação 

libertária, Ferrer influenciou a fundação de inúmeras escolas modernas em praticamente 

todos os países que possuíam penetração do movimento anarquista, inclusive no Brasil, 

como veremos adiante.  

 
La ruche (1904-1917) 

La ruche, ou a colméia, foi uma escola anarquista fundada em 1904 em um 

espaçoso sítio na região de Rambouillet, a 48 quilômetros de Paris, por Sébastien Faure. 

Diferentemente do Orfanato de Cempuis, que era ligado ao Estado, La ruche era uma 

escola autônoma, não pertencia nem ao Estado nem a Igreja, tampouco poderia ser 

considerada uma instituição particular, visto que não cobrava mensalidades de seus alunos 

e não possuía lucro algum. Também não era reconhecida como uma escola pelas 

autoridades, logo não sofria fiscalizações e nem obedecia nenhuma legislação específica 

aos estabelecimentos de ensino, embora constantemente a inspetoria de educação da região 

tenha procurado o diretor para regularização formal do funcionamento da escola, que nunca 

aconteceu durante os 13 anos em que funcionou. 

Faure, um militante anarquista muito próximo de Piotr Kropotkin, Errico Malatesta 

e Elisée Reclus, defendia o apoio mútuo e o comunismo anarquista. Após infância rígida 

com os jesuítas, na adolescência chegou a entrar para o noviciado desta ordem, mas logo a 

                                                                                                                                                     
Considera responsable del mismo, en concepto de autor y como jefe de la rebelión, al procesado Francisco 
Ferrer Guardia, con las circunstancias agravantes del art. 173 del mismo Cuerpo legal; 
Y en su virtud, le impone, con arreglo al artículo 238, en su número primero, la pena de muerte con la 
accesoria, caso de indulto, de inhabilitación absoluta perpetua; condenándole también a indemnizar todos 
los daños y perjuicios ocasionados por los incendios, deterioros de vías de comunicación, férreas y 
telegráficas, ocurridos durante la rebelión, quedando, hasta que pueda señalarse su cuantía, afectos todos 
los bienes de Ferrer Guardia a la extinción de esta responsabilidad civil, y declarando que, en el citado caso 
de indulto, le será de abono la mitad del tiempo de prisión preventiva sufrida a resultas de esta causa. 
Todo con arreglo a los artículos 173, 188, 219, 237 en sus circunstancias tercera y cuarta; 238 en su número 
primero. 242 del Código de Justicia Militar; 11, 13, 18 al 21, 53, 121 al 228 del Cógio Penal ordinario; los 
concordantes de ambos Códigos y Ley del 17 de Enero de 1901.- Eduardo de Aguirre.- Pompeyo Martí.- 
Sebastián Carreras.- Marcelino Díaz.-Manuel de Llanos.- Aniceto García.- Julio López.” 
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abandona. Ao entrar em contato com o movimento operário de sua época, Faure se 

apaixona pela causa e dedica o resto de sua vida ao ativismo revolucionário, do qual La 

ruche é o puro produto. Antes de fundar a escola, Sébastien Faure viajou por toda a Europa, 

ministrando conferências, fazendo propaganda, incentivando a revolução socialista 

libertária. 

O dinheiro que Faure arrecadava como conferencista foi todo revertido para as mais 

diversas ações revolucionárias. No entanto, após anos de doações, Faure se põe a refletir 

sobre a eficácia prática de suas doações esparsas e conclui ser mais produtivo investir todo 

seu dinheiro em um único empreendimento. Como possuía uma revolta muito grande em 

relação à educação tradicional de seu tempo, fosse estatal ou religiosa, Faure alude para 

uma terceira possibilidade, livre de dogmas metafísicos ou econômicos. Sob essa 

perspectiva, “(...) a escola cristã é a escola do passado, organizada pela igreja e para ela; 

a escola leiga é a escola do presente, organizada pelo Estado e para ele. A Colméia é a 

escola do futuro, a escola simplesmente, organizada para criança, de tal maneira que, 

deixando de ser o bem, o objeto, a propriedade da Religião ou do Estado, se pertença a si 

mesma e encontre nela o pão, o saber e a ternura, que seu corpo, cérebro e coração 

necessitam” (FAURE, in MORIYÓN 1989, p.111). Foi essa idéia que o levou a fundar La 

ruche. 

O empreendimento se torna realidade quando Faure aluga um sítio em Saine-et-

Oise, que possui “(...) um prédio bastante amplo, uma horta grande, bosques, prados, 

terras cultiváveis, tudo isso numa superfície total de 25 hectares” (Faure, in Moriyón 1989, 

p.113). 

