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OBJETIVO  

 

A primeira abordagem sobre estes escritos é a observação de que foram 

elaborados sobre uma base de argumentação denominada apagógica ou per absurdum, 

ou seja, trata-se da aceitação do contrário daquilo que se quer provar, e por meio de suas 

contradições demonstrar o absurdo. O objetivo é a investigação das categorias centrais 

do marxismo, no contexto da organização dos trabalhadores na segunda metade do 

século XIX e partir do desenvolvimento da noção de ideologia, compreender o 

movimento da rejeição de Bakunin ao posicionamento cientificista de Marx. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 Até os idos de 1869, ano de fundação da Associação Internacional dos 

Trabalhadores, não havia uma tendência revolucionária por parte da classe trabalhadora. 

A organização era voltada para os problemas decorridos da exploração do trabalho e da 

expansão do modo de produção industrial pela Europa, embora no movimento dialético 

entre capital e trabalho fossem notáveis as vicissitudes, desde o período das corporações 

de ofício, de uma insipiente consciência autonomista no cotidiano da atividade operária. 

Os congressos realizados nos anos de 1867 em Lausanne, 1868 em Bruxelas e o de 

1869 na Basiléia, tiveram como eixo central temas como a redução da jornada de 

trabalho, o desemprego, a organização dos sindicatos, a repressão contra os movimentos 

de greve, a internacionalização do proletariado, a coletivização das terras, das 

indústrias, a exploração do trabalho infantil, da mulher e o direito a educação dos 

operários e das operárias1. 

 Duas tendências estavam presentes majoritariamente na A.I.T. 2  e defendiam 

posições contrárias. A Liga dos Comunistas defendia como programa teórico o 

Manifesto do Partido Comunista de 1848, que previa respectivamente a luta de classes, 

ou seja, a tomada do Estado pela classe trabalhadora e a implantação de uma ditadura de 

caráter transitório com a finalidade de preparar a sociedade para o comunismo. Tal 

                                         
1 - Thompson (1963), pp. 912-913 
2 - Não será explicitado no texto, mas o socialismo do século XIX corresponde a uma diversidade de 

opiniões e tendências que não serão abordadas no presente trabalho.  



método foi defendido pelo Conselho Geral de Londres, formado por Marx, Engels e 

pelos seguidores de Auguste Blanqui. Todos eles partiam do ponto de vista que uma 

vanguarda teria a missão de direcionar a classe dos trabalhadores para a tomada do 

poder e consequentemente à implantação de uma ditadura revolucionária3.  

A outra proposta era da Aliança Internacional da Democracia Socialista, 

organização constituída por Bakunin e seus correligionários, que embora dissolvida, foi 

reconhecida pelo próprio Marx e aceita como seção da Internacional em 1869. A teoria 

social dos coletivistas tem como tema central a liberdade e as suas origens remetem as 

ideias de Bakunin: a liberdade e a racionalidade são universalidades que tem origem a 

partir da vida social e da linguagem. Para Bakunin, as relações sociais e a linguagem 

são determinantes no desenvolvimento das potencialidades humanas. Portanto, a 

educação para gerações futuras assume um eixo central para os coletivistas, pois as 

fábricas, as terras, os hospitais e as escolas ou seja, todas as instituições sociais são 

autogestionadas pela própria sociedade e administradas pelo coletivo por meio de 

assembleias livres, soberanas e horizontais. O coletivismo anti-estatal era defendido 

pelas Federações do Jura na Suíça e pelos trabalhadores da Bélgica, da Espanha, da 

Itália e por uma parcela significativa da França4. 

 

Palavras-chave: exploração do trabalho, ideologia, socialismo científico e 

anarquismo. 

 

A REJEIÇÃO DE BAKUNIN AO CIENTIFICISMO DE KARL MARX 

 

A investigação sobre os princípios metodológicos de organização para os 

trabalhadores representa o próprio antagonismo entre os seus idealizadores, pois são 

teorias análogas e contrárias de transformação social. No ano de 1871 em Londres, 

durante a Conferência da A.I.T., a Liga dos Comunistas colocou em efeito o princípio 

de formação de um partido, objetivando o controle sobre a Associação Internacional dos 

Trabalhadores. Tal imposição foi recebida e discutida com cautela, pois se tratava da 

violação do princípio de autonomia das seções e trouxe, efetivamente, a divergência 

                                         
3 
- Thompson (1963), pg. 912-913. 

