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A ecologia social é ainda uma recente filosofia e como o seu principal teórico-

Murray Bookchin - o afirma repetidamente, tem raizes fortes na tradição da politica 

revolucionária e democrática, como também, na tradição dialéctica. Aos nossos olhos, a 

ecologia social representa o desenvolvimento acumulado dessas duas tradições. Assim, 

oferece-nos uma linha coerente de trabalho, para entendermos a sociedade e as suas 

mudanças em direcção ao comunismo libertário. A dimensão política da ecologia social 

suporta” o nome de municipalismo libertário ou do comunismo. Porque o Municipalismo 

libertário é uma nova aproximação política, e não tendo tido até ao momento, qualquer 

sucesso prático, queremos,  por isso, clarificar sucintamente,  a nossa posição através 

de alguns pontos de vista básicos relativos à sua “praxis”. Porque o nosso esforço tem 

de ter uma sólida base filosófica, rejeitamos à partida, quaisquer relativismos filosóficos 

ou éticos. Nós acreditamos que o nossso movimento tem de se defender e praticar um 

pensamento dialético e racional encorajando, como activistas, o seu desenvolvimento. 

Como ecologistas sociais, nós precisamos de analisar a lógica interna de instituições 

existentes e traços culturais nas nossas próprias sociedades, procurando 

constantemente o seu potencial libertador que se encontra adormecido no seu interior. 

Assim, devíamos sempre tentar avançar para uma análise racional das condições sociais, 

incluindo os seus problemas e as suas possibilidades. O nosso modo de pensar 

condiciona sempre o nosso modo de actuar, não queremos regressar às teorias da 

conspiração ou tentar uma transformação social através de arrependimento pessoal; 

recusamos qualquer forma de anti-racionalismo ou misticismo. Temos de basear a nossa 

prática numa clara percepção da existência social, económica e das actuais forças 

políticas. A melhor análise racional em que acreditamos, é a que se encontra enraizada 

no entendimento dialético das condições sociais reais. Municipalismo libertário não é 

uma mera táctica ou estratégia, muito menos uma forma de fazer política. È uma 

aproximação em crescimento que irá potenciar a evolução humana em direcção à 

liberdade, à cooperação e à sua autoconsciêncialização. Assim, tenta entender a 

sociedade em termos de potencialidades históricas e sociais para uma emancipação 



humana. De facto, na dialética naturalista  encontramos uma filosofia que poderá 

orientar a nossa actividade como municipalistas libertários. Pode ajudar a entender 

fenómenos naturais e a expplicar também como até onde o nosso desenvolvimento 

histórico-social nos conduziu até hoje. Talvez seja mais importante e mesmo necessário 

uma compreensão da própria dialética, para conseguirmos traçar potencialidades de 

liberdade nas nossas comunidades. Neste sentido, os municipalistas libertários deviam 

tentar interligar a sua aproximação política com as tradições específicas e possibilidades 

da sua própria comunidade. Embora haja regiões onde as pessoas possam ser mais 

sensíveis au municipalismo libertário que outras, democracia directa não pertence a 

nenhuma região especifica do globo, antes pelo contrário, faz parte da nossa herança 

comum como seres humanos. A nosso ver, o municipalismo libertário tenta actualizar  

potencialidades universalistas de liberdade e igualdade. Baseando a nossa política na 

tradição das comunidades locais, isso não implica de qualquer forma um envolvimento 

com o nacionalismo. Somos acima de tudo internacionalistas e defendemos o ideal de 

uma só humanidade. De igual forma no caso de lutas anti-imperialistas, apesar de 

apoiarmos as pessoas oprimidas que lutam contra o imperialismo, não é linear que os 

iremos apoiar na construção das suas próprias instituições opressivas. Demasiadas vezes 

no passado, “Libertação Nacional” tem sido o substituto de libertação social. 

