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Felipe Corrêa 

 
NOTA BIOGRÁFICA 
 

Mikhail Aleksandrovitch Bakunin (1814–1876) foi um revolucionário russo que contribuiu, 
determinantemente, em teoria e prática, para o desenvolvimento do anarquismo na Europa 
ocidental e que teve influência significativa nos rumos do movimento de trabalhadores, em nível 
mundial.  

Bakunin nasceu em uma família de nobres russos, foi educado em casa e seguiu aos 14 
anos para a carreira no exército, abandonando-a em 1835. Vai a Moscou, onde participa do círculo 
de Stankevitch, apaixonando-se pelo romantismo e pelo idealismo alemão, especialmente por 
Fichte e Hegel. Em 1840, vai a Berlim integrando-se à esquerda hegeliana e publicando artigos. 
Converte-se ao comunismo e toma contato com a causa dos eslavos, ingressando na luta contra o 
imperialismo. Influencia-se na relação com P.-J. Proudhon e tem contato com Marx. Participa, em 
1848, dos levantes na França e da Insurreição de Praga, e, em 1849, prepara a insurreição da 
Boêmia e destaca-se como comandante militar do levante de Dresden. Preso, permanece na prisão 
e no exílio com trabalhos forçados de 1849 a 1861, quando foge, chegando a Londres. Logo se 
integra à vida política, escrevendo e atuando; vai, em 1865, para a Itália, onde desenvolve intenso 
trabalho de propaganda e organização e funda a Fraternidade Internacional, uma organização 
política secreta. Participa dos Congressos da Liga da Paz e da Liberdade, em 1867 e 1868 e, 
quando a maioria dos membros da Liga nega-se a aceitar o programa socialista, federalista e 
antiteísta que propunha, rompe, fundando a Aliança da Democracia Socialista. É somente em 
meados dos anos 1860 que Bakunin adere completamente ao anarquismo, que se consolida com 
sua entrada na Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT), ou “Primeira Internacional”. 
Produz, nesse momento, diversos escritos e envolve-se nas discussões de seu tempo. Exerce 
ampla influência na AIT, especialmente nos países latinos. Ameaçando a hegemonia de Marx, é 
expulso em 1872, quando funda, com o setor majoritário da AIT, a Internacional “Antiautoritária”. 
Participa da insurreição da Bolonha em 1874 e, ao final da vida, retira-se da política, falecendo na 
Suíça em 1876.  

Os aspectos destacados neste texto enfocarão com mais profundidade elementos da última 
fase de Bakunin, já nos anos 1860, em cujo período converteu-se ao anarquismo. 
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Bakunin possui, como base de sua teoria, uma série de concepções filosóficas que foram 
sendo elaboradas ao longo de sua vida, desde o período de juventude, quando adere ao 
hegelianismo de esquerda. Dentre essas concepções, pode-se destacar: a liberdade, a dialética, o 
materialismo, a ciência e a ideologia. 

Toda a sua teoria está baseada no conceito de liberdade, presente ao longo de toda a sua 
obra. Polemizando com os filósofos do liberalismo, Bakunin nega que o indivíduo venha à 
sociedade livre, no momento de seu nascimento, tornando-se oprimido pela coletividade ao longo 
do tempo – idéias que serão desenvolvidas por filósofos como Rousseau e Mill. Para Bakunin, a 
liberdade não é o ponto de partida do indivíduo, mas o ponto de chegada. Desde sua mais antiga 
existência, a luta dos homens teria sido, primeiramente, uma luta contra a natureza, em que eles 
buscaram superar sua animalidade, negando-a e chegando à humanidade, que se caracteriza pela 
capacidade de reflexão, abstração, e pela razão, ou seja, pela capacidade de combinar idéias em 
uma forma de pensamento que possui necessariamente relação com a ciência – para forjar-se 
como humanidade, uma das bases dos homens foi a idéia de Deus. O curso desta evolução, para 
Bakunin, seria que humanidade passasse à liberdade, pela revolta contra as condições de 
escravidão do homem – que se reproduziam na economia, 
na política e na religião. Bakunin coloca que o homem 
“partiu da escravidão animal, e atravessando a escravidão 
divina, termo transitório entre sua animalidade e sua 
humanidade, caminha hoje rumo à conquista e à 
realização da liberdade humana.”[1] 

A sociedade, a coletividade, neste sentido, não 
seria um empecilho para a liberdade, mas uma condição 
de sua própria realização. A liberdade individual, portanto, 
só pode existir dentro da liberdade coletiva já que “ser 
livre, para o homem, significa ser reconhecido, 
considerado e tratado como tal por um outro homem, por 
todos os homens que o circundam”. Só é possível 
considerar-se livre na presença e em relação a outros 
homens; além disso, essa perspectiva coletiva da 
liberdade impede que uma pessoa seja livre sozinha: “só 
sou verdadeiramente livre quando todos os seres humanos 
que me cercam, homens e mulheres, são igualmente 
livres”.[2] Finalmente, a liberdade, para Bakunin, 
necessariamente implicaria igualdade e isso coloca um vínculo explícito entre liberdade e 
socialismo; para ele não existe liberdade plena sob o capitalismo, o Estado ou qualquer outro tipo 
de dominação, e a igualdade, fundamentalmente econômica, é condição prévia para o 
desenvolvimento da liberdade. Ele enfatiza que embora seja “partidário da liberdade, essa 
condição primeira da humanidade, penso que a igualdade deve estabelece-se no mundo pela 
organização espontânea do trabalho e da propriedade coletiva, das associações produtoras 
livremente organizadas e federalizadas nas comunas, e pela federação igualmente espontânea das 
comunas, mas não pela ação suprema e tutelar do Estado”[3]. 

