
BAKOUNINE 

 

Miguel Alexandrowitscch Bakounine 1814-1876, oficial de artilharia. Conheceu Proudhon em 

1949. 

Membro da Aliança Internacional dos Trabalhadores, fundador na dec de 1860 a Aliança 

Internacional da Democracia Socialista, donde foi expulso em 1872, devido ás suas tendências 

separatistas. Amigo de Netchajew. 

A sua doutrina sobre direito, o estado e a propriedade encontramo-la principalmente na sua 

“Proposição Motivada” que apresentou ao congresso da liga da Paz e da liberdade, nos 

Estatutos da Aliança internacional da Democracia Socialista, escritos por ele, e também na 

sua obra Deus e Estado. A Proposição corre impressa com o título de Federalismo, Socialismo e 

Anti-téologismo. 

Tem também os escritos “ Do Principio da Revolução” e “ Catecismo da Revolução”, onde se 

acham ideias defendidas por Netchajew e quem alguns comentadores atribuem as escritas. 

Tais ideias porem entram em contradição com o espírito do revolucionário Russo que protesta com 

a violência contra o “ machiavelismo e jesuitismo” de Natchajew. 

Bakounine dá o nome de “anarquismo” à sua doutrina sobre o direito o estado e a propriedade. “ em 

uma palavra, diz ele, repelimos toda a legislação, toda a autoridade e toda a influencia privilegiada, 

diplomada, oficial e legal, ainda mesmo saída do sufrágio universal, convencidos como estamos de 

que estas coisas não poderiam por sua natureza e constituição, deixar de defender os interesses de 

uma minoria dominante e exploradora, contra os de uma maioria explorada e subjugada. Eis porque 

somos anarquistas”. 

 

BASE 

Segundo Bakounine, a lei suprema para o homem é a lei da evolução da humanidade, isto é, a lei do 

progresso no sentido de um estado menos perfeito para um estado cada vez mais perfeito. 

(…) o  desenvolvimento histórico do homem é, segundo a escola materialista, uma ascensão 

progressiva. È um movimento perfeitamente natural, do simples composto, de baixo para cima, ou 

do inferior para o superior. A história consiste na negação progressiva da animalidade primitiva do 

homem para o desenvolvimento da sua humanidade. 

O homem besta feroz, parente do gorila, imergiu da noite profunda do instinto animal para a radiosa 

luz do espírito, o que explica de uma maneira perfeitamente natural todas as suas divagações 

passadas e nos consolam em parte dos seus erros presentes. Saindo da escravidão animal e 

atravessando a escravidão divina, o termo transitório entre a animalidade e a sua humanidade, o 

homem caminha hoje para a conquista e para a realização da liberdade humana (...) Acreditamos 

no triunfo da humanidade sobre a terra (...) 

 

DIREITO 

Segundo Bakounine, não é o direito em si, mas o direito jurídico que desaparecerá inteiramente, na 

evolução da humanidade do estado animal para o estado humano. 

 

O direito político filia-se em uma fase pouco avançada da evolução. Uma legislação política, quer 

emane de vontade do soberano ou da votação de um parlamento eleito pelo sufrágio universal, 

nunca pode ser conforme às leis naturais e é sempre funesta e contrária à liberdade de massas, por 

isso que lhes impõe um sistema de leis exterior e, por consequência, despóticas. 

Nenhuma legislação teve outro fim que não fosse estabelecer e sistematizar a exploração do 

trabalho das massas populares em proveito das classes dominantes. Assim, toda a legislação tende 

para a submissão da sociedade e embrutecimento dos próprios legisladores. O direito legal está 

necessariamente ligado ao estado. Com o Estado deve desaparecer aquilo a que se chama direito 

jurídico, isto é, toda a pretendida regulamentação legal de vida popular (...) 

 

II- No recente grau de evolução a que a humanidade chegará imediatamente, a esta 



transformação, haverá ainda um direito que não será imediato, o direito jurídico. 

 

(…) Para mim, sob o ponto de vista individual, quer isto significar que estou no meu direito não 

obedecendo a ninguém e não determinando os meus actos senão em conformidade com as minhas 

próprias convicções. Mas também cada povo, cada província, cada comuna, tem o direito a uma 

autonomia completa, uma vez que a sua constituição interior não represente uma ameaça e um 

perigo para a autonomia e liberdade dos vizinhos (...) 