  Faure convida alguns “colaboradores”, que nada mais eram do que os educadores, 

para se integrar à experiência. Era garantido a eles moradia, alimentação e os demais 

elementos para uma saudável subsistência. No entanto, ninguém recebia salário, existindo 

apenas um caixa comum onde todos poderiam recorrer para satisfazer eventuais 

necessidades materiais. Faure assim comenta a situação: 

 
Nossos colaboradores não recebem retribuição nem salário. Todas as funções na 
Colméia são totalmente gratuitas. Salário, soldo, adiantamento é aqui algo 
totalmente desconhecido. Os companheiros que, por razões diversas, trabalham 
na Colméia o fazem da forma mais desinteressada possível. Cada um deles deve, 
entretanto, ter capacidade, assiduidade no trabalho, sobriedade e moralidade que 
lhe permitiram, lá fora, subir aos níveis mais cobiçados. Nossos colaboradores 
renunciam de bom grado a estas vantagens materiais, para viverem na Colméia. 
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(...) É permitido também que eles tenham algum dinheiro no bolso; tiram, para 
este fim, do fundo comum, pegam conforme a necessidade sem terem que 
justificar: são e continuam sendo os únicos juízes das necessidades que têm e eu 
tenho orgulho de dizer, para elogio de todos, que, há quase dez anos que existe a 
Colméia, todos os nossos colaboradores foram comedidos e discretos evitando 
assim pesar no nosso orçamento. (Ibidem, p. 116) 

 

Sobre as crianças que freqüentavam a escola, elas eram num total de 40, de ambos 

os sexos, alternando entre “as pequenas, as médias e as grandes”. As pequenas variavam da 

mais tenra idade até aproximadamente os 12 anos de idade. As médias variavam dos 12 aos 

15 anos aproximadamente e as grandes dos 16 anos em diante. Todas as crianças eram 

oriundas de famílias proletárias, porém todas possuíam pais ou responsáveis, não sendo 

nenhuma órfã. Faure afirma ser a demanda “infinitamente” maior do que as possibilidades 

da escola e que por diversas vezes tiveram que negar o acesso de novas crianças por 

impossibilidade de ampliar o tamanho da escola. “A colméia poderia esvaziar-se do jovem 

enxame que contém; poderia esvaziar-se dez vezes e não demoraria muito a encher-se de 

novo e muitas abelhas ainda ficariam na porta” (Ibidem, p. 119). 

A gestão interna da escola é referenciada na “ajuda mútua” idealizada por Piort 

Kropotkin8. Todos os colaboradores, juntamente com os adolescentes maiores, se reuniam 

uma vez por semana no período da noite, quando as crianças já estavam dormindo, para 

conversar sobre os projetos, sobre as novas idéias e eventuais dificuldades que incidiam 

sobre o ambiente. Todos compartilhavam aquilo que julgavam ser de interesse comum e 

que dizia respeito ao bem estar da escola-comunidade. Internamente não existiam 

hierarquias, as diferentes oficinas e grupos de estudo tinham total autonomia para estipular 

a forma de trabalho que preferissem e as decisões de âmbito maior, pertinentes ao todo 

escolar, eram decidias coletivamente nessas reuniões noturnas semanais.  

Para as questões externas, existia um diretor da escola, que era o próprio Faure, que 

a seguir expõe as funções da direção escolar na Colméia:  

 
Um de nós – eu, no momento – possui o título de diretor. Para os proprietários, 
cujos inquilinos somos somente nós, para os provedores, para as famílias que nos 
confiam os seus filhos, para os grupos, que por centenas, e para os companheiros, 
que por milhares, seguem com interesse a marcha da Colméia, para as 

                                                 
8 Pior Kropotkin foi um importante militante anarquista. De origem nobre na Rússia, rejeitou a abastança 
familiar para se juntar ao movimento operário de seu tempo, sendo um quadro importante dentro do 
movimento anarquista. A corrente que Kropotkin pertencia dentro do movimento anarquista era conhecida 
como Comunismo Anarquista. 



 45

autoridades e a administração, é necessário um diretor, porque tem que haver um 
responsável. Comprometer-se, contestar, assinar, tornar-se fiador, este é o papel 
do diretor. Intervir em todas as negociações com o exterior, escrever e falar em 
nome da Colméia, esta é a sua função. Pobre diretor! (Ibidem, p. 115)  

 

Sobre a parte financeira, a escola nunca chegou a obter autonomia, sempre 

dependendo das quantias mensais também disponibilizadas por seu diretor. Faure afirma ter 

um profundo interesse na autonomia econômica da escola, por entender como arriscado e 

imprevisível todo financiamento da escola ser oriundo de suas finanças. A idéia de Faure 

para conquistar a auto-suficiência econômica seria utilizar as oficinas existentes na Colméia 

para prestar serviços para fora, onde o trabalho já realizado pelas crianças e adolescentes 

em forma de aulas pudesse obter algum tipo de recompensação financeira para a escola. 

Porém, de todas as oficinas, apenas a imprensa chegou a prestar serviços para fora. 