Outra concepção filosófica que norteia toda a teoria de Bakunin é sua concepção 
de dialética, forjada ainda nos anos 1840, quando ele era um hegeliano de esquerda, 
revolucionário, mas ainda não anarquista. Para Bakunin a história – o desenvolvimento de maneira 
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geral – seria determinada a partir de um movimento dialético para o qual a negação teria um papel 
fundamental: ela seria uma forma de recusar a realidade, permitindo que surgissem novas idéias, 
capazes de conceber a transformação dessa realidade rumo à liberdade. Essa dialética, ou seja, a 
contradição, é, assim, a fonte do movimento e do desenvolvimento histórico. Fundamentando-se 
em Hegel, o artigo A Reação na Alemanha de 1842 apresenta duas contribuições fundamentais 
para sua concepção de dialética; a primeira, de uma interpretação de Hegel que constituiria as 
bases de uma transformação revolucionária; a segunda, de uma dialética que hegeliana que se 
diferencia da dialética triádica clássica – representada pelos elementos tese, antítese e síntese. 
Bakunin propunha uma dialética baseada em somente dois elementos, um positivo e outro negativo 
– naquele caso analisado, o partido reacionário e o partido democrático, respectivamente – cujo 
resultado seria a criação de um novo positivo, sem relação com o antigo. Portanto, para Bakunin, 
não haveria síntese ou conciliação possível entre o positivo e o negativo. Seria pela negação que 
se forjaria a afirmação, ou seja, visando a destruição, se construiria o novo. 

Fundamental para seu sistema foi também o materialismo como método de análise da 
realidade. Partindo daquilo que entendia como material, ou seja, a realidade de maneira geral, 
incluindo os seres vivos na sua totalidade, Bakunin afirmava que um método de análise coerente 
precisaria ser materialista para dar conta da realidade, e isso exigia considerar o ser humano como 
um ser completo, dotado de pensamento e ação, cuja realidade dos fatos seria determinada por 
essa relação dialética entre o pensar e o fazer, entre a teoria e a prática. Esse materialismo, que se 
opõe ao idealismo – considerando-o um sistema que parte de Deus, do abstrato, do metafísico – 
não significa, ainda assim, determinismo econômico.  

Bakunin considera ainda que há uma diferença fundamental entre ciência e ideologia. 
Como colocado, a ciência é um elemento fundamental para o desenvolvimento da humanidade; no 
entanto, quando se fala das ciências humanas, elas nunca podem ser absolutas, visto que não há 
simplesmente o fato em si, mas a observação deste fato por um ser humano, dotado de uma 
determinada carga de valores. Como Bakunin colocou, a vida é sempre mais complexa do que a 
nossa capacidade de apreender a realidade. É possível buscar uma elaboração teórica, com o 
maior rigor científico, da história, e também dos fatos presentes, mas deve-se levar em conta que 
essa teoria não pode afirmar-se como verdade ou ciência absoluta. E, ainda que exista a 
possibilidade de, por meio da ciência, compreender a história e a realidade, é impossível tentar 
extrair da história regras gerais ou uma ciência de seu funcionamento para a explicação da 
realidade, e, fundamentalmente, para prever o futuro. Dessa maneira, o socialismo não pode ser 
ciência, mas sim uma doutrina, ou uma ideologia, no sentido de conjunto de idéias, valores, 
aspirações que possuem uma interação prática com a realidade. Ele não pode ser abarcado por 
um conjunto científico de regras e possui elementos que não podem ser comprovados 
empiricamente. 

 
 

A LEITURA DA REALIDADE 
 
Considerando os elementos colocados em seus pontos de partida, vejamos como Bakunin 

elaborou uma leitura da realidade de seu tempo, cujos esforços empenharam-se, dentre outras 
coisas, no sentido de compreender o capitalismo. Para ele, o fundamento do sistema 
capitalista está na propriedade privada e no capital, que significam “o poder e o direito de viver à 
custa da exploração do trabalho alheio, o direito de explorar o trabalho daqueles que não possuem 
propriedade ou capital e que, portanto, são forçados a vender sua força produtiva aos afortunados 
detentores de ambos”.[4] O capitalismo sustenta a desigualdade e, conseqüentemente, gera a 
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pobreza dos explorados que, sendo obrigados a viver do trabalho assalariado, ainda que 
juridicamente sejam iguais aos capitalistas, economicamente estão subjugados e, na concorrência 
do mercado, não têm alternativa senão deixarem-se explorar para não morrerem de fome. A 
dinâmica do sistema capitalista cria e sustenta uma divisão do trabalho (manual e intelectual) e 
também das classes sociais, separando a sociedade em exploradores e explorados, e colocando-
os em contradição e em luta.  

Nas sociedades em que predomina a dominação – e esse é o caso do capitalismo – 
Bakunin sustenta haver classes sociais em permanente luta; assim, acredita que há, na sociedade 
capitalista, uma luta de classes. Esse antagonismo entre as classes não poderia ser negado com 
base na “idéia de que [este] é um antagonismo mais fictício do que real, ou de que é impossível 
estabelecer uma linha de demarcação entre as classes possuidoras e as classes 
despossuídas”[5].  

Todo um sistema político e ideológico dá sustentação a este sistema de exploração 
econômica, que é “protegido por todos os Estados [...], religiões e todas as leis jurídicas, tanto 
criminais quanto civis, e todos os governos políticos, monarquias e repúblicas – com seus imensos 

aparatos judiciais e policiais e seus 
exércitos permanentes”[6]. Os sistemas 
políticos e ideológicos não têm outra 
missão senão a de consagrar e proteger 
as práticas da exploração capitalista, 
constituindo-se, portanto, parte estrutural 
do capitalismo.  