(…) Só reconhecemos direitos e deveres que se fundam com a liberdade. O primeiro e mais 

importante dos direitos políticos são o direito de reunião e separação livres. 

Uma outra forma jurídica é a que afirmará que a terra, os instrumentos de trabalho, e bem assim 

todos os capitães, transformados em propriedade colectiva da sociedade, só possam ser utilizados 

pelos trabalhadores, isto é, pelas associações agrícolas e industriais. 

 

ESTADO 

 

(…) O homem animal saindo da bestialidade pela religião, ensaia o primeiro passo para a 

humanidade; mas ficando religioso, não atinge o seu objectivo, porque a religião estimula-o para o 

absurdo e falseando a direcção dos seus passos encaminhando-o para o divino e afasta-o do 

humano. Todas as religiões com os seus deuses, semi-deuses, profetas, Messias e santos, foram 

criadas pela fantasia crédula dos homens que não chegaram ao pleno desenvolvimento e á plena 

posse das suas faculdades intelectuais. O estado é um produto da religião, proveniente em todos os 

países do conúbio da violência, da rapina, da pilhagem, em uma palavra guerra e da conquista (...) 

(…) Todos os homens lhes devem obediência passiva e ilimitada, porque contra a razão divina não 

há razão humana, e contra a justiça de Deus não há justiça terrestre que se lhe oponha. Escravos de 

Deus os homens devem sê-lo também da Igreja e do Estado. Não há nem pode existir Estado sem 

religião. Os governos consideram a crença em Deus, como uma das condições essenciais do seu 

próprio poder. Há uma categoria de pessoas que embora não creiam, devem pelo menos fazer ver 

que crêem. São os flageladores, os opressores, os exploradores da humanidade: padres, monarcas, 

homens de estado, militares, financeiros, policias, gendarmes, carcereiro e carrascos, capitalistas e 

monopolistas, empreiteiros e proprietários, advogados, economistas, políticos de todas as cores (...) 

(…) O carácter fundamental do Estado corresponde ao grau inferior de evolução em que se 

filia. 

O estado escraviza os governados. 

O Estado é a autoridade, é a força, a ostentação e enfatuação da força. 

Não procura insinuar ou converter, e quando o faz fá-lo mal, porque o seu instinto não é persuadir, 

mas forçar, impor-se. Como ele se esforça para simular o seu carácter de violador legal da vontade 

dos homens, de negação permanente da sua liberdade. Ordenando a pratica do bem, prejudicando-o 

e embaraçando-o, precisamente porque ordena, pois que toda a ordem provoca e suscita revoltas 

legitimas de liberdade (...) 

A liberdade, a moralidade e a dignidade do homem consistem precisamente no facto do homem 

praticar o bem, não porque seja constrangido, mas porque tem a consciência dele, porque o quer e 

ama. 

(…) É próprio do privilégio inutilizar o talento e coração dos homens. O homem privilegiado, quer 

o seja politicamente ou economicamente, é um depravado do espírito e coração (...) Eis uma lei 

social que não admite excepções e que se aplica tanto ás nações como ás classes, companhias e 

indivíduos. E esta é a lei da igualdade, condição suprema da liberdade e da humanidade. 

Enquanto os pequenos estados só são virtuosos por fraqueza, os Estados poderosos sustentam-se 

unicamente pelo crime. Detestamos a monarquia com toda a alma, estamos intimamente 

convencidos de que uma grande república militar, burocrática e politicamente centralizada tornasse 

necessariamente numa potencia  de veleidades conquistadoras e opressiva no interior, incapaz de 

assegurar aos seus súbitos, embora se chamem cidadãos, a liberdade e o bem estar individuais. 

Mesmos nos países mais democráticos, nós encontramos a dominação sistemática do privilégio de 



uma minoria qualquer e a imensa maioria dos que vivem escravizados. 

