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Devem ter visto, no princípio deste Verão, alguns jogos de futebol da Taça do 

Mundo, em França. Todos conhecem o jogo, com a excepção talvez dalguns 

companheiros estadunidenses, porque este é o único jogo em que os Estados Unidos 

perdem sempre, até com o Irão. 

Tenho de admitir a felicidade dos anarquistas alemães por a equipa nacional ter 

perdido nos quartos-de-final. É que, em 1990, quando os alemães ganharam a Taça do 

Mundo, a alegria da vitória foi o começo dos actos xenófobos na Alemanha. Desde 

então, os grupos antiracistas e antifascistas não têm tido mãos a medir na luta contra 

nazis e hooligans violentos de direita, capazes de massacrarem emigrantes e entrarem 

em países limítrofes para espancarem pessoas. Os anarquistas são uma minoria 

negligenciada na Alemanha, país que tem uma teimosa tradição autoritária. Assim, 

torna-se difícil ter sucesso, como podem recentemente ter visto em Lens, onde os 

extremistas voltaram a atacar. 

De qualquer modo, o mais interessante é ou foi a propaganda dos jornais e das 

televisões sobre a qualidade da equipa alemã de futebol. Na realidade esta qualidade 

não existia, mas ainda assim os media não deixavam de constantemente apontar as 

virtudes que tinham possibilitado vitórias anteriores, mantendo ou levando a equipa ao 

torneio. Tais virtudes foram dadas como uma desculpa para a incapacidade dos alemães 

inventarem jogadas criativas. Mas a incapacidade criativa alemã é quase um problema 

biológico. Os alemães, segundo os jornais, dificilmente podiam competir nesse terreno 

com povos engenhosos e artísticos. 

As virtudes do jogo alemão passam então por ser as seguintes. Primeiro, o 

trabalho. Todos os alemães são loucos pelo trabalho. A criatividade do alemão se existe, 

é sempre o produto de um longo e doloroso esforço dia e noite. Depois, como segunda 

virtude, temos a disciplina. Não sendo criativos nem os tendo na equipa, os alemães 

decidiram substituir criatividade e individualidade por disciplina.  A terceira virtude é a 

ordem: todos os jogadores têm de estar no seu lugar e cumprir o seu trabalho. 

Finalmente, a última virtude alemã é a destruição do inimigo. Não havendo criatividade, 



a equipa alemã não tem outra escolha senão destruir a criatividade dos adversários. Em 

suma, nestes jogos do Mundial os alemães não parecem ter feito nem muito mais nem 

muito diferente do que aquilo que os violentíssimos hooligans fazem no quadro do 

trabalho social. 

Com este pequeno sumário, pode pensar-se que o pensamento desejável dos 

anarquistas alemães só pode ser o de ultrapassar e diminuir estas ditas virtudes 

germânicas. Mas é preciso cuidado, pois alguma coisa destas virtudes estão 

necessariamente presentes em todos nós. 

Os alemães tendem sempre ao imperialismo, senão como militares, pelo menos 

como exportadores de virtudes nacionais. Tais virtudes são hoje identificadas como os 

marcos fundamentais de um novo nacionalismo. Durante as décadas de setenta e 

oitenta, estas virtudes foram sensivelmente ofuscadas pelos movimentos sociais 

alternativos, de inspiração libertária, como o movimento feminista, o antimilitarista, o 

ecologista e a resistência contra os transportes poluentes. Contudo, hoje os movimentos 

de direita —nacionalismo e xenofobia— tendem a dominar a rua, especialmente no leste 

alemão. 

Assim, anarquistas e minorias que criticam as virtudes alemãs estão hoje na 

defensiva. E se nós discutimos o municipalismo libertário, temos de enfrentar a questão: 

como pode o comunalismo libertário enquanto concepção política ajudar a superar as 

ditas virtudes? A minha sugestão é a seguinte: adicionando-lhe uma perspectiva 

transnacional. Isto afigura-se-me absolutamente indispensável, até como modo de 

futuramente prevenir as tentações nacionalistas de certo municipalismo, incapaz de 

levantar a questão das virtudes germânicas e do nacionalismo. 

 

O Mito dos moradores urbanos no mundo social de hoje 

 

No seu último livro, Urbanização sem Cidades, Murray Bookchin tentou esboçar a 

linhagem do seu pensamento traçando uma linha desde a pólis grega até aos 

revolucionários franceses e americanos, passando pelas cidades europeias medievais. O 

municipalismo libertário é o esforço político da autonomia individual num quadro 

citadino local, capaz de discutir com franqueza as suas concepções. 