O Estado, para Bakunin, é o 
instrumento político do capitalismo, da 
burguesia, que estabelece sobre o povo 
uma dominação, que, além de sustentar o 
capitalismo, aliena os indivíduos da 
política. Ele enfatiza: “quem diz Estado, 
diz necessariamente dominação e, em 
conseqüência, escravidão; um Estado 
sem escravidão, declarada ou disfarçada, 
é inconcebível; eis por que somos 
inimigos do Estado.”[7] E isso se aplica a 
qualquer Estado, seja ele mais ou menos 

democrático, já que “nenhum Estado, por mais democráticas que sejam as suas formas, mesmo a 
república política mais vermelha, popular apenas no sentido desta mentira conhecida sob o nome 
de representação do povo, está em condições de dar a este o que ele precisa, isto é, a livre 
organização de seus próprios interesses, de baixo para cima, sem nenhuma ingerência, tutela ou 
coerção de cima”.[8] Outras formas de dominação estariam presentes na sociedade: o 
imperialismo, a religião, o patriarcado, o racismo. A superação do capitalismo e do Estado não 
deveria deixar de fora a superação da dominação como um todo, algumas com mais, e outras com 
menos relação com o sistema político e econômico. 

Nesse sentido, o conjunto de classes despossuídas para Bakunin abarcaria todos aqueles 
que estavam sofrendo os efeitos do capitalismo e mesmo dos sistemas pré-capitalistas que ainda 
vigoravam em sua época. Dessa forma, seu conceito de classe é amplo e está mais 
fundamentado na categoria dominação, do que na exploração econômica. Assim, ele acredita que 
as “diferentes existências políticas e sociais deixam-se hoje reduzir a duas categorias principais, 
diametralmente opostas uma à outra, e inimigas naturais uma da outra”; de um lado, o que se 
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poderia chamar de classes possuidoras, burguesia, capitalistas ou classes políticas, “compostas 
por todos os privilegiados, tanto da terra quanto do capital, ou mesmo somente da educação 
burguesa”, e de outro, o que se poderia chamar de classes despossuídas, proletariado, povo, ou 
classes operárias, “deserdadas tanto do capital quanto da terra, e privadas de qualquer educação 
ou de qualquer instrução”.[9] Portanto, no conjunto dos dominadores estão os aristocratas, 
burgueses, grandes proprietários de terra e fazendeiros e no conjunto de dominados, os 
trabalhadores da cidade e do campo, o campesinato e toda a massa de excluídos (chamada de 
lumpemproletariado). Além disso, vemos que a definição de classe de Bakunin não está totalmente 
vinculada aos meios de produção: a instrução, por exemplo, assim como a participação na gestão 
do Estado, ajudariam a compor este critério de classe que explicaria a dominação em um sentido 
amplo, englobando os campos econômico, político e social. 

A partir desta concepção, Bakunin acredita que é esse conjunto de despossuídos que 
será responsável pela criação da nova sociedade. Na luta contra o capitalismo, o Estado e as 
outras formas de dominação, os despossuídos devem destruir a velha sociedade e construir a 
nova. Nessa concepção, que traz a tona novamente sua dialética, ele acredita que o elemento 
negativo da sociedade presente, ou seja, aqueles que negam essa sociedade – o povo em luta –, 
deve ter por objetivo superar o positivo, ou seja, a sociedade presente, criando um novo positivo – 
a sociedade futura. Bakunin não acreditava que essa sociedade seria uma síntese; ela precisaria 
romper com todos os aspectos da sociedade presente, criando, de fato, uma nova. Além disso, ele 
pensava que aqueles que defendiam essa nova sociedade como sendo uma síntese corriam o 
risco de cair no reformismo ao tentar conciliar o inconciliável.  

Nesse processo revolucionário de criação do socialismo, o Estado deveria ser 
imediatamente destruído, nunca servindo como instituição que daria suporte a qualquer período 
intermediário. Bakunin acredita que é todo o conjunto de despossuídos que tem essa tarefa 
histórica de transformação social, e não somente um setor dele. Assim, nega qualquer prioridade 
no proletariado industrial e urbano e acredita que outros setores dominados deveriam, juntos com 
esse proletariado, empreender a revolução social.  

Negando qualquer forma de “etapismo”, Bakunin não acredita em um desenvolvimento 
histórico linear ou previsível. Para ele, a vontade – ou seja, “o poder de tomar partido em favor de 
um ou vários motores que nele trabalham num sentido determinado, contra outros motores 
igualmente interiores e determinados”[10] – seria um elemento fundamental, que levaria homens e 
mulheres, a partir dos seus instintos de busca pela liberdade, para uma luta contra a realidade e 
para sua superação. Não acreditava, portanto, como outros socialistas, que há obrigatoriamente 
uma necessidade de desenvolvimento das forças produtivas para que se chegue ao socialismo – 
Bakunin não acreditava que nas sociedades menos desenvolvidas se deveria promover o 
capitalismo, para depois se lutar pelo socialismo. Acreditava que tanto nas sociedades mais 
desenvolvidas, quanto nas menos, os despossuídos deveriam imediatamente empreender 
uma luta pelo socialismo.  