Desde a origem da sociedade histórica até actualidade, tem sempre havido, e por toda aparte, 

opressão dos povos pelo Estado. Concluiremos daqui que esta exploração e opressão sejam 

necessidades inerentes à existência da sociedade humana? Certamente que não! O grande, o 

verdadeiro fim da história, o único legítimo, é a humanização e a emancipação, é liberdade real, a 

prosperidade de cada indivíduo vivendo em sociedade. O triunfo da humanidade, fim e objectivo 

principal da história, só é realizável pela liberdade. Do mesmo modo que o estado era um mal 

historicamente necessário no passado, assim cedo ou mais tarde tornar-se-á também necessária a 

sua extinção completa (...) 

 

II- no mais próximo grau de evolução que a humanidade atingirá, pouco depois desta 

transformação, o estado será substituído por uma vida social baseada na norma legal de que é 

preciso executar as cláusulas de um contrato realizado. 

 

Assim, depois de desaparecer o Estado, os homens viverão socialmente reunidos. 

(…) O homem só se torna verdadeiramente homem, e só tem consciência da realização da sua 

humanidade, quando vive em sociedade e colabora na acção colectiva da sociedade inteira; só pelo 

trabalho colectivo e social, único capaz de transformar a superfície da terra em um meio favorável 

ao desenvolvimento do homem, será possível emanciparmo-nos da natureza exterior; e sem esta 

emancipação material não pode haver emancipação intelectual e moral para ninguém (...) 

(…) Finalmente, o homem isolado não pode ter consciência da sua liberdade. Para o homem, ser 

livre significa ser reconhecido, e considerado e tratado como tal por um outro homem e em geral 

por todos os homens que o cercam. A liberdade não é pois um facto de isolamento, mas de reflexão 

mútua, não exclusiva, mas pelo contrário de comunicação, pois que a liberdade é para o indivíduo a 

reflexão da sua humanidade ou do seu direito humano na consciência de todos os homens livres, 

seus irmãos, seus semelhantes (...) 

(…) O antropófago que devora o seu prisioneiro, tratando-o como um animal selvagem, não é 

homem, é uma besta-fera. Um dono de escravos não é um homem, é um tirano. Verdadeiramente, só 

me torno livre pela liberdade dos outros, de sorte que quanto mais numerosos forem os homens 

livres e mais profunda e completa será a minha liberdade. Pelo contrario é a escravidão dos homens 

que opõem uma barreira á minha liberdade, ou, o que quer dizer o mesmo, é a sua bestialidade que 

constitui a negação da minha humanidade. 

Uma sociedade livre não pode ser mantida por uma autoridade, mas sim por cooperação. 

Qual será, nos seus detalhes a organização da sociedade futura? A unidade é o objectivo para que 

tende irresistivelmente a humanidade. 

Os homens procuram reunir-se cada vez mais, e substituirão a antiga organização fundada, de alto a 

baixo, sobre a violência e sobre o princípio da autoridade, por uma organização que não tenha outra 

base senão os interesses, as necessidades e as atracções naturais das populações (...) 

(…) Abandono absoluto de tudo o que se chama o direito histórico dos Estados; todas as 

questão relacionadas com fronteiras, politicas, estratégicas e comerciais deverão ser 

consideradas como pertencentes à história antiga e repelidas com energia (...) nenhuma 

obrigação eterna poderia ser reconhecida pela justiça humana (...)O direito de liberdade de reunião e 

separação, é o primeiro e o mais importante de todos os direitos políticos, sem o qual a 

confederação não passaria nunca de uma centralização simulada. 

 

PROPRIEDADE 

Segundo Bakounine, na evolução da humanidade de um estado menos perfeito para o mais perfeito 

possível, desaparecerá não a propriedade, mas a sua forma actual, a propriedade ilimitada. 

 

A propriedade individual é a consequência e a base natural da instituição Estado. Exploração e 

Governo: A primeira fornece os meios de governar e constitui a base necessária, bem como o fim de 

todo o governo, que por sua vez garante e legaliza o poder de explorar (...) 



(…) Segundo a teoria ideal, quer teológica ou metafísica, a expressão bem de massas não significa o 

bem-estar terrestre nem a sua felicidade temporal; o que valem algumas dezenas de anos de vida 

terrestre em comparação da vida eterna (...) Mas então desaparece a contradição: explorar e 

governar significam a mesma coisa, uma completando a outra servindo-lhe afinal do meio e 

objectivo (...) 