 Infelizmente as condições sociais não parecem ajudar. O olvidado fundamento 

do municipalismo libertário é o grupo relativamente homogéneo dos moradores. De 

outro modo, seria impensável qualquer renascimento  das discussões urbanas ou da 

política local. Contudo, nos países industrializados a situação urbana é muito mais 

complicada. Primeiro, não podemos falar actualmente de uma consciência singular do 

indivíduo na cidade. Talvez nos países do Terceiro Mundo isto seja verdade, mas na 

Europa e nos Estados Unidos já não o é. As condições locais nas cidades e em muitas 

vilas são diferenciadas: estão divididas em locais de residência, de trabalho e de 

consumo, ligadas ambas por uma crescente utilização do carro. Para além disto, há 

ainda diferenças sociais: uma família imigrante turca tem na Alemanha mais contactos 

com as pessoas que ficaram na Turquia que com os seus vizinhos alemães da porta do 

lado. Até a juventude se diferencia em várias culturas. Se em tempos recentes, havia 

uma contracultura e os miúdos hippies se encontravam todos num sítio preciso da 

cidade, hoje há uma corrente de culturas minoritárias e os jovens  viajam para Berlim ou 

para o evento tecno da cidade mais próxima, rejeitando o encontro com os tecnos da 

sua aldeia ou do seu bairro. Por último, as novas formas de comunicação, como os 

computadores e a Net, tendem também a diminuir a relevância que as pessoas davam 

ao seu bairro. a tendência capitalista de desregulamento e flexibilidade tende a criar um 

tipo especial de indivíduo: um indivíduo sem casa nem espaço, de identidade complexa 

e incerta. A consciência pessoal dificilmente pode aparecer nestas condições. Pelo 

contrário, o perigo reside na possibilidade de tais seres aderirem com extrema facilidade 

a virtudes simples, capazes de proporcionarem êxito fácil numa vida difícil e sobrelotada. 

Na Alemanha o resultado disto é o refluxo do trabalho social. Enquanto o grande 

pensador anarquista Rudolf Rocker visionou uma utopia da miscigenação das culturas, 

as identidades nas cidades alemãs hodiernas continuam segregadas. Os bairros pobres 

das cidades são locais de habitação de imigrantes, despovoados de alemães. Estes por 

sua vez separam-se dividem-se entre si, unindo-se apenas em torno das virtudes ditas 

alemãs. Imigrantes, minorias de esquerda ou outros são vistos como falhos destas 

qualidades. Estamos a um passo de apontar os imigrantes ou as famílias de ciganos 

como especialmente desordenadas, indisciplinadas, sujas e preguiçosas, exactamente o 

contrário das qualidades alemãs. Eis a razão pela qual tantos e tantos têm na Alemanha 

aplaudido os militantes de direita que queimam as casas onde imigrantes e ciganos se 



refugiam. A identidade alemã local, aderindo às virtudes germânicas, fica então 

incorporada na identidade nacional e tende  a ser perigosamente nacionalista. 

 

Municipalismo e Transnacionalismo: o conceito de Nigel Young 

 

Como sair disto?  Paralelamente, e até antes de emergir da concepção política do 

municipalismo libertário de Bookchin e Biehl, foi discutida uma concepção similar pelo 

anarquista britânico Nigel Young, na Índia do movimento gandhiano e na Inglaterra dos 

resistentes antimilitaristas do WRI (Resistentes Internacionais à Guerra). Ele designou-a 

de "Municipalismo e Transnacionalismo" e eu tenho estado sempre na expectativa de 

poder vir a combinar as perspectivas de Bookchin e Biehl com as de Young. 

De um ponto de vista histórico, Young generaliza a tese de que a repressão e o 

recuo de orientações locais e transnacionais levaram ao crescimento dos Estados-nações 

modernos que ainda hoje dominam as políticas mundiais, mesmo tendo em conta as 

Nações Unidas ou a tendência do capitalismo neoliberal para reduzir certas funções 

estatais. Young prossegue com uma perspectiva futura: para fortalecer as orientações 

municipais e transnacionais será porventura necessário destruir e superar o moderno 

Estado-nação. As diferenças para com Bookchin e Biehl é que Young manuseia sempre 

com igual importância os dois níveis, o local e o transnacional. 