Além disso, sua análise materialista da realidade o fazia crer que no passado e no presente, 
com uma análise rigorosa da história e da conjuntura, não podia ser verificada uma determinação 
econômica sobre as esferas política e cultural/ideológica. Seu materialismo reconhece a influência 
mútua das esferas econômica, política e cultural/ideológica; a econômica, por mais que fosse 
realmente determinante em muitos casos – e Bakunin assume que, dentre as esferas, a econômica 
é a que possui maior influência sobre as outras –, em diversos outros casos, seria determinada 
pelas esferas política e cultural/ideológica, em um movimento dialético que não estabeleceria 
causas e conseqüências fixas, determinadas a priori. Seu método de análise, portanto, não pode 
se resumir ao determinismo econômico. 
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A ESTRATÉGIA 
 
Para empreender uma luta rumo ao socialismo, os despossuídos deveriam conceber uma 

forma de tornar sua força elementar, espontânea, muito maior do que aquela das classes 
possuidoras, uma força social real. Portanto, “a primeira condição da vitória do povo é a união ou 
a organização das forças populares”[11]. Seriam osmovimentos de massa, para Bakunin, que 
conseguiriam transformar-se nesta força social real necessária para a revolução social, já que 
“nenhuma revolução pode triunfar senão exclusivamente pela força do povo”[12]. 

Bakunin desenvolveu a maioria de suas concepções organizativas e estratégicas deste 
movimento quando entrou na AIT. Segundo acreditava, um movimento popular precisava ser 
organizado internacionalmente, reunindo o maior número possível de elementos das classes 
despossuídas, apoiando-se, fundamentalmente, na “intensidade sempre crescente das 
necessidades, dos sofrimentos e das reivindicações econômicas das massas”.[13] Nisso, haviam 
estado corretos os fundadores da AIT, colocando, “de início, como único fundamento, apenas a luta 
exclusivamente econômica do trabalho contra o capital”[14]. No entanto, quando se trata de unir o 
povo em um movimento que mobilize em 
torno das necessidades econômicas, as 
questões políticas (ideológicas) e religiosas 
mais dividem do que unem. Assim, Bakunin 
defendia um modelo de organização de 
massas que não excluísse trabalhadores 
por suas posições político-ideológicas ou 
por suas crenças religiosas, ainda que se 
permitisse a discussão aberta dessas 
questões. 

Essa organização envolveria as 
associações de trabalhadores, unindo-os 
em torno de questões como a produção, o 
consumo, o crédito; iniciativas que 
habituariam os trabalhadores a cuidar e gerir seus próprios assuntos, algo fundamental na 
sociedade futura. Mas essa não era a base do movimento: este deveria se dar na mobilização 
destas associações de trabalhadores em torno das lutas de curto prazo, que dariam consciência de 
classe aos trabalhadores, permitindo que eles se radicalizassem no contexto dessas lutas, 
buscando, cada vez mais, os objetivos de longo prazo, ou seja, a revolução social e o socialismo. 
Bakunin, portanto, não defendia um “tudo ou nada” em que ou se realizava a revolução ou o 
movimento popular não tinha sentido; para ele, era na construção cotidiana e no contexto das lutas 
de curto prazo que os caminhos de longo prazo deveriam ser trilhados. Com a organização e as 
lutas das associações, os trabalhadores exercitariam sua capacidade de autogestão, fundamental 
para que eles próprios fossem responsáveis por sua própria emancipação. Além disso, no contexto 
das lutas reivindicativas, os trabalhadores conheceriam sua própria força e a força coletiva dos 
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trabalhadores, compreenderiam a luta de classes, tornando-se cada vez mais conscientes, e 
buscariam, cada vez mais, a transformação social revolucionária. 

Bakunin acreditava que “a partir do momento que um operário [...] começa a lutar 
seriamente pela diminuição de suas horas de trabalho e pelo aumento de seu salário, a partir do 
momento que começa a interessar-se vivamente por essa luta toda material” ele certamente 
abandona suas crenças religiosas e, na luta econômica, ele conhecerá a força dos trabalhadores e 
seus verdadeiros inimigos de classe. Termina por “compreender o antagonismo irreconciliável” da 
luta de classes, aproximando-se do socialismo revolucionário.[15] 

Para fortalecer e impulsionar esse movimento de massas, Bakunin defendia um modelo de 
organização política (partido). Esse grupo de revolucionários seria responsável por atuar em meio 
às massas, sevindo de motor/fermento; por meio da promoção de um programa determinado – que, 
basicamente defendia posições filosóficas, teóricas e estratégicas – a organização política não 
deveria se dedicar à participação nas eleições, à tomada do Estado e nem a fazer a revolução em 
nome das massas. Ela teria por função estimular e dirigir as massas, provocando a revolução em 
seu seio sem subjugá-las; a função da organização política seria dar protagonismo às massas. 

Historicamente, Bakunin foi responsável por impulsionar organizações políticas sendo a 
mais destacada delas conhecida pelo nome de Aliança da Democracia Socialista (ADS). 
Trabalhando de maneira pública e secreta, fundamentalmente no seio da AIT, a ADS visava dar a 
ela “uma organização revolucionária, para a transformar, a ela e a todas as massas populares que 
estão fora dela, numa força suficientemente organizada para aniquilar a reação político-clérico 
burguesa, para destruir todas as instituições econômicas, jurídicas, religiosas e políticas dos 
Estados”. Para isso, seriam fundamentais as organizações políticas, compostas “por membros mais 
seguros, mais dedicados, mais inteligentes e mais enérgicos” e possuindo um duplo objetivo: 
“primeiro, a formação da alma inspiradora e vivificante deste grande corpo a que chamamos 
Associação Internacional dos Trabalhadores” e depois “se ocuparão dos problemas que são 
impossíveis de se tratar publicamente. Eles formarão a ponte necessária entre a propaganda das 
teorias socialistas e a prática revolucionária.”[16] 

Esse modelo estratégico deveria impulsionar a sociedade para uma transformação social 
revolucionária que, por meio da violência organizada e protagonizada pelo povo, destruiria os 
sistemas de dominação e construiria o socialismo. Para Bakunin, esse socialismo só poderia ser 
construído “de baixo para cima”, ou seja, a partir das necessidades das bases, com a propriedade 
coletiva e fundamentado no trabalho coletivo. Decisões econômicas e políticas deveriam ser 
tomadas pelas bases, em um sistema que desse força para a participação política popular e que se 
articulasse por meio da delegação. Este socialismo federalista, acreditava Bakunin, realizaria a 
liberdade completamente.  
 