Agora, tratando mais especificamente da prática pedagógica da Colméia, Faure 

assim como os demais colaboradores eram partidários da educação integral anarquista, nos 

mesmos moldes dos quais já falamos antes, onde todo trabalho era voltado para a formação 

completa das crianças, em seus aspectos intelectuais, físicos e morais. Desta forma, 

“mediante a vida ao ar livre, regime regular, higiene, limpeza, passeio, esportes e 

movimento, formamos seres sãos, fortes e belos. (...) Mediante ensino racional, estudo 

atrativo, observação, discussão, espírito crítico, formamos inteligências cultivadas. (...) 

Pelo exemplo, docilidade, persuasão e ternura, formamos consciências retas, vontades 

firmes e corações afetuosos” (Ibidem, p. 111). 

Para Faure, a multiplicidade de métodos pedagógicos pode resumir-se em dois 

princípios básicos, divergentes, denominados de método dedutivo e método indutivo. O 

primeiro parte de regras gerais e abstratas, por meio de deduções, para chegar a um 

conhecimento prático; já o método indutivo, parte da realidade objetiva vivida 

cotidianamente pela criança para depois chegar às abstrações. O método dedutivo 

fundamenta-se na disciplina autoritária, é impositivo; o segundo, baseia-se na auto-

regulação e é autônomo. O primeiro ensina a submissão e a obediência; o segundo ensina a 

solidariedade e a liberdade.   

Partidário do método indutivo, Faure entende como importante que o estudante 

“aprenda a aprender”. Para tal, é fundamental iniciá-lo nos conhecimentos básicos de todas 

as ciências, de modo que a criança interiorize os alicerces fundamentais do conhecimento 

humano científico, imprescindíveis para que a criança busque, segundo seus próprios 
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interesses, os demais conhecimentos produzidos pela humanidade. Para que isso ocorra de 

maneira saudável e interessante, a forma pela qual são ensinados os primeiros 

conhecimentos é fundamental para que o estudante se sinta estimulado a continuar 

buscando por si próprio o incremento desse conhecimento. Nessa perspectiva, de maneira 

alguma, o meio pode ser imolado em nome do fim. 

Com essas questões em mente, o coletivo de colaboradores da Colméia estruturou o 

ensino entre crianças “pequenas, médias e grandes”: as crianças pequenas não freqüentam 

nenhuma oficina. Distribuem seu tempo entre aulas, brinquedos e pequenos serviços 

domésticos úteis à coletividade. Somam-se a isto o esporte e os jogos. Os médios são os 

aprendizes e dedicam seu tempo entre o trabalho nas oficinas e o estudo teórico. Todas as 

crianças passam por todas as oficinas e a idéia é que descubram o oficio ao qual suas 

aptidões melhor se encaixam. Esse período é denominado de pré-aprendizagem e a 

educação intelectual se encontra em plena fusão com a educação manual. Os “grandes”, 

conscientes dos diferentes ofícios, dos rudimentos científicos que subsidiam esses ofícios e 

de seus próprios interesses e aptidões, escolhem uma oficina para se especializar e 

aprofundar seus conhecimentos. É o ensino profissional propriamente dito. 

A idéia de Faure e seus colaboradores com esse modelo de ensino é evitar uma 

semi-formação das crianças que culminaria na vida adulta em um trabalhador alienado e 

infeliz. Contrária a isto, a proposta pedagógica em La ruche visa uma formação 

omnilateral, comprometida com os fundamentos científicos mais avançados de sua época, 

de modo que a criança se desenvolva de acordo com os ofícios que mais lhe interessam. 

Somado a educação intelectual e braçal temos a educação moral, que é ensinada 

principalmente pela própria vivencia dessa moralidade anarquista, ou seja, é o exemplo a 

principal ferramenta de ensino da moral tão cara aos socialistas libertários. Crentes que o 

meio é o responsável por tudo que a criança acredita, pensa e sente durante toda sua vida, o 

exemplo em La ruche é tão importante quanto às oficinas e as aulas teóricas. Por tanto,  

 
a comunidade deve, pois, fornecer o exemplo de uma vida sã e correta. Se o 
objetivo é ter crianças e adolescentes que conheçam os vários serviços 
domésticos, é necessário que os funcionários que exerçam diariamente esses 
ofícios estejam aptos a naturalmente ensiná-los às crianças; se o objetivo é ter 
crianças e adolescentes felizes, é preciso que os membros da comunidade estejam 
felizes com seu modo de vida; se o objetivo é ter crianças e adolescentes 
conscientes e responsáveis, é necessário que as pessoas com as quais elas 
convivam sejam o exemplo vivo da consciência e da prática da responsabilidade; 
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se deseja ter crianças e adolescentes que sejam cidadãos democráticos e 
solidários, é preciso que eles passem por um processo de aprendizagem e prática 
da solidariedade e da prática da tomada de decisões.  (Gallo 1995, p. 135) 

 

Fiéis ao método indutivo, apenas a prática tem como possibilidade a significação e 

aplicação de qualquer teoria. Por isso a importância do trabalho manual para aprendizagem 

do trabalho intelectual, bem como a própria vivencia da moral anarquista como única forma 

de alcançá-la. Por tanto, em La ruche, para alcançar a tão almejada formação completa, 

omnilateral, e consequentemente a própria liberdade, é fundamental que as várias facetas do 

ensino se encontrem em harmonia e equilíbrio, fundindo-se em uma única prática que tem 

como objetivo final a plena formação de todos. 