4
 - Bakunine, O Conceito de Liberdade; La Liberté, tradução de Jorge Dessa: Edição Res, Porto-Portugal, 

pg. 23, pp. 01-04 



metodológica que se estenderia ao longo da história do proletariado. A sua origem é a 

tentativa de se estabelecer uma estrutura de poder dentro da A.I.T... Os comunistas 

autoritários defendiam a ideia de uma estrutura de poder, que na prática tratava-se da 

formação de uma classe dirigente, uma nova elite, desta vez constituída por 

trabalhadores que controlariam a princípio a A.I.T. e posteriormente, o próprio Estado5.  

 Mas, para compreender o posicionamento da Liga dos Comunistas é necessário 

remeter ao pensamento de Marx. O filósofo Karl Marx tem o seu sistema construído 

sobre a ideia de que somos enganados pela nossa própria consciência. Aliás, ideia que 

não é estranha à filosofia, aparece no “Mito da Caverna” em Platão e na “Crítica da 

Razão Pura”, de Kant entre outros. Portanto a ideia de “falsa consciência”, que não 

surge em Marx é a própria noção de ideologia6.  

 

(...)” Em primeiro lugar deve-se notar que Marx, como 

Spinoza e mais tarde Freud, achava que a maioria do que os 

homens pensam é uma consciência falsa, é ideologia e 

racionalização; que as verdadeiras molas mestras das ações do 

homem são inconscientes para êste” (...)7 

 

 A ideologia é a lógica de uma ideia. Todavia, tal lógica quando associada com as 

relações políticas, filosóficas, científicas, sociais ou culturais se converte numa pretensa 

explicação total que procura suprimir toda a riqueza da diversidade de opiniões em 

benefício de uma forma única e temporal. A ideologia a serviço do poder é condição 

indispensável para a dominação. Assim, a ideologia ou as categorias abordadas por 

Marx como alienação8 e fetichismo9 são adquiridas por meio de um sistema em que o 

                                         
5
- Bakunine, Oeuvres Completes, pg. 3-118  

6
 - Ghirardelli (2008), pp. 03, pg. 25 

7
 - Erich Fromm, O conceito marxista de homem; capítulo III, pp. 04, pg. 30. 

8
 - Para compreender alienação é necessário remeter ao conceito: (...)”de homem ativo e produtivo que 

controla o mundo objetivo com as suas próprias faculdades, que não pode ser entendido sem a negação 

da produtividade, que é a própria alienação (...) significa para Marx que o homem não se vivencia 

como agente produtivo de seu controle sobre o mundo, mas que o mundo (a natureza, os outros, ele 

mesmo) permanece alheio e estranho a ele (...) alienar-se é, em última análise, vivenciar o mundo e a 

si mesmo passivamente, receptivamente como sujeito separado do objeto”(...)Cap. IV. pp. 01-02, pg. 51. 

Erich Fromm, O conceito marxista de homem. 
9 - Objeto animado ou inanimado feito pelo homem ou produzido pela natureza a qual se atribui poder 

sobrenatural e se presta culto. Aurélio Buarque de Holanda (2010). O primeiro sentido de fetiche 

emprestado por Marx para designar as sutilezas metafísicas da mercadoria. 



trabalho é categoria central: de onde derivam concepções de valor que orientam a 

produção de mercadorias objetivando a extração de seu maior valor, a mais valia10, 

destinadas ao acúmulo de capital11.  

 Por meio do trabalho o humano participa do processo produtivo transformando a 

natureza em utilidades, em mercadorias. Desse modo são edificadas as bases materiais 

da sociedade; embora o trabalhador tenha acesso aos bens de consumo, ele não possui 

nenhum controle da produção de mercadorias. A sua sobrevivência neste sistema é 

relacionada à única coisa que ele poderia dispor, isto é, a sua própria força de trabalho, 

que dentro do sistema é categoria central para se pensar o desenvolvimento econômico, 

político e tecnológico. Para Marx, o trabalho é a expressão das faculdades físicas e 

mentais do humano, e não é um meio para um fim, mas sim um fim em si próprio. A 

sua crítica não se reduz apenas à injustiça na distribuição da riqueza material, mas 

também a ressignificação do trabalho e a sua conversão em trabalho forçado, alienado e 

sem sentido12.  