Bioregionalismo é uma tendência que assentou raízes firmes no movimento ecológico, 

mas consideramo-la problemática. Com muita facilidade ela apadrinha uma noção 

mística de ligação entre as pessoas e terra – noção mais virada a visões com cultura e 

natureza reaccionárias facilitando ligações com ideologias de extrema direita de “sangue 

e guerra”. Uma das pedras fundamentais do municipalismo libertário, por contraste, é a 

noção de cidadania. E cidadania – concebida como uma condição política humana 

universal, que se manifesta em qualquer lugar em torno do globo - é opositora directa a 

ligações místicas aos lugares. Bioregionalismo tem de ser visto portanto como anti-ético 

ao municipalismo libertário. Noções de uma falsa unidade entre pessoas de diferentes 

classes sociais e diferentes interesses estão também relacionadas, e, como ecologistas 

sociais, temos de criar nas nossas instituições uma verdadeira estrutura de trabalho 

libertadora que consiga interligar essas diferenças. Contudo, sem abandonar a ideia de 

luta de classes, temos também de avançar a possibilidade de descobrir e desenvolver 

um interesse geral nas assembleias nas nossas comunidades locais. Um tal interesse 



pode ser encontrado na sempre intensificada crise ecológica, e na necessidade de uma 

verdadeira sociedade democrática. O nosso papel tem de ser o de reclamar poder a 

fórums populares abertos a todos, para acabar com a hierarquia na esfera social, para 

reconhecer as necessidades de minorias oprimidas e na luta inflexivel da produção e 

distribuição comunista dos bens. Municipalismo libertário define a estrutura social 

libertária baseada em fortes confederações e municipios democráticos. Por isso, 

devíamos entrar em instituições políticas locais onde fosse possível com o intento de as 

restruturar nos principios libertários e igualitários. Isto implica participação de facto em 

eleições municipais e instituições tipo conselhos, comités de cidadãos. Como libertários, 

não queremos que os municípios continuem como pequenas réplicas do estado. A 

liberdade social que queremos significa mais do que o controle municipal e autogestão. 

Municipalistas libertários estão a exigir que todo o poder seja colocado nas mãos do 

povo como um todo. Isto implica o estabelecimento de assembleis populares, os 

verdadeiros alicerces de uma democracia directa. Conselhos de bairro e comités cívicos 

podem ser úteis num período de transição,  mas como formas indirectas de democracia 

têm grandes limitações. Os Conselhos devem apenas se debruçar sobre tarefas 

administrativas e responder perante assembleias. Para prevenir a emergência de novas 

hierarquias, as assembleias poopulares devem debater e tomar todas importantes 

decisões políticas. A medida que atacamos a um nível municipal, não nos podemos 

esquecer que estamos contra as instituições estatais. Devemos exactamente apadrinhar 

a tensão existente entre a democracia directa e a actual ordem social com as suas 

instituições. Neste campo, não fazemos quaisquer compromissos. Participamos nas 

instituições municipais exactamente porque elas têm todo o potencial para se tornarem 

verdadeiramente democráticas- um objectivo que o estado ou governos provinciais 

nunca poderão concretizar. Nunca apoiaremos qualquer partido que queira eleger 

candidatos a lugares do estado nem aqueles que apelarem á democracia com objectivo 

meramente de propaganda eleitoralista. Tembém no caso de instituições supranacionais, 

tipo Parlamento europeu. Quando participamos em eleições locais, estamos elegendo 

candidatos para um programa específico que chame à verdadeira restruturação de uma 

dada comunidade ou região. Não estamos a tentar seduzir o publico lançando 

candidatos carismáticos que apelam às emoções, ou prometem reformas que são mais 

“verdes”, “amigáveis” e “mais progressistas” de que a dos outros partidos. Pelo 



contrário, estamos apelando para a institucionalização da autogestão popular dos 

assuntos públicos. Esta proximação é um tremendo avanço em relação a movimentos 

sociais que lutam contra a discriminação, contra a opressão e por vários objectivos que 

permitirão às pessoas aumentarem a qualidade e razão de ser das suas vidas. Se estas 

lutas são importantes, também o são muito limitadas, porque vão lutando só por 

pequenos pedaços de liberdade social. Devemos lutar lado a lado mas ao mesmo tempo 