 

A Escola Moderna nº. 1 (1912-1919) 

Assim como nos países europeus, no Brasil o movimento anarquista era marcante 

no início do século XX, sobretudo entre os operários imigrantes da Itália e da Espanha que 

residiam nas regiões sul e sudeste do país. A penetração do movimento anarquista nos 

países em início de industrialização na América - tanto do Sul como do Norte - era tal, que 

mantinham freqüentes correspondências entre os sindicatos, os círculos operários e a 

imprensa libertária dos diferentes países em que atuavam. Esse contato estreito entre os 

movimentos pode ser notado nas publicações dos periódicos anarquistas da época, que 

relatam experiências ocorridas por iniciativa dos operários em outros países, bem como 

greves e manifestações. 9 

Essa ligação internacional do movimento anarquista proporcionou aos ativistas 

brasileiros contato com as experiências realizadas pelo movimento em outros países. Entre 

elas, figurava a experiência da Escuela Moderna de Barcelona, vista pelos operários daqui 

como algo imprescindível para a revolução social que almejavam. Várias experiências 

educacionais foram praticadas pelo movimento em diferentes cidades do país, entretanto, 

sempre esbarravam no problema econômico e político, sofrendo com a falta de verbas para 

manutenção das escolas e com as freqüentes incursões da polícia que mantinham os centros 

de formação do operariado na clandestinidade.  

                                                 
9 Já relatamos as manifestações ocorridas no Brasil em repúdio ao assassinato de Francesc Ferrer i Guardia. 
Também de grande repercussão foram às manifestações de apoio a Sacco e Vanzetti, dois trabalhadores 
anarquistas condenados à morte nos EUA em decorrência de suas atividades políticas naquele país entre 1922 
e 1927. 
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Porém, cientes das limitações impostas pelo momento histórico em que viviam, em 

1909 formou-se no bairro do Belenzinho, um Comitê Organizador da Escola Moderna de 

São Paulo. Esse comitê, motivado pelas idéias vindas da Europa de um ensino racionalista, 

científico, laico e independente da Igreja e do Estado, organizou-se com o intuito de 

construir uma proposta consistente de educação para os filhos dos operários juntamente 

com uma campanha para angariar fundos. Defensores da co-educação das classes, o Comitê 

Pró-escola Moderna buscou ajuda financeira junto a outros setores da sociedade que, 

embora não participassem diretamente do movimento anarquista, simpatizassem com a 

causa da educação racionalista. Flávio Luizetto assim comenta esse processo: 

 

A idéia do ensino racionalista de Ferrer promoveu, no Brasil, a exemplo do 
ocorrido na Espanha, a aproximação entre anarquistas e gente identificada com 
outras ideologias. Na Espanha, em torno da Escola Moderna de Barcelona, 
uniram-se, além dos anarquistas, todos aqueles que se diziam dotados de um 
“espírito emancipado”: liberais, socialistas, livres-pensadores. Aqui também, a 
iniciativa atraiu gente situada fora dos quadros restritos da militância libertária e 
que, por sua situação econômica e posição social, esperava-se encontrar, senão 
combatendo a idéia, ao menos indiferente a sua concretização. Contrariando, 
porém, essa expectativa, participaram da atividade e chegaram até mesmo a 
contribuir com recursos econômicos para sua manutenção. (LUIZETTO 1986, p. 
30) 

 

Assim, durante três anos, o Comitê Pró-escola Moderna tratou de resolver todas as 

questões fundamentais para o bom funcionamento da escola, buscando apoio político e 

financeiro de outros setores da sociedade, principalmente pequenos comerciantes, obtendo 

inclusive licença do Diretor Geral da Instrução Pública do Estado para instalar e fazer 

funcionar o estabelecimento. (Ibidem, p. 18). 

Após três anos de meticulosa preparação e organização, o comitê já possuía um 

local apropriado para a escola, bem como material didático condizente com a proposta 

pedagógica do coletivo, além de fundos suficientes para a sua inauguração. A direção da 

escola foi confiada ao professor João Penteado, um militante anarquista ligado a corrente 

comunista libertária e estudioso da obra da Ferrer que, juntamente com os demais 

professores e colaboradores, levaram a abertura da Escola Moderna nº. 1 em 13 maio de 

1912, na rua Saldanha Marinho, n.º 66, no bairro do Belenzinho em São Paulo. (Ibidem, 

p.33). 