Para Marx, compreender o comportamento humano da era industrial implica na 

distinção entre a natureza do homem em geral e a natureza do homem que foi 

modificada ao longo do processo histórico. A natureza humana geral pode ser entendida 

como uma série de subjetividades, por exemplo, a fome, o desejo e o apetite sexual. São 

características que apenas variam de acordo com a pluralidade de culturas. A natureza 

humana modificada tem a sua gênese em determinadas estruturais sociais, condições de 

produção e comunicação. Como por exemplo, o sistema capitalista e sua necessidade do 

dinheiro foi criação da economia moderna. A natureza humana modificada deriva da 

expansão da produção e a servidão condicionada do homem é a causa da transformação 

de suas aptidões naturais em antinaturais13.  

                                         
10 - Mais-valia é uma expressão do âmbito da Economia, criada por Karl Marx que significa parte do 

valor da força de trabalho necessária para um determinado trabalhador na produção. A força de 

trabalho é quantificada em valor e representa o tempo que o trabalhador precisa para produzir o 

suficiente para receber o seu salário e garantir a subsistência da sua família. O valor desse tempo é 

menor que a quantidade de força de trabalho total, e a diferença entre esses dois é conhecida 

como mais-valia.

 
11 

- Marx, Karl o capital: mercadoria, 1983. 

12
 - Idem. 

13 - Fromm, Erich O conceito marxista de homem; capítulo VI, pg. 34, pp. 04. 



  Marx entendeu que a alienação do trabalho e o fetiche da mercadoria são pontos 

fundamentais para a compreensão da falsa consciência; é a falsa consciência que aliena 

o indivíduo de sua própria realidade. Para muitos o seu socialismo científico é o único 

sistema que poderá superar a falsa consciência da realidade. Mas, numa outra 

perspectiva, o socialismo científico de Karl Marx também está associado ao campo das 

ideologias. De modo específico, o socialismo científico de Marx representa a 

depreciação de outros sistemas, de outros pensadores como Saint Simon, Fourier e 

Proudhon em virtude de sua própria concepção de transformação social. Ao citar a 

Filosofia da Miséria de Proudhon, no Manifesto do Partido Comunista, Marx parece 

demonstrar uma incompreensão sobre as bases do anarquismo14.  

 A crítica de Bakunin ao ponto de vista de Marx recai na perspectiva política e 

metodológica. Os sistemas de Bakunin e de Marx se opuseram no Congresso de Haia 

em 1872, de onde os coletivistas ao rejeitarem a ditadura do proletariado foram 

acusados de anarquistas e expulsos. Os comunistas liderados por Marx saíram 

vitoriosos, embora tenha sido notável a indignação dos delegados suíços, espanhóis, 

holandeses, belgas e da Itália, que não havia enviado delegados ao congresso por 

suspeitar da provável ocorrência de fraudes. No ponto de vista de Bakunin a política 

revolucionária deverá conceber o fim do Estado, e não conforme pensam os marxistas 

em acordo com o seu Estado Popular.  

 A divergência entre Marx e Bakunin se aprofundou depois do ano de 1869, que 

foi para os anarquistas de intensas correspondências, onde Bakunin passou a interagir 

com os trabalhadores e revolucionários de toda a Europa. A sua intervenção junto aos 

trabalhadores do velho continente colocou em evidência o discernimento entre a visão 

de mundo dos coletivistas autonomistas em relação ao projeto dos comunistas 

autoritários. Enfurecido com a ação de Bakunin, Marx estabeleceu que não se tratava 

apenas exposições teóricas sobre sistemas filosóficos, mas provas concretas de 

atividades secretas no seio da Associação Internacional do Trabalhadores. O estopim foi 

uma espécie de relatório apresentado por Paul Lafargue, genro de Marx, que parece ter 

falseado uma suposta cooptação dos trabalhadores da Espanha por Bakunin, embora a 

realidade da Espanha tenha sido outra: os operários estavam amadurecidos e o 

                                         
14

- (...) “Mas, por mudança das condições materiais de vida, esse socialismo não entende nada, de 

forma alguma, a supressão das relações burguesas de produção” (...). Marx e Engels, Manifesto do 