temos de reconhecer e defender a nossa especifica abordagem: Somos a única 

alternativa de esquerda com uma análise de como chegar para além da actual ordem 

social. Exigimos o estabelecimento de fóruns publicos onde as opiniões de todos assim 

como as suas necessidades sejam ouvidas, reconhecidas e respeitadas. Esta proximação 

pode de facto provar ter uma enorme vantagem na luta pelos direitos das mulheres, 

homossexuais e minorias étnicas. Como libertários, temos de estar sempre presentes 

nas arenas onde tais lutas estejam a acontecer, procurando defender e expandir direitos 

sociais e a verdadeira liberdade social. Do nosso ponto de vista, a liberdade e a 

democracia só podem ser verdadeiramente alcançadas e sobretudo sustentadas apenas 

quando as pessoas conseguirem um elevado grau de educação. É da responsabilidade 

das organizações revolucionárias apadrinharem este processo educacional, 

desenvolvendo e espalhando ideias que ajudem a avançar este processo. Várias foram 

as revoluções que falharam no passado, porque os seus líderes não se encontravam 

preparados ou não possuíam teoria adequada que permitisse às pessoas tomarem o 

poder, ou uma vez conquistado, as permitisse mantê-lo. A responsabilidade dos 

revolucionários é assim enorme, e precisamos de um forte movimento que tenha 

consciência das suas responsabilidades. Precisamos de desenvolver uma organização 

bem formada internamente e bem articulada externamente – um processo que exigirá 

da nossa parte sérios esforços, tanto educacionais como de organização. O papel de 

uma organização comunista revolucionária é o de exigir e de lutar pelo poder na base da 

sociedade. Aqui divergimos grandemente dos pacifistas. Se as pessoas tiverem a 

posssibilidade de decidir e concretizar essa decisão, precisarão de ter um controlo sobre 

a sua própria defesa e segurança. Em nenhuma altura da história a classe dominadora 

abdicou do seu poder sem qualquer luta, e seria estupidez pensar que o poderiam fazer 

amanhã. È por isso importante que os municipalistas libertários exijam a formação de 

melícias municipais e regionais que possam substituir o exército estatal, e a eleição de 



uma guarda cívica que substitua a polícia. Temos de quebrar o monopólio da violência 

estatal. A não ser que um movimento revolucionário tenha o poder de se defender, a 

sua transformação radical será de facto fraca. As nossas organizações revolucionárias 

têm de estar preparadas para defender e expandir os direitos populares e para lutar 

pela liberdade social  - por quaisquer meios considerados necessários. Devíamos abolir 

as acções terroristas e elitistas defendendo uma estratégia de não violência sempre que 

possível. Para assegurar que o poder se mantém nas mãos do povo, é necessário 

estabelecer controle popular sobre a economia. Não acreditamos en nenhuma ideia de 

expansão da sociedade civil (ou comunitarismo) degrau a degrau, nem que as 

cooperativas tenham a capacidade de dar o poder ao povo, serão parte importante de 

uma sociedade comunista se estiverem sob controle público. A economia terá portanto 

de ser um assunto político e nós apelamos a uma economia municipalizada. Como 

comunalistas, a nossa abordagem tem de ser revolucionária – não somos 

definitivamente os “melhores” sociais democratas. 

Esta carta aberta tentou abordar alguns pontos fulcrais que se podem vir a 

tornar tópicos importantes nesta conferência: Isto é uma tentativa de explicar 

brevemente a nossa posição. Ecologistas sociais estão a lutar pela liberdade social o que 

não é obviamente, uma tarefa fácil. Por  isso, temos de apresentar a  mais avançada 

teoria revolucionária possível. Também precisamos construir um movimento firme e 

constante que esteja disposto a espalhar estas ideias à volta do mundo. Só o tempo o 

dirá se viermos a concretizá-las, mas uma coisa é certa : não havendo gente com 

vontade de lutar por estas ideias, nunca se tornarão realidade. O futuro é a nossa 

responsabilidade. 
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