NOTAS:  
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seguir. 
2. “O Império Cnuto-Germânico”. In: Daniel Guérin (org.) Textos Anarquistas. Porto Alegre: LP&M, 
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ESTATISMO E ANARQUIA: EXCERTOS  
Mikhail Bakunin 

 
PRINCÍPIOS DO ESTADO 
 

[...] Assim, de um lado, o Estado, de outro, a revolução social; estes são os dois pólos, cujo 
antagonismo forma a própria essência da vida social atual em todo o continente europeu, mas de 
modo mais tangível na França do que em qualquer outro país. [...] 

Entre a monarquia e a república mais democrática, só há uma diferença notável: sob a 
primeira, o pessoal burocrático oprime e explora o povo, em nome do rei, para o maior proveito das 
classes proletárias e privilegiadas, assim como em seu próprio interesse; sob a república, ele 
oprime e explora o povo da mesma maneira, para os mesmos bolsos e as mesmas classes, mas 
ao contrário, em nome da vontade do povo. Sob a república, a pseudonação, o país legal, por 
assim dizer, representado pelo Estado, sufoca e continuará a sufocar o povo vivo e real. O povo, 
contudo, não terá a vida mais fácil quando o porrete que o espancar se chamar popular. [...] 

Assim, nenhum Estado, por mais democráticas que sejam as suas formas, mesmo a 
república política mais vermelha, popular apenas no sentido desta mentira conhecida sob o nome 
de representação do povo, está em condições de dar a este o que ele precisa, isto é, a livre 
organização de seus próprios interesses, de baixo para cima, sem nenhuma ingerência, tutela ou 
coerção de cima, porque todo Estado, mesmo o mais republicano e mais democrático, mesmo 
pseudopopular como o Estado imaginado pelo Sr. Marx, não é outra coisa, em sua essência, senão 
o governo das massas de cima para baixo, com uma minoria intelectual, e por isto mesmo 
privilegiada, dizendo compreender melhor os verdadeiros interesses do povo, mais do que o 
próprio povo. [...] 

[...] Porque o Estado é precisamente sinônimo de coerção, domínio pela força, camuflada, 
se possível, e, se necessário, brutal e nua. [...] 

Que proveito as massas populares eslavas extrairiam de um grande Estado? Estados deste 
gênero oferecem uma vantagem indubitável, não para os milhões de proletários, mas para a 
minoria privilegiada, o clero, a nobreza, a burguesia, isto é, a classe culta, a classe que, em nome 

http://www.anarkismo.net/article/17395
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de sua erudição titulada e de sua pretensa superioridade intelectual, imagina-se destinada a 
governar as massas; uma vantagem, digamos, para alguns milhares de opressores, carrascos, e 
exploradores do proletariado. Para o próprio proletariado, para as massas operárias miseráveis, 
quanto maior o Estado, mais pesados serão os grilhões e mais sufocantes as prisões. [...] 

Assim, hoje, existe, para todos os países do mundo civilizado, um único problema universal, 
um único ideal: a emancipação total e definitiva do proletariado da exploração econômica e do jugo 
do Estado. [...] 
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ESTADO E EMANCIPAÇÃO POPULAR 
 
[...] A emancipação do proletariado é impossível em qualquer Estado que seja, e a primeira 

condição desta emancipação é a destruição de todo Estado. Ora, esta destruição só é possível 
pela ação combinada do proletariado de todos os países, cuja primeira forma de organização no 
terreno econômico é precisamente o objetivo da AIT. [...] 

Quanto mais um Estado se amplia, mais seu organismo se torna complexo e, por isso 
mesmo, estranho ao povo; por conseguinte, mais seus interesses se opõem àqueles das massas 
populares, mais o jugo que mantém sobre elas é esmagador, mais o povo fica na impossibilidade 
de exercer um controle sobre ele, mais a administração do país se afasta da gestão pelo próprio 
povo. [...] 

Virá o tempo em que não haverá mais Estados – o Partido Revolucionário Socialista tende, 
com todas as suas forças, a destruí-los na Europa – onde, sobre as ruínas dos Estados políticos, 

será fundada, com toda a liberdade, a aliança livre e 
fraterna, organizada de baixo para cima, das associações 
livres de produção, das comunas e das federações 
regionais englobando, sem distinção, por serem livres, os 
indivíduos de qualquer língua e de qualquer nacionalidade; 
aí, então, o acesso ao mar será aberto a todos em plena 
igualdade; aos habitantes do litoral, de modo direto, aos 
habitantes dos países distantes do mar, por meio de 
ferrovias liberadas de toda tutela, de todo imposto, de 
todas as taxas, regulamentações, arrelias, proibições, 
autorizações e regulamentos governamentais. Contudo, 
mesmo assim, os habitantes do litoral disporão ainda de 
muitas vantagens naturais de ordem material e cultural. O 

contato direto com o mercado mundial e, de modo geral, com o movimento universal da vida, 
desenvolve ao máximo; por mais que façais para igualar as relações, não podereis impedir que os 
habitantes do interior, privados dessas vantagens, vivam ou se desenvolvam mais fraca e 
lentamente do que aqueles que povoam o litoral. [...] 