Partido Comunista 1848. Pg. 74-75, pp. 05. 



coletivismo já era uma realidade proeminente; os espanhóis se encontravam em 

processo de organização contra a monarquia e acostumados a intervenções políticas. 

Portanto estavam preparados para as ideias de anarquia, ateísmo e transformação 

social15. 

 

    (...) “É certo que a Aliança 

influenciou o desenvolvimento da A.I.T. na Espanha, mas não 

do modo que os detratores querem fazer parecer... A Aliança, 

podemos dizer em voz alta, não é nada mais que uma sentinela 

avançada da Internacional (...)Uma ligação orgânica entre a 

Aliança espanhola e Bakunin não pode ser documentada, pois 

nunca existiu(...)16 

 

 O excerto acima relata a afirmação do espanhol Garcia Virias, apresentada como 

resposta a acusação contra Bakunin, na qual reafirma a autonomia do movimento 

espanhol, e estabeleceu que a Aliança Internacional da Democracia Socialista não era 

outra coisa senão um posto de observação da Internacional. A falsa acusação que recaiu 

sobre Bakunin foi a consequência da boa elaboração e clareza do seu projeto de 

transformação social, que procurava trazer para a prática socialista o princípio para 

demolição toda forma de autoridade em virtude do fortalecimento da autonomia e da 

liberdade. Bakunin conviveu com Karl Marx, foi leitor e conhecedor de sua obra, e um 

dos poucos a fazerem oposição ao socialismo científico dos comunistas autoritários. 

Mesmo diante de calúnias nunca deixou de reconhecer o espírito revolucionário 

existente em Marx. Ético, procurou esclarecer que o antagonismo era metodológico e 

nunca pessoal
17

. 

 A principal crítica apresentada por Bakunin faz menção ao que foi explicitado 

no Manifesto do Partido Comunista de 1848 sobre organização do Estado. Para o 

pensador russo, a administração do Estado por uma classe dirigente formará uma nova 

elite, desta vez constituída pelos proletários que terão em suas mãos, na condição de 

                                         
15

- Nettlau, pp. 07-16 
16- Bakounine, Oeuvres Completes, pp. 21-22. 
17

- Idem 



servidão, a tutela de todos os trabalhadores. Para Marx, o universo dos trabalhadores 

forma uma classe. Para Bakunin o Estado, o poder e as classes são termos que se 

relacionam entre si, onde cada qual pressupõe o seguinte e implicam, necessariamente, 

em dominação e exploração econômica. De modo mais específico trata-se da repetição 

de um fenômeno que ocorreu no passado, quando a burguesia absorveu gradualmente os 

elementos da nobreza, e planejaram a dominação, o controle da produção, da 

propriedade, da tecnologia e a exploração dos trabalhadores dos campos e das cidades. 

Para Bakunin a ideia da luta de classes e a manutenção do Estado colocarão os 

trabalhadores na esfera da burguesia, que mesmo destituída de poder será absorvida por 

uma nova elite, desta vez formada pelos dirigentes do partido, que exercerão o controle 

sobre o Estado, a dominação do indivíduo e do trabalho18.  

 Como considerações finais, para Bakunin, além da ideologia do socialismo 

científico, esta é a principal razão para a rejeição do cientificismo de Marx, O Manifesto 

do Partido Comunista de 1848, para o pensador russo, está relacionado com a 

constituição de uma nova elite, formada pelos dirigentes do partido que serão uma nova 

classe ou facção política, que por meio do Estado Popular sufocariam toda a aspiração à 

autonomia e a liberdade em função da promessa de comunismo. Caso se assente num 

reformismo estéreo, este Estado viverá à custa da servidão dos trabalhadores e a 

transformação social terá sido um devaneio. 
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