Dentre os objetivos da Escola Moderna n.º 1 publicados em um documento 

intitulado como “Exposição de motivos”, encontramos o desejo de 
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Libertar a criança do progressivo envenenamento moral que por meio de um 
ensino baseado no misticismo e na bajulação política, lhe comunica hoje a escola 
religiosa ou do governo; provocar, junto com o desenvolvimento da inteligência, 
a formação do caráter, apoiando toda concepção moral sobre a lei da 
solidariedade; fazer do mestre um vulgarizador de verdades adquiridas e livrá-lo 
das peias das congregações ou do Estado, para que sem medo e sem restrições lhe 
seja possível ensinar honestamente, não falseando a história e não escondendo as 
descobertas científicas (...) Enfim, A Escola Moderna propõe-se fazer da criança 
um homem livre e completo, que sabe porque estudou, porque refletiu, porque 
analisou, porque fez a si mesmo uma consciência própria e não um dos tantos 
bonecos laureados por repetirem como fotógrafos as verdades de Moisés e para se 
curvarem sem dignidade ao Direito Romano. (A Terra Livre apud LUIZETTO 
1986, p. 32). 

 

É possível notar nesse fragmento, ainda que de maneira um pouco panfletária, a 

idéia explícita de aversão ao ensino religioso bem como a escola leiga estatal. Essa postura 

crítica diante das instituições legitimadoras do capitalismo acompanhou a escola durante os 

seus sete anos e meio de funcionamento, em documentos publicados pelo próprio João 

Penteado ou em periódicos mantidos pelos alunos onde já se observa uma aspereza diante 

de certas questões cruciais para a doutrina anarquista como o poder estatal e a propriedade 

privada. Essa postura explícita adotada pela escola de enfrentamento da democracia 

burguesa em plena República Velha lhe trará problemas que, como veremos, ocasionarão o 

seu fechamento por decreto em 1919. 

Em 1912, a escola possuía apenas 34 alunos, número que aumentará 

progressivamente chegando a 86 alunos matriculados em 1918. É pedido aos pais que 

colaborem, na medida de suas possibilidades, com recursos financeiros para o progresso e 

manutenção do projeto educativo. A escola oferece cursos em dois períodos, sendo 

vespertino e noturno, para crianças e adultos de ambos os sexos. Os cursos eram divididos 

em primário, médio e adiantado. 

 No curso primário eram estudados “(...) rudimentos de Português, Aritmética, 

Caligrafia e Desenho”. No médio estudava-se “(...) Gramática, Aritmética, Geografia, 

princípios de Ciências, Caligrafia e Desenho”. E no curso adiantado “(...) Gramática, 

Aritmética, Geografia, noções de Ciências Físicas e Naturais, História, Geometria, 

Caligrafia, Desenho, Datilografia”. O anúncio publicado no jornal A Plebe, em 1917, 

ainda informava que às meninas era oferecido o curso de “(...) trabalhos manuais: costura, 

bordado, etc.” (Ibidem, p. 36). 
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Para o estudo das matérias listadas acima a escola contava com alguns aparelhos 

adquiridos no período de preparação antes de sua inauguração. Dentre os equipamentos 

existentes na escola, encontrava-se: 1 projectoscópio, 1 giroscópio, 1 coleção de sólidos, 

globos geográficos, manuais de botânica, mineralogia, química, astronomia, zoologia, 

dicionários, livros de gramática histórica e expositiva, vários Atlas geográficos, Atlas 

zoológico, vários mapas, cadernos de caligrafia, livro de ginástica, material para ginástica, 

material de recreação, cadeiras, mesas etc. (Ibidem, p.41). 

O cotidiano da escola ainda era composto por excursões dos alunos a ambientes 

naturais, como o rio Tietê, onde um aluno relata a existência de muitos peixes e de crianças 

brincando em suas margens. Outra prática que caracterizou a escola durante seu período de 

funcionamento foram seus periódicos e jornaizinhos. O primeiro deles, intitulado como O 

Início, era de total responsabilidade dos alunos e até mesmo os recursos para sua impressão 

eram angariados por seus produtores. O jornal era uma forma de dar publicidade aos 

trabalhos realizados pelos estudantes da Escola Moderna, como os “exercícios epistolares” 

e as “descrições” dos passeios realizados. Outro jornal publicado pela escola foi O Boletim 

da Escola Moderna, dirigido pelo professor João Penteado, onde era possível encontrar 

notícias diversas, como uma que tratava dos acontecimentos na Rússia em 1917, ou artigos 

que abordavam questões diversas como o 1 de Maio ou simplesmente dos propósitos da 

Escola Moderna, bem como balancetes financeiros e lista dos alunos matriculados. 

Também eram publicados contos dos próprios estudantes e traduções de breves textos de 

autores como Francesc Ferrer, Piort Kropotkin e Elisée Reclus. (Ibidem, p.39). 

No entanto, como bem aponta o professor Flávio Luizetto, a situação começa a ficar 

desfavorável para os professores e estudantes da Escola Moderna a partir da segunda 

metade da década de 1910.  