Young oferece alguma análise lógica e social sobre os grupos de pessoas que 

podem ser sensíveis a estes níveis de orientação. Ele menciona os camponeses nos 

países do Terceiro Mundo e os que entre nós se sentiram vítimas da urbanização, os 

viajantes e nómadas, os imigrantes e emigrantes, os anarquistas, algumas igrejas ou 

grupos religiosos heterodoxos, os objectores de consciência, os pacifistas não-religiosos, 

os socialistas internacionalistas, os sindicalistas e os marxistas não-ortodoxos. Durante a 

rebelião de 1968, estes grupos combinaram, segundo Young, as suas lutas locais com 

visões transnacionais, dispensando o Estado-nação, ao mesmo tempo que 

desenvolveram redes de actividades para outros países. Alunos politicamente 

conscientes desenvolviam o seu trabalho em torno da Universidade que frequentavam 

ao mesmo tempo que mostravam a sua solidariedade para com o movimento estudantil 

internacional. Os negros tornaram-se activistas no seu local de habitação ou de trabalho 

sem todavia perderem o sentido da solidariedade para com o movimento antiracista 



mundial, sobretudo na África do Sul. Os movimentos feministas organizaram-se 

localmente em grupos de contacto ou comunidades de vida mas não deixaram de 

desenvolver uma teoria e uma prática internacionais. O mesmo aconteceu com aqueles 

que por então recusaram o serviço militar. A nova geração experimentava culturas e 

estilos de vida próprios, trocando experiências com os jovens dos outros países. 

Com esta base, Young pensou que as décadas de setenta e oitenta iriam 

enriquecer o trabalho transnacional de todos estes grupos e movimentos, 

enfranquecendo o Estado nacional como conceito e realidade. Temos hoje que enfrentar 

que no fim da década de noventa uma tal perspectiva não se realizou. 

Muitos dos intelectuais de hoje e dos estudantes politicamente activos de ontem 

fizeram as pazes com o sistema ou até com uma choruda carreira, tornando-se novos 

homens de Estado. Antigos grupos de guerrilha transformaram-se em exércitos 

nacionais. Também grupos religiosos heterodoxos, de inspiração livre e transnacional, se 

deterioraram em movimentos reaccionários de tipo fundamentalista, tornando-se 

mesmo os esteios de novas concepções do Estado-nação, como aconteceu na República 

islâmica do Irão. Na Jugoslávia, os protestos regionais contra o Estado nacional 

degradaram-se com a emergência de novos e ferozes Estados-nações. O mesmo 

aconteceu a Sul da Rússia, podendo nós pensar que a primeira metade da década de 

noventa do século XX assistiu à renovação prática e teórica do conceito do Estado-nação 

e ao desmoronar das imediatamente anteriores orientações locais e transnacionais, e 

isto apesar dos computadores e da Net. Na Alemanha, os projectos económicos auto-

organizados ou desapareceram ou deram lugar a vulgares empreendimentos 

capitalistas, com estruturas hierarquizadas e tudo o mais que é preciso numa sociedade 

de concorrência. 

Em vários movimentos sociais e em grupos de defesa de direitos humanos 

existem hoje acesas discussões para apoiar ou não intervenções militares armadas. Os 

negros discutem se devem  recuperar o conceito de miscigenação cultural e racial de 

Luther King ou dar antes lugar a um novo nacionalismo negro, na linha do 

segregacionismo que começou com a ascenção do "renascimento" de Malcom X. Estas 

discussões são decisivas, pois nelas o que se está em causa é a orientação aberta ou 

fechada de pessoas socialmente activas. Neste sentido, os anarquistas não deveriam 

deixar de participar nelas. 



Três tendências gerais do desenvolvimento social e económico em todo o mundo 

podem ajudar-nos a melhor compreender a discussão, numa perspectiva local e 

transnacional: 

1º. Depois da segunda guerra mundial as Nações Unidas sancionaram o princípio 

da não-interferência em assuntos de soberania nacional. Existia então um reforço do 

poder do Estado nacional. Neste fim de século, com a experiência das duas guerras 

mundiais e de inúmeras ditaduras torcionárias, o princípio está internacionalmente 

desacreditado. Todavia, este descrédito é hoje usado pelo bloco industrial-militar para 

pôr em prática sem constrangimentos os seus interesses. Os anarquistas e os 

municipalistas libertários precisam de aproveitar esta crise aparente do Estado-nação 

para darem um passo em frente, favorecendo o municipalismo e o transnacionalismo. 

2º. Tem havido nas duas últimas décadas um incremento das organizações 

transnacionais, as tão citadas organizações não-governamentais (ONG). Estes grupos 

dividem-se em duas secções: a primeira é altamente profissionalizada, orientando-se 

para os Estados nacionais, sendo por isso muito criticada por grupos revolucionários, 

como o de Gustavo Esteva; a segunda é um exemplo das organazições não-

governamentais independentes, combinando o trabalho local e o transnacional. Muitas 

das organizações não-governamentais estão indecisas quanto à sua orientação 

definitiva. Também aqui pode caber aos anarquistas um papel decisivo nas suas 

escolhas. 