Aos representantes privilegiados do trabalho nervoso (que na organização actual da sociedade, a 

representam, não porque sejam os mais inteligentes, mas porque nasceram no meio da classe 

privilegiada) - a esses, dizíamos, pertencem todos os benefícios como alias todas as corrupções da 

civilização actual a riqueza, o luxo, o conforto, o bem-estar, as doçuras da família, a liberdade 

política privilegiada com a faculdade de explorar o trabalho de milhões de operários e de os 

governar à sua vontade e no seu próprio interesse. Aos representantes do trabalho muscular, a 

esses inumeráveis milhões de proletários ou mesmo de pequenos proprietários da terra, o que 

lhe resta? Uma miséria sem termo, nem mesmo as alegrias da família, porque esta para o 

pobre torna-se um fardo, a ignorância uma barbaria e diremos quase, uma bestialidade 

forçada, com a consolação de que servem de pedestal á civilização, à liberdade e à corrupção 

de um pequeno número. 

Quanto mais livres e desenvolvidos forem o comércio e a indústria, maior é a sua propriedade de 

enervar ou de desmoralizar mais completamente o pequeno número de privilegiados, de aumentar a 

miséria, os prejuízos e ajusta indignação da massa operária (...) 

(…) Não só se caracterizava a opressão dos povos pelo estado, mas havia sempre exploração do 

trabalho forçado das massas, escravos, servos ou assalariados, por qualquer minoria dominante (...) 

 

II- No mais alto grau de evolução a que a humanidade terá chegado pouco tempo depois desta 

mudança, a propriedade sofrerá uma transformação segundo a qual a propriedade privada 

doa meios de consumo subsistirá ainda, mas em que o solo, os instrumentos de trabalho, bem 

como todo qualquer capital se tornarão da comunidade. 

 

(…) Torna-se pois de encontrar o meio de organizar uma sociedade que tornando impossível para 

quem quer que seja a exploração do trabalho de outrem (...) 

Não sou comunista, sou colectivista. 

O colectivismo da sociedade futura não obriga ao estabelecimento de uma autoridade regulamentar; 

(…) Quero a organização da sociedade e da propriedade colectiva ou social, de baixo para cima, por 

meio de associação livre, e não de cima para baixo, por intermédio de autoridade. 

 

REALIZAÇÃO 

(…) O desaparecimento do Estado, a transformação do direito e da propriedade, assim como o 

advento de uma nova era, tudo isso será precedido de uma revolução social para a qual, embora se 

realize espontaneamente, todos deverão concorrer, a fim de apressar a marcha da evolução. 

 

Para sair da sua situação miserável o povo só tem 3 meios, dos quais um apenas é real. Os dois 

primeiros são a taberna e a igreja, o terceiro é a revolução social, único remédio, a destruição de 

todas as instituições de desigualdade e a fundação de igualdade económica e social para todos. A 

revolução não será feita por alguém. As revoluções não são feitas pelo indivíduo, nem mesmo pelas 

sociedades secretas. Produzem-se espontaneamente, originadas por si mesmas, pela força das 

coisas, pelo movimento dos acontecimentos e dos factos. Elas preparam-se durante muito tempo na 

profundidade da consciência instintiva das massas populares, e rebentam em seguida, suscitadas por 

coisas fúteis (...) Compreendemos a revolução no sentido do que se chama hoje o desencadeamento 

das paixões más, e da destruição do que em linguagem comum significa a “ ordem pública”. A 

revolução não se fará contra indivíduos, mas contra instituições. 

(…) As carnificinas politicas não atingiram nunca os partidos, e tem-se mostrado sobretudo 

impotentes contra as classes privilegiadas, pois que o poder reside muito menos nos homens 

de que em posições que a organização das coisas prepara os privilegiados, isto é, na instituição 



do Estado e na sua consequência natural, a propriedade individual. Para fazer uma revolução 

radical, é pois imprescindível começar o ataque pelas posições e pelas coisas, isto é destruir a 

propriedade e o Estado. Isto feito é inútil a destruição de homens (...) 