 
Nessa ocasião, verificou-se uma sensível alteração nas relações entre o Estado e a 
educação, com prejuízo evidente para as atividades educacionais do movimento 
anarquista. As condições propícias para o funcionamento de estabelecimentos do 
tipo da Escola Moderna n.º 1, nas primeiras décadas do século XX, no Brasil, 
dependiam de dois fatores interligados: o grau de interesse do Estado  pela 
educação e, consequentemente, a extensão do controle que aquele exercia sobre 
esta. (Ibidem, p.45). 

 

Paralelamente ao maior interesse do Estado pela educação popular, principalmente 

do ensino primário, o país assistia a um momento de ascensão de movimentos nacionalistas 
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que notadamente se opunham as iniciativas anarquistas, tanto pelo seu aspecto libertário, 

anti-nacionalista, como pelo fato de contar em sua maioria com militantes imigrantes. 

Sobretudo nesse período, a tensão entre anarquistas e Governo se acentua, atingindo seu 

grau máximo na Greve Geral de 1917, tida pelos historiadores como a maior greve da 

história do país em termos de impacto sobre a produção do país.  

Após a greve de 1917, os militantes anarquistas foram sistematicamente perseguidos 

pelo Governo, tendo seus sindicatos e outras iniciativas fechadas pelo poder estatal. Dessa 

forma, em 19 de novembro de 1919, o professor João Penteado recebeu um ofício assinado 

pelo Diretor Geral da Instrução Pública comunicando a cassação da autorização de 

funcionamento concedida à Escola Moderna n.º 1. Dentre as justificativas para o seu 

fechamento, constava que a Escola Moderna visava “(...) a propagação de idéias 

anárquicas e a implantação do regime comunista, ferindo de modo iniludível a 

organização política e social do país” (Ibidem, p.45). 
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III - Retomando o anarquismo: algumas questões para a educação no 

século XXI 
 

Após esse breve estudo introdutório sobre a filosofia anarquista no que tange a 

educação, cabe retomar alguns pontos que surgiram ao logo do trabalho para um 

deslocamento dessas questões para o atual contexto da educação brasileira. Nesse sentido, 

faremos uma síntese dos principais elementos dessa filosofia para, em seguida, tecer 

algumas críticas e pensarmos essas questões no atual paradigma educacional. 

Inicialmente, é importante frisar que a educação anarquista em um contexto 

capitalista é uma educação que tem por objetivo último despertar nos indivíduos que a 

vivenciam uma vontade radical de transformação da realidade social. Isso decorre da 

maneira como o movimento anarquista potencializava a educação, que em linhas gerais 

pode ser definida em dois segmentos: o de reprodução e manutenção da sociedade seja ela 

capitalista ou não; ou ser uma forma de possibilitar ao indivíduo o questionamento da 

cultura na qual ele se insere, o que pode levar a um processo de subversão na medida em 

que se desconstrói determinados saberes e verdades.  

No contexto capitalista, dada à intensidade das contradições sociais, a educação 

anarquista aparece como uma ferramenta de resistência, que surge como possibilidade de 

uma formação integral, não-mutilada. Por isso, torna-se complicado pensar nesse conceito 

de educação desvinculado de um movimento social, dada à dinâmica e a função a que ela se 

presta. 

Além da questão da luta de classes, outro aspecto central nessa práxis é o lugar que 

a liberdade ocupa. Ao colocar a liberdade no centro do processo educativo, os anarquistas 

deram um grande passo para “desterritorializar”10 os saberes escolarizados, principalmente 

em relação ao conteúdo e a forma dessa modalidade de educação. Na verdade, o próprio 

Bakunin questiona a instituição em si, apontando para outras formas de educação que não 

se restrinjam a escola. 

Torna-se fundamental percebermos o fato de o movimento anarquista ter rejeitado 

veementemente a educação “oficial” oferecida pelo Estado e pela Igreja, bem como toda 

sua tradição pedagógica. Aos olhos anarquistas, essa educação “oficial” possui um viés 

                                                 
10 Conceito criado pelo filósofo francês Gilles Deleuze. 
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opressor, que anula o indivíduo no seu processo de conquista da liberdade e de si mesmo. A 

castração do corpo existente nos métodos do ensino tradicional está umbilicalmente ligada 

aos conteúdos que ele veicula, constituindo um todo normalizante para a produção do 

cidadão/nação.  

O movimento anarquista rejeitou radicalmente a idéia de “nação” e de “cidadão”, 

que constituem o ponto central das pedagogias tradicionais. Para o movimento, é 

exatamente esse o contexto em que a educação reproduz a sociedade na qual ela se insere. 

Em oposição a essa idéia, os anarquistas defendiam a formação completa do indivíduo, de 

modo que na fase madura do processo educativo ele consiga se bastar a si mesmo e possua 

o discernimento e a responsabilidade para assumir os seus próprios atos. No entanto, ao se 

apoiar na formação individual, os anarquistas não abandonam de forma alguma a questão 

social, muito em conta por sua concepção de liberdade, que só se faz possível na vida em 

sociedade. 