3º. A tendência económica de uma nova formação de circunstâncias capitalistas, 

tal como a flexibilidade, o neoliberalismo e a globalização, pode levar a condições de 

trabalho e de sistemas sociais típicos do Terceiro Mundo, criando inesperadamente parte 

dos grupos sociologicamente analisados por Nigel Young: camponeses urbanizados 

insatisfeitos; migantes que se sentem entalados entre as más condições de vida 

anteriores e as parcas boas-vindas dos estados industrializados. Estas tendências sociais 

podem levar a uma realidade cada vez mais frequente: pessoas de todo o mundo estão 

cada vez mais a perder a sua identidade. Em França, no ano de 1995, a desregulação de 

condições de trabalho levou a uma crise em que trabalhadores brancos-pobres lutaram 

lado a lado com os trabalhadores emigrantes e mostraram pela primeira vez uma 

persistência em quebrar o racismo europeu. 



Estes três pontos são esperanças e oportunidades, mas não a panaceia milagrosa 

que trará em definitivo o reforço das orientações municipalistas e transnacionais. Com o 

processo em aberto, há certamente oportunidade para os anarquistas participarem na 

discussão. Na Alemanha estamos a tentar a intervenção, esforçando-nos por combinar 

as diferentes subculturas nos diferentes meios sociais. Há necessidade de quebrar 

identidades segregadas, evitando as armadilhas das virtudes alemãs e 

consciencializando os cidadãos vulgares de valores que ultrapassam essas virtudes. 

 

 

 

As pre-condições de oposição aos princípios da Agenda 21 

 

Depois da Conferência das Nações Unidas em 1992 sobre Ambiente e 

Desenvolvimento, muitas pessoas envolveram-se em discussões sobre desenvolvimento 

sustentado e a Agenda 21. Se o municipalismo libertário fosse discutido como uma 

alternativa à Agenda oficial, que combina acções locais e níveis de intervenção do 

Estado central, então veríamos uma autonomia individual baseada nas afinidades de 

interesses de moradores das cidades e das aldeias. Hoje em dia a maioria das pessoas 

têm uma idfentidade nacional do tipo "virtudes alemãs" ou então estão pura e 

simplesmente desinteressadas de participar politicamente. Sem uma rede transnacional, 

as actividades locais ou municipais arriscam-se a ser reaccionariamente incorporadas 

pelas agências dos Estados nacionais como acontece com a ideologia da Agenda 21. Só 

pelos contactos transnacionais, estas tendências reaccionárias podem ser mudadas em 

cooperação comunitária de indivíduos auto-confiantes e autónomos. 

Estas são as pre-condições sociais, sem as quais a campanha contra as virtudes 

alemãs não pode vir a ter sucesso. Sem considerar estes requesitos não podemos 

apreciar devidamente a Agenda oficial 21. O programa do municipalismo libertário pode 

ser comparativamente claro: em vez de mais Eco-tecnologia e consumo ecológico 

(Agenda 21), nós precisamos hoje de reavaliar a hierarquia social de modo a salvarmos 

a natureza (Bookchin/Biehl); em vez de "diálogo" e "participação" de cidadãos que ainda 

assinalam a prioridade da soberania estatal (Agenda 21), nós precisamos de uma 

democracia cara a cara, directa (Bookchin/Biehl); em vez de uma sociedade mercantil 



capitalista reformada com um verniz ecológico (Agenda 21), nós precisamos de  uma 

visão anticapitalista com a alma do socialismo municipalista, que é o controle dos meios 

de produção pelos moradores, seja de aldeia ou de bairro (Bookchin/Biehl); em vez de 

um governo global e da pressão das muito profissionais organizações não-

governamentais das Nações Unidas, nós precisamos de uma troca transnacional. Mas 

todas estes objectivos do municipalismo libertário não podem ser atingidos sem os 

requesitos sociais acima enumerados, atendendo que são estes que vão condicionar as 

escolhas das pessoas. Estamos a precisar de uma abertura transnacional e de uma 

miscigenação de culturas e países. No fundo, talvez no imediato o nível transnacional 

seja efectivamente mais importante que o municipal. Sem ele nenhuma mudança é hoje 

possível e com ele fica assegurada a sobrevivência das virtudes alemãs. 

 

Heidelberg/Alemanha 
Graswurzerevolution,  

(jornal mensal anarquista e não-violento) 
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