A revolução tal como a força das circunstâncias a admitem hoje manifestam um carácter 

internacional ou universal. Em vista da coligação ameaçadora de todos os interesses privilegiados e 

de todos os poderes reaccionários, dispondo de todos os meios que lhes dá uma organização forte, e 

em vista a cisão profunda que reina hoje por toda a parte entre burguesia e os trabalhadores 

nenhuma revolução nacional poderia ter bom êxito, se não se irradia-se logo por todas as nações, e 

não poderia ultrapassar as fronteiras e tomar um carácter universal, as não tivesse em si mesma 

todos os elementos, se essa revolução não fosse enfim socialista, destruidora do estado e criadora da 

liberdade e igualdade (...) Não pode haver revolução politica ou nacional triunfante sem que a 

revolução politica se transforme em revolução social, e sem a revolução social, precisamente pelo 

seu carácter radicalmente socialista e destruidor do Estado, se transforme na revolução universal. 

A revolução, tal como a entendemos, deverá desde o primeiro dia destruir o Estado e todas as 

suas instituições. As consequências naturais e necessárias serão: 

 A) a bancarrota do Estado; B) a suspensão do pagamento das dividas privadas por intervenção do 

Estado, deixando a cada devedor o direito de pagar as suas contas C) a suspensão do pagamento de 

todo o imposto e das cobranças por contribuições quer directas quer indirectas D) a dissolução do 

exercito, da magistratura, da burocracia, da policia e dos padres E) abolição da justiça oficial, e 

suspensão de tudo o que juridicamente se chama direito, e do exercício desses direitos. Por 

consequência, abolição e queima de todos os títulos de propriedade, testamentos, escrituras de 

venda, de doações, de toda a papelada jurídica. Por toda a parte, e em todas as coisas, o facto 

revolucionário em lugar do direito criado e garantido pelo Estado F) a confissão de todos os 

capitães produtivos e instrumentos de trabalho em proveito das associações de trabalhadores que 

deverão faze-los produzir colectivamente G) a confiscação de todas as propriedades da Igreja e do 

Estado, assim como dos metais preciosos particulares, em proveito da aliança federativa de todas as 

associações de trabalhadores. Em troca dos bens confiscados a comuna dará o estritamente 

necessário a todos os indivíduos despojados, que poderão mais tarde pelo seu próprio trabalho 

ganhar mais se poderem ou quiserem. 

À destruição seguir-se-á a reorganização, ter-se-á pois: 

H) para a organização de comunas a federação das barricadas, em permanência e o funcionamento 

da comuna revolucionária pela delegação de um ou dois deputados por cada barricada, um por cada 

rua ou bairro, deputados investidos de mandatos imperativos, sempre responsáveis e sempre 

revogáveis. O conselho comunal assim organizado poderá escolher no seu seio comités executivos, 

separados por cada ramo de administração revolucionária da comuna. I) Declaração da capital 

insurreccionada e organizada em comuna, que depois de ter destruído o Estado autoritário e tutelar, 

renuncia ao direito, ou antes à pretensão de governar e de impor-se às províncias. K) Apelo a todas 

as províncias, comunas e associações, proclamando a liberdade de seguir o exemplo dado pela 

capital de se reorganizarem e de delegarem em seguida a um ponto de reunião escolhidos os seus 

deputados (...) 

Preparar, organizar e acelerar a revolução, que por toda a parte deve ser feita pelo povo, eis a função 

primordial daqueles que prevêem a marcha da evolução (...) 

O que impede ainda o desenvolvimento rápido deste pensamento salutar no meio das massas 

operárias? 

Sem duvida a sua ignorância e em grande parte os preconceitos políticos, religiosos pelos quais as 

classes interessadas se esforçam ainda hoje de obscurecer a sua consciência e a sua inteligência 

natural. O essencial é torna-lo consciente do que quer, é despertar-lhe um pensamento que 

corresponda ao seu instinto, porque desde que a intelectualidade das massas operárias se levante à 

altura do seu instinto, a sua vontade será determinada e os eu poder torna-se-à irresistível (...)     

 