É interessante notar que o indivíduo, ao ser livre em sociedade, detém uma parcela 

irredutível de responsabilidade e de risco, que não combinam com o conforto da submissão. 

Isso quer dizer que é muito mais cômodo e fácil se submeter à autoridade patriarcal, por 

exemplo, do que assumir toda responsabilidade e risco que a liberdade exige. Sobre isso, 

Sílvio Gallo aponta o seguinte 

 
Isto é, passa-se por todo um processo histórico e social que leva o homem a 
abdicar da liberdade e da responsabilidade, subordinando-se às determinações 
externas, o que faz com que a vida seja muito mais fácil – no sentido de que deixa 
de ser um projeto e uma construção do próprio indivíduo, e ele passa apenas a 
realizar projetos externos, com toda a segurança. Assim, quando existe na prática 
uma situação social que possibilita um aumento real de liberdade, os indivíduos 
tendem a fugir desta liberdade, que implicaria também em um aumento das 
responsabilidades individuais e sociais, optando por uma dependência externa 
que garante uma maior segurança. (GALLO 1995, p. 171) 

 

A educação anarquista, ao reivindicar a liberdade como pressuposto fundamental do 

processo educativo, assume o seu permanente estado de risco, uma vez que a 

responsabilidade esta dividida por todos os membros e não por uma pessoa ou um pequeno 

grupo de pessoas. Aqui entramos em um outro elemento fundamental da filosofia 

anarquista da educação: o seu caráter autogestionário.  

Seria um contra-senso inconciliável se assim não fosse. O princípio autogestionário 

é a forma pela qual os anarquistas conseguiram se organizar coletivamente de modo a evitar 
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a concentração de poder e o conseqüente autoritarismo. Se aplicarmos esse conceito para a 

educação escolarizada, o abismo entre a escola tradicional e a escola anarquista se 

aprofunda ainda mais. Poderia se pensar a autogestão como uma questão meramente 

organizativa, aplicável a um contexto avesso aos pressupostos anarquistas, mas não o é. A 

função da autogestão é muito clara: anular a concentração de poder, que inevitavelmente 

gera desigualdades e opressão. Sobre essa questão, vale a pena retomarmos mais uma vez o 

professor Sílvio Gallo 

 
A luta pela construção de uma sociedade libertária passa, necessariamente, por 
um processo de desmantelamento dos mecanismos de poder. Trata-se de 
dissolver o poder, de pulverizá-lo por toda a sociedade; quando o poder estiver 
totalmente diluído, quando cada indivíduo detiver a mesma parcela de poder que 
qualquer um dos outros indivíduos, o poder deixará de existir, pois é um conceito 
que só adquire sentido na desigualdade, quando está concentrado em alguns 
poucos que, através dele, dominam outros tantos. A construção da liberdade 
significa, pois, a completa dissolução de poder, e seu conseqüente 
desaparecimento. (Ibidem, p. 166). 

 

Outro elemento fundamental no pensamento anarquista nas questões que tangem a 

educação é a unidade do trabalho manual e do trabalho intelectual, fundindo-se numa 

práxis em que ambos se complementam, dando significado e equilíbrio na formação 

escolar. Por não ser uma formação mutilada, ou intelectual, ou braçal, a educação 

anarquista intitula-se integral. No entanto, é interessante notar que a concepção de exercício 

intelectual e manual, nos teóricos anarquistas e nas experiências analisadas, gira em torno 

da idéia de trabalho.  

Nesse sentido, é válido colocar a arte como um elemento com potencial para unir o 

trabalho intelectual junto ao manual. Sem descartar a necessidade de ter o trabalho como 

elemento gerador na escola, é interessante perceber as potencialidades da arte e do sensível 

quando trabalhadas livremente no processo formativo. Principalmente quando tomamos 

algumas experiências contemporâneas em educação, como as escolas de Reggio Emilia, na 

Itália. 

O fato é que o movimento anarquista, com toda sua crítica radical a escola, não 

abdicou dessa modalidade de educação. O que ocorre de forma contundente e recorrente, é 

a reivindicação de trazer para si a responsabilidade de gerenciamento e provisão da 

educação. Mais do que reformas referentes a conteúdos e métodos, os anarquistas 

combatiam as instituições responsáveis por educar a população, no caso a Igreja e o Estado. 
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Pela dimensão que a formação do indivíduo ocupa nessa filosofia, seria inadmissível 

delegar essa função para instituições qualificadas como responsáveis pela manutenção do 

status quo. Vejamos o que Bakunin diz a respeito: 