Assim, todos os governos, e mesmo todos os burgueses, acreditavam que o povo apoiava a 
burguesia e que bastava que esta se movimentasse ou fizesse um sinal para que todo o povo se 
levantasse com ela contra o governo. Hoje as coisas são bem diferentes: em todos os países da 
Europa, a burguesia teme, acima de tudo, a revolução social, e sabe que contra esse perigo, não 
existe outro refúgio senão o Estado; é por isso que ela quer e exige sempre o Estado o 
mais fortepossível, ou, simplesmente, a ditadura militar; mas, para realizar suas ambições e 
enganar com mais facilidade o povo, faz questão que esta ditadura seja revestida das formas da 
representação nacional, que lhe permitam explorar as massas em nome do próprio povo. [...] 



06 de junho de 2014 
CELIP em Campos dos Goytacazes. 

Page | 10

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA, DITADURA E REVOLUÇÃO 
 

Sobre esta ficção da pseudo-representação do povo e sobre o fato bem real do governo das 
massas populares por um punhado de privilegiados eleitos e até mesmo não eleitos, por multidões 
votando sob a coação e ignorando por que votam – sobre esta expressão abstrata e fictícia do que 
é representado como o pensamento e a vontade populares, dos quais o povo real e vivo não 
possui sequer a mínima idéia –, estão fundadas, em igual medida, a teoria do Estado e a teoria da 
ditadura denominada revolucionária. 

Entre a ditadura revolucionária e a centralização estatista, toda a diferença está nas 
aparências. No fundo, ambas são apenas uma única e mesma forma de governo da maioria pela 
minoria, em nome da suposta estupidez da primeira e da pretensa inteligência da segunda. É por 
isso que uma e outra são, no mesmo grau, revolucionárias, ambas tendo por efeito consolidar, 
direta e infalivelmente, os privilégios políticos e econômicos da minoria governante e a escravidão 
econômica e política das massas populares. 

Vê-se agora, com clareza, por que os revolucionários doutrinários, cujo objetivo é derrubar 
os poderes e regimes existentes para fundar, sobre as ruínas destes, sua própria ditadura, nunca 
foram e jamais serão os inimigos, mas ao contrário, sempre serão os defensores mais ardentes do 
Estado. Eles só são inimigos dos poderes atuais, porque desejam tomar seu lugar; inimigos das 
instituições políticas existentes, porque elas tornam impossível sua ditadura; mas, ao mesmo 
tempo, são os mais calorosos amigos do poder de Estado, sem a manutenção do qual a revolução, 
após ter libertado de fato as massas populares, retiraria desta minoria pseudo-revolucionária toda 
esperança de atrelá-las a um novo jugo e provê-las de benefícios de suas medidas 
governamentais. [...] 

Quem quer, não a liberdade, mas o Estado, não deve brincar de revolução. [...] 
 

 

ESTATISMO SEGUNDO LASSALLE E MARX 
 
Lassalle [...] chegava a esta conclusão: para obter uma liberdade real, uma liberdade 

fundada na igualdade econômica, o proletariado deve se apoderar do Estado e voltar a força 
estatista contra a burguesia em proveito da massa operária, do mesmo modo que hoje esta força 
está voltada contra o proletariado sob o interesse único da classe exploradora. 

Todavia, como se apoderar do Estado? Para isso, só há dois meios: ou a revolução política 
ou a propaganda legal para uma reforma pacífica do Estado. Lassalle, enquanto alemão, enquanto 
homem de ciência, enquanto homem rico e de origem judaica, aconselhava o segundo. 

Neste sentido e para este fim ele formou um partido importante, de caráter sobretudo 
político, o Partido Operário Alemão, que ele organizou, hierarquizando-o, submetendo-o a uma 
disciplina rigorosa e à sua ditadura; numa palavra, fez o que nestes três últimos anosi o sr. Marx 
quis fazer na Internacional. A tentativa de Marx fracassou, a de Lassalle obteve êxito. Como 
objetivo direto e imediato do partido, Lassalle fixou a agitação pacífica em todo o país, para 
conquistar o direito de eleger, em sufrágio universal, os deputados e os poderes públicos. 

Uma vez conquistado este direito, por meio de uma reforma legal, o povo só deverá enviar 
seus representantes ao parlamento, que, por uma série de decretos e leis, transformará o Estado 
burguês em Estado popular. O primeiro ato deste Estado será abrir um crédito ilimitado às 
associações populares de produção e de consumo, que, apenas neste caso, estarão em condições 
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de se empenharem na luta com o capital burguês e, num curto prazo, vencê-lo e absorvê-lo. 
Realizada esta absorção, começará um período de transformação radical da sociedade. 

Este é o programa de Lassalle, este é também o do Partido Operário Social-Democrata. 
Para dizer a verdade, este programa não é de Lassalle, mas de Marx que o expôs do início ao fim 
no famosoManifesto do Partido Comunista, que ele e Engels publicaram em 1848. A “Mensagem 
Inaugural da Associação Internacional”, redigida por Marx em 1864, também faz clara alusão a 
isso: “A conquista do poder político tornou-se o primeiro dever da classe operária”, ou, como é dito 
noManifesto Comunista, “a primeira etapa na revolução operária é a constituição do proletariado 
como classe dominante. O proletariado deve centralizar todos os instrumentos de produção nas 
mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado como classe dominante”. 

Não é evidente que o programa de Lassalle em nada se distingue daquele de Marx, que 
Lassalle reconhecia como seu mestre? Na brochura dirigida contra Schulze-Delitzsch, Lassalle, 
com clareza de fato genial, que caracteriza seus escritos, após ter exposto suas concepções 
fundamentais da evolução política e social da sociedade moderna, confessa que estas idéias, e até 
mesmo a terminologia, não são dele, mas do sr. Marx, que as enunciou e desenvolveu pela 
primeira vez numa obra extraordinária ainda inédita. 

