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 Esta é uma ideia defendida por Murray Bookchin cujas implicações não foram 

ainda plenamente assimiladas pelos movimentos ecológicos. 

Vejamos: julgo ser fácil para qualquer de nós entender quão importantes são, de facto, 

os problemas ecológicos. 

É hoje impossível considerar pouco importantes, marginais, burgueses ou " na 

moda" problemas como o aumento da temperatura do planeta, a descoberta de 

enormes buracos na camada de ozono, a poluição maciça dos oceanos, do ar, da água 

potável, dos alimentos, a extensa desfiorestação causada pelas chuvas ácidas e pelo 

abate incontrolado, a disseminação de material radioactivo, etc, etc... 

A capacidade de auto-depuração. A breve trecho as consequências serão 

catastróficas. 

Existe, todavia, uma falsa preocupação, por parte dos Estados, relativamente a estes 

problemas. Ou melhor, a sociedade capitalista em que vivemos consegue causar todos 

os danos e ainda mais: põe-nos a chorar pelo mal que julgamos ter feito quase sem dar 

por isso.  

 De uma forma algo simplista, é um pouco como o toxicómano que rouba a 

carteira a 

um amigo: fica com ele, ajuda-o a procurar a carteira, chora com ele se necessário e, no 

fim, tem a dita carteira no bolso. 

 Ouve-se falar muito em "sociedade tecnológica" ou "sociedade industrial" mas, 

com estas expressões apenas se pretende mascarar a realidade brutal duma economia 

baseada na competição desenfreada e não nas necessidades dos seres humanos e da 

vida não humana. 

 Nós próprios, homens e mulheres, somos considerados protagonistas preversos 

deste drama. 

Ajuntar a tudo isto, temos ainda uma mentalidade estruturada em torno da hierarquia e 

do domínio, sendo que esse domínio não é apenas do Homem sobre o Homem mas 

deste sobre a Natureza. 



 E se, como diz Bookchin, queremos achar remédio para a catástrofe ecológica, 

devemos procurar a origem da hierarquia e do domínio. 

Nenhuma libertação será completa, nenhuma tentativa de criar harmonia entre os seres 

humanos e entre estes e a Natureza será completa se não forem erradicadas todas as 

hierarquias e não apenas a de classe, todas as formas de domínio e não apenas a 

exploração económica. Bookchin sublinha bem estes pontos na sua" Ecology of 

Freedom" e afirma também que é necessário ganhar o máximo tempo possível nesta 

corrida contra o biocídio e fazer todo o possível para o deter. Mesmo assim, o biocídio 

prosseguirá, a menos que as pessoas - todos nós - se convençam da necessidade duma 

mudança social radical e se organizem para esse efeito. Janet Biehl, no que acaba de 

nos transmitir, indica-nos a forma (ou formas) como essa mudança se deverá ou poderá 

processar. Mais ainda, fazendo o "diagnóstico" indicanos, claramente, a "cura". 

 Escravos modernos vivendo "livres" em prisões ou estufas climatizadas, falta-nos 

muitas vezes aquela vontade de acção comunitária, participativa. Onde encontrar a força 

necessária para vencer a inércia? No fundo, onde encontrar a razão de estar presente 

no Mundo, questionando-o? 

Perguntas a que o municipalismo libertário dará, decerto, resposta. 

Falta à cidade moderna recuperar o sentido participativo da polis ateniense; a própria 

ideia de democracia é, hoje, algo deteriorado. A política também: confundindo-se com 

aparelho de estado. O conceito de cidadania perde-se. 

 Desligando-se da comunidade, o ser humano fica isolado e sem poder, sózinho 

numa sociedade de massas que de pouco lhe servirá enquanto ser político. 

É absolutamente necessário que, ao invés de delegar competências, de passar para as 

mãos de uns quantos "eleitos" o poder de decidir, homens e mulheres o façam por si 

próprios. 

O conceito de municipalismo libertário, tal como Bookchin o entende, passa pelo 

ressuscitar da política para o sentido helénico da palavra : construir e expandir a 

democracia directa por forma a devolver aos cidadãos o poder de tomar decisões na 

comunidade e na sociedade em geral. 

 Ao contrário do Estado, o municipalismo libertário pretende gerar cidadãos 

activos, ao invés de meros constituintes passivos. 



Bookchin defende que, uma vez criadas democracias directas, os municípios 

democratizados poderiam unir-se em confederações que, em última análise, 

constituiriam um desafio ao capitalismo e ao Estado-Nação, conduzindo a uma 

sociedade libertária. 

Com as dificuldades inerentes e as inseguranças características do ser-humano, as ideias 

difundidas por M. Bookchin constituem uma espécie de oásis, uma utopia ao nosso 

alcance neste virar de século; um desafio a todos aqueles e aquelas que não se 

submetem a uma ordem imposta. 

 Não será, decerto, uma tarefa fácil: implicará colocar em causa muitos dos 

conceitos e práticas que, até aqui, usámos e/ou defendemos; implicará uma profunda 

revolução na sociedade e na nossa própria vida, na nossa forma de ser, de estar,sentir, 

participar. 

Tudo terá de ser refeito de novo, uma e outra vez! 