 
As mesmas condições, as mesmas causas produzem sempre os mesmos efeitos. 
Isso acontece com os professores da Escola moderna, divinamente inspirados e 
nomeados pelo Estado. Eles se tornarão, necessariamente, uns sem saber, os 
outros com pleno conhecimento de causa, os mestres da doutrina e do sacrifício 
popular para o poderio do Estado, em proveito das classes privilegiadas. 
Será preciso então eliminar todo o ensino e abolir todas as escolas? Longe disso. 
É necessário distribuir a mancheias a instrução no seio das massas e transformar 
todas as Igrejas, todos estes templos dedicados a glória de Deus e à escravização 
dos homens, em escolas de emancipação humana. Mas, inicialmente, 
esclareçamos que as escolas propriamente ditas, numa sociedade normal, fundada 
sobre a igualdade e sobre o respeito da liberdade humana, só deverão existir para 
as crianças, não para os adultos; para elas se tornarem escolas de emancipação e 
não de servilismo, será preciso eliminar, antes de tudo, esta ficção de Deus, o 
escravizador eterno e absoluto. Será necessário fundar toda a educação das 
crianças e sua instrução sobre o desenvolvimento científico da razão, não sobre o 
da fé; sobre o desenvolvimento da dignidade e da independência pessoais, não 
sobre o da piedade e da obediência; sobre o culto da verdade e da justiça e, antes 
de tudo, sobre o respeito humano que deve substituir, em tudo e em todos os 
lugares, o culto divino. (BAKUNIN 2003b, pp. 45-46) 
 

 

Isso traz repercussões interessantes ao pensarmos na educação escolarizada nos dias 

de hoje. O Estado é o responsável por fiscalizar e avaliar toda educação escolarizada que 

ocorre no país. Esse controle recai sobre os principais provedores da educação escolarizada 

no momento, ou seja, o próprio Estado e a iniciativa privada. Tomando o conceito de 

Estado no referencial anarquista, podemos afirmar que a educação escolarizada está hoje 

nas mãos da classe economicamente e, consequentemente, politicamente dominante. Em 

uma palavra, a educação escolarizada está hoje, e desde que foi inventada, filiada aos 

interesses hegemônicos de reprodução dessa sociedade. Ainda que ocorram resistências e 

tentativas de fuga, a correlação de forças que ocorre no seio dessas instituições leva a 

reprodução das arbitrariedades e desigualdades sociais. 

  Hoje, o professor que é empregado nas escolas públicas ou particulares possui 

condições de trabalho que, em grande parte dos casos, o coisificam e o embrutecem. Isso 

pelos seguintes motivos: salários baixos; insalubridade do local de trabalho; subjugado a 

hierarquias burocráticas que, consequentemente, lhe retiram sua liberdade e autonomia 

política. Para querermos ainda investir nossas energias na educação escolarizada é preciso 

antes, compreender as condições que fizeram com que a escola seja o que ela é hoje. Não 
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restam dúvidas quanto ao seu fracasso em relação às pessoas que a experimentam no 

cotidiano, sejam professores, funcionários ou estudantes. É preciso, porém, se quisermos 

ainda manter essas instituições, torná-las um lugar mais prazeroso e digno de existência.  

Nesse sentido, penso que a maior lição que podemos aprender com os anarquistas 

surge em dois eixos: uma hipercrítica a escola burguesa, desnudando todos os seus 

paradoxos e contradições; e uma linha de fuga que é traçada pelo próprio movimento, na 

medida em que propõe, organiza e executa uma outra educação, análoga aos seus 

pressupostos filosóficos, ou seja, as suas necessidades. Pelo estudo que fizemos da 

experiência anarquista em educação, penso que a educação escolarizada hoje, só faz sentido 

quando emerge dos próprios interesses de movimentos sociais ou comunitários em que ela 

está inserida. Ainda que a educação por si só não tenha possibilidade de transformação 

social, por ser fruto do próprio meio que a acolhe, não podemos jamais ignorar o grande 

potencial que ela possui quando se liberta do poder externo exercido pelo Estado e pelo 

mercado, e é assumida pelo próprio grupo que a vivencia no dia a dia, como os anarquistas 

fizeram com suas escolas. 
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RESUMO 

O presente texto procura tratar de forma introdutória os principais conceitos da filosofia 

política anarquista no que lhe diz respeito à educação, bem como as experiências práticas 

que dela resultaram. A abordagem ressalta a ênfase com que os anarquistas encaram a 

questão da liberdade na formação humana, tanto nos aspectos teóricos de formulação desse 

pensamento, como nos desdobramentos práticos que dele decorrem. O texto ainda suscita 

as implicações dessa filosofia política para o atual contexto da educação brasileira. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Liberdade; Anarquismo. 

 

 

 

Abstract 

 

This assignment discusses the main concepts of anarchist political philosophy in an 

introdutory manner especially about education and experiences resulting from them. 

The approach underlines the way how anarchists understand the role of freedom in 

human education, the theoretical formulation of this thought as well as its pratictices. 

The text points out the implications of this political philosophy for Brazilian’s 

contemporary education. 
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