O protesto que Marx lançou após a morte de Lassalle, no Prefácio de O Capital, parece 
muito estranho. Marx se queixa amargamente que Lassalle lhe tenha roubado idéias. Protesto de 
fato singular da parte de um comunista, que prega a propriedade coletiva e não compreende que 
uma idéia, uma vez experimentada, não pertence mais a ninguém. [...] 

Já exprimimos várias vezes uma aversão muito viva pela teoria de Lassalle e de Marx, que 
recomenda aos trabalhadores, se não como ideal supremo, pelo menos como objetivo essencial 
imediato, a fundação de um Estado popular, o qual, como eles próprios explicaram, não seria outra 
coisa senão “o proletariado organizado como classe dominante”. 

 
 
ESTATISMO E DOMINAÇÃO 
 

Se o proletariado se torna a classe dominante, quem, perguntar-se-á, dominará? Significa, 
portanto, que ainda permanecerá uma classe subjugada a essa nova classe dominante, a este 
novo Estado, nem que fosse, por exemplo, a plebe do campo, que, como se sabe, não goza da 
simpatia dos marxistas e que, situada no mais baixo grau da civilização, será dirigida, talvez, pelo 
proletariado das cidades e das fábricas; ou, então, se se considera a questão do ponto de vista 
étnico, digamos, para os alemães, a questão dos eslavos, estes se acharão, pela mesma razão, 
em relação ao proletariado alemão vitorioso, numa sujeição de escravo idêntica àquela deste 
proletariado em relação à sua burguesia. 

Quem diz Estado, diz necessariamente dominação e, em conseqüência, escravidão; um 
Estado sem escravidão, declarada ou disfarçada, é inconcebível; eis por que somos inimigos do 
Estado. 

O que significa: o proletariado organizado como classe dominante? Significa dizer que este 
estará por inteiro na direção dos negócios públicos? Existem cerca de quarenta milhões de 
alemães. É possível que esses quarenta milhões façam parte do governo, e todo o povo 
governando, não haverá governados? Neste caso não haverá governo, não haverá Estado, mas se 
houver um, haverá governados, haverá escravos. 

Na teoria marxista, este dilema é resolvido de modo muito simples. Por governo popular, os 
marxistas entendem o governo do povo por meio de um pequeno número de representantes eleitos 
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pelo povo no sufrágio universal. A eleição, pelo conjunto da nação, dos representantes 
pretensamente do povo, e dos dirigentes do Estado – o que é a última palavra dos marxistas, bem 
como da escola democrata – é uma mentira que esconde o despotismo da minoria dirigente, 
mentira ainda mais perigosa por ser apresentada como a expressão da pretensa vontade do povo. 

Assim, sob qualquer ângulo que se esteja situado para considerar esta questão, chega-se 
ao mesmo resultado execrável: o governo da imensa maioria das 
massas populares se faz por uma minoria privilegiada. Esta 
minoria, porém, dizem os marxistas, compor-se-á de operários. 
Sim, com certeza, de antigos operários, mas que, tão logo se 
tornem governantes ou representantes do povo, cessarão de ser 
operários e pôr-se-ão a observar o mundo proletário de cima do 
Estado; não mais representarão o povo, mas a si mesmos e suas 
pretensões de governá-lo. Quem duvida disso não conhece a 
natureza humana. [...] 

[...] O pseudo-Estado popular nada mais será do que o 
governo despótico das massas proletárias por uma nova e muito 
restrita aristocracia de verdadeiros ou pretensos doutos. Não 
tendo o povo a ciência, ele será de todo libertado das 
preocupações governamentais e integrado por inteiro no rebanho 
dos governados. Bela libertação! 

Os marxistas dão-se conta desta contradição e, ainda que 
admitindo que a direção governamental dos doutos, a mais 
pesada, a mais vexatória e a mais desprezível que possa existir, 
será, quaisquer que possam ser as formas democráticas, uma verdadeira ditadura, consolam-se 
com a idéia de que esta ditadura será temporária e de curta duração. Eles sustentam que sua única 
preocupação e seu único objetivo será dar instrução ao povo, elevá-lo, tanto econômica quanto 
politicamente, a um tal nível que todo governo não tardará a se tornar inútil; e o Estado, após ter 
perdido seu caráter político, isto é, autoritário, transformar-se-á por si mesmo em organização de 
todo livre dos interesses econômicos e das comunas. 

Eis aí uma flagrante contradição. Se seu Estado é de fato um Estado popular, por que 
motivos dever-se-ia suprimi-lo? E se, por outro lado, sua supressão é necessária para a 
emancipação real do povo, como se poderia qualificá-lo de Estado popular? Ao polemizar com 
eles, nós os levamos a reconhecer que a liberdade, ou a anarquia, isto é, a livre organização das 
massas operárias, de baixo para cima, é o último objetivo da evolução social, e que todo Estado, 
inclusive seu Estado popular, é um jugo, o que significa que, por um lado, engendra o despotismo 
e, por outro, a escravidão. 

Segundo eles, este jugo estatista, esta ditadura é uma fase de transição necessária para 
chegar à emancipação total do povo: sendo a anarquia ou a liberdade, o objetivo, e o meio, O 
Estado ou a ditadura. Assim, portanto, para libertar as massas populares, dever-se-ia começar por 
subjugá-las. 

No momento, nossa polêmica parou nesta contradição. Os marxistas sustentam que só a 
ditadura, evidentemente a deles, pode criar a liberdade do povo; a isso respondemos que nenhuma 
ditadura pode ter outro objetivo senão o de durar o máximo de tempo possível e que ela é capaz 
apenas de engendrar a escravidão no povo que a sofre e educar este último nesta escravidão; a 
liberdade só pode ser criada pela liberdade, isto é, pela insurreição de todo o povo e pela livre 
organização das massas trabalhadoras de baixo para cima. [...] 
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MEIOS E FINS 
 

Enquanto a teoria político-social dos socialistas antiautoritários ou anarquistas os conduz de 
modo infalível a uma ruptura completa com todos os governos, com todas as formas de política 
burguesa, e não lhe deixa outra saída senão a revolução social, a teoria adversa, a teoria dos 
comunistas autoritários e do autoritarismo científico, atrai e imobiliza seus partidários, a pretexto de 
tática, em compromissos incessantes com os governos e os diferentes partidos políticos 
burgueses, quer dizer, leva-os direto ao campo da reação. [...] 

Ponto capital deste programa: a emancipação (pretensa) do proletariado pelo único meio do 
Estado. Todavia, para isso, é preciso que o Estado aceite tornar-se o emancipador do proletariado, 
livrando-se do jugo do capital burguês. Como, portanto, inculcar esta vontade no Estado? Para isso 
só podem existir dois meios: o proletariado faz a revolução para se apoderar do Estado – meio 
heróico. Depois de ter se apoderado do Estado, ele deveria, segundo nossa opinião, destruí-lo de 
imediato, enquanto eterna prisão das massas proletárias; ora, segundo a teoria do sr. Marx, o povo, 
não só não deve destruir o Estado, mas deve, ao contrário, reforçá-lo, torná-lo ainda mais 
poderoso, sob esta forma, colocá-lo à disposição de seus benfeitores, tutores e educadores, os 
chefes do Partido Comunista, numa palavra, à disposição do sr. Marx e de seus amigos, que logo 
começarão libertá-lo à sua maneira. Eles controlarão as rédeas do governo, visto que o povo 
ignorante precisa de uma boa tutela, criarão um Banco do Estado único, que concentrará em suas 
mãos a totalidade do comércio, da indústria, da agricultura e até mesmo da produção científica, 
enquanto a massa do povo será dividida em dois exércitos: o exército industrial e o exército 
agrícola, sob o comando direto dos engenheiros do Estado, que formarão uma nova casta político-
científica privilegiada. [...] 

Os democratas mais fervorosos e mais vermelhos foram, ainda são e permanecerão, sob 
este aspecto, burgueses, e bastará sempre uma afirmação séria, não só por palavras, de 
reivindicação ou instintos socialistas por parte do povo, para que eles se lancem de imediato no 
campo da reação mais negra e mais insensata. [...] 

 
 

REVOLUÇÃO POLÍTICA E REVOLUÇÃO SOCIAL 
 

Este programa [programa de Marx rejeitado no Congresso de Genebra de 1866] se tornou o 
do Partido Operário Social-Democrata. Retomando alguns dos principais artigos do programa da 
Internacional aceito pelo Congresso de Genebra, ele bifurca bruscamente e recomenda aos 
operários alemães “a conquista do poder político” como “um objetivo próximo e imediato” do novo 
partido, recomendação completada pela seguinte frase significativa: “A conquista dos direitos 
políticos (sufrágio universal, liberdade de imprensa, liberdade de associação e de reunião, etc.) é a 
condição prévia da libertação econômica dos trabalhadores”. 

Isto quer dizer que, antes de empreender a revolução social, os trabalhadores devem fazer 
a revolução política; ou, então, o que responde melhor ao temperamento alemão, conquistar, ou, 
mesmo, o que é ainda mais simples, obter o direito político por uma ação pacífica de propaganda. 
E como todo movimento político, que antecipa o movimento social, ou, que dá no mesmo, que se 
situa fora dele, não pode ser outra coisa senão um movimento burguês, o programa do Partido 
Operário Social-Democrata recomenda aos trabalhadores alemães desposarem, antes de mais 
nada, os interesses e os objetivos da burguesia radical, que, em seguida, por gratidão, não 
libertará o povo, mas o subjugará a um novo poder, a uma nova exploração. [...] 
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[...] Os “aliancistas” ii propuseram, à Liga da Paz e da Liberdade, reconhecer como objetivo 
principal de todas as suas aspirações: “a igualdade dos indivíduos” (não só no plano político ou 
jurídico, mas antes de mais nada, no plano econômico) “e das classes” (visando à sua completa 
abolição). [...] 

Estamos persuadidos, e toda a História Moderna o confirma, que enquanto a humanidade 
estiver dividida entre uma minoria de exploradores e uma maioria de explorados, a liberdade será 
inconcebível e permanecerá uma mentira. Se desejais a liberdade para todos, sois obrigados a 
querer conosco a igualdade universal. Vós a desejais ou não? [...] 

Sobre a bandeira pangermânica está inscrito: manutenção e reforço do Estado a qualquer 
preço; sobre a bandeira da revolução social, nossa bandeira, está gravado, ao contrário, em letras 
de fogo e sangue: destruição de todos os Estados, abolição da civilização burguesa, organização 
espontânea de baixo para cima, por meio de alianças livres, organização da plebe operária 
revoltada e de toda a humanidade liberta e fundação de uma nova sociedade humana. 
 
Seleção e edição: Felipe Corrêa 
Tradução: Plínio A. Coêlho 
 
                                                 

NOTAS:  
 
i Este livro foi escrito em 1873, ano seguinte à expulsão da corrente federalista da AIT no Congresso de Haia. 
Bakunin refere-se, portanto, ao processo da AIT que se dá desde 1870 e que culminaria na expulsão dos 
libertários por uma trapaça política orquestrada por Marx e outros autoritários (N.E.). 
ii Membros da Aliança da Democracia Socialista, grupo político anarquista de Bakunin (N.E.). 


