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1. O sistema capitalista como gerador da crise de liberdade, de justiça social e 

económica e da crise ecológica 

 

a) A comunidade política, ou a Polis 

 

A comunidade política, ou Polis, entende-se basicamente como o espaço de 

convivência dos cidadãos e a organização política que torna possível essa convivência. A 

convivência surge da atitude solidária em virtude da qual todos se sentem, ao mesmo 

tempo, acolhidos na comunidade e responsáveis por ela. Não é uma convivência apenas 

para a vida, mas para a boa vida. (Aristóteles distingue entre a vida e a boa vida. 

Entende a primeira como a mais instintiva e simples, a mais remota e brutalmente 

natural e selvagem; pela segunda a social ou política, ou civil, culta e civilizada. Aquilo 

que define os homens é que se organizam para passar da vida à boa vida, que se 

associam, que se ajudam a viver plenamente e melhor. Para viver de maneira 

nobremente humana, os homens necessitam da sociedade, e esta sociedade, para 

Aristóteles, não é a nação mas a cidade, a Polis. De Polis deriva política, a convivência 

de quem integra a cidade, isto é, o modo de viver, a maneira de viver a vida social.) 

Os que formam a comunidade e organizam a convivência - os homens e as 

mulheres - não são simplesmente uma massa informe sobre a qual se tomam as 

decisões, pelo contrário, são indivíduos que tomam decisões, que dispõem de si 

mesmos, indivíduos capazes de se coordenarem com outros, homens e mulheres livres, 

sem se deixarem dominar e sem dominar os outros. Assim, a organização da 

convivência é fruto da capacidade de decisão de homens e mulheres livres e que se 

comportam como tal. 

O poder político, tal como nos manifesta a história, baseia-se no monopólio do 

poder de decisão pela força e pela violência. A força e a violência impõem-se 

politicamente para despojar os homens da sua capacidade de decisão e tornar possível a 



sua exploração económica, pois os que detêm o poder político podem obrigar os outros 

a trabalhar para eles, como escravos ou como trabalhadores. O poder político cria as 

classes e molda o desenvolvimento económico. 

A lei do dinheiro, a par com o poder político, une-se a esse despojo e deixa de 

haver convivência para se ir impondo a dominação das gentes e a exploração da 

natureza. 1 

Vivemos numa época de crise social e histórica, agravada pelos grandes 

desequilíbrios existentes entre a humanidade e a natureza. 

 

b) O sistema capitalista 

 

O sistema capitalista é um sistema de democracia política controlada, 

autoritarismo económico e conjunto de valores burgueses e é o grande agente desse 

desequilibrio que temos denunciado: denigre a humanidade e esquilma a natureza. Esse 

desequilibrio manifesta-se através de dois problemas principais: a crise mundial da 

liberdade e da justiça social e económica, e a crise global ecológica. 

Uma sociedade ecológica e socialmente justa não pode construir-se sobre uma 

base capitalista. Portanto, devemos lutar contra o sistema capitalista e os seus efeitos. 

 

A crise da liberdade e da justiça 

 

A partir de 1789, o sistema nascente, que surge dos conflitos com os 

monárquicos absolutos, cria um regime democrático para a convivência mas que nasce 

viciado. Trata-se de uma democracia política burguesa, instrumentalizada pelos 

criadores do regime, que torna inviáveis os valores primigénios democráticos de 

liberdade real e de justiça. Uma democracia mediatizada por poderes sociais e políticos 

não legitimados pelas eleições populares. 

O estado capitalista é inutilizável para fins distintos daqueles para que foi 

concebido. É um estado de classe, que se manifesta no exercício do poder político por 

uma classe com duas funções fundamentais: o reducionismo da prática política a uma 

prática institucional que não põe em perigo o modelo burguês de sociedade, e o 



exercício de uma autoridade que através do abuso do poder que controla, priva ou 

arrebata a outros os seus direitos de poder de decisão. 

A burguesia, como classe, tem vocação de perpetuidade. Por isso, disfraza o 

facto histórico e contingente da sua dominação, apresentando-a como biológica e 

necessária, e por isso natural. As outras classes têm um papel subalterno, de serviço. 

Assim garante ela mesmo o seu destino: a acumulação política e económica, e o seu 

desfrute. 

Disse um homem da Trilateral e assessor do presidente Carter, sobre a 

democracia: a democracia é uma das maneiras de construir a autoridade, e não é 

necessariamente aplicável universalmente. O funcionamento de um sistema democrático 

requere um certo nível de apatia e de não participação por parte de alguns indivíduos e 

grupos... Há também potencialmente limites desejáveis para a extensão da democracia 

política. 

Nas democracias parlamentares é tão importante, ou talvez mesmo mais que a 

exploração económica, a dominação-opressão política que nelas se leva a cabo, pela 

mão de instituições do estado autoritário burguês, e que impedem o ser humano de 

chegar a ser um indivíduo livre, autónomo e solidário. 

 

Ambas, a exploração económica e a dominação política, tornam inviável uma 

convivência pacífica e digna entre os seres humanos dessas democracias políticas. (O 

sistema capitalista da burguesia que tem uma base filosófica e funcional individualista, 

versus interesse colectivo, é uma única totalidade mas com duas cabeças: um regime de 

democracia política controlada pelo estado burguês e mediatizada por poderes ou 

grupos de pressão sociais, políticos e económicos; um modelo de liberalismo económico, 

no qual não há democracia mas autoritarismo. O ênfase coloca-se na propriedade 

privada excluente e na supervalorização do indivíduo. A propriedade privada dos meios 

de produção como a tecnologia, as fábricas, as terras, o dinheiro. A produção é ilimitada 

e o seu motor é a ganância) 

 

A crise ecológica 

 



Escandaliza e espanta que a espécie humana tenha sido capaz de ameaçar, em 

apenas duzentos anos (que transcorreram desde o início da industrialização moderna 

em função dos imperativos da ganância), os próprios fundamentos da vida no nosso 

planeta. 

É terrível comprovar como cada suposto avanço tecnológico (a tecnologia em 

função dos imperativos económicos) constitui, no seu reverso, um retrocesso para a 

sobrevivência da humanidade. 

O sentido primordial das sociedades capitalistas, hoje, é o progresso ou 

desenvolvimento, a prosperidade, o crescimento ilimitado de bens materiais e de 

serviços. Isto é alcançado mediante a utilização, exploração e potenciação de todas as 

forças e energias da natureza e das pessoas. O grande instrumento que o torna possível 

é a vontade política, a ciência e a técnica, que produziram o industrialismo, a 

informatização e a robotização. Estes instrumentos surgiram pela vontade de poder de 

conquista e de lucro do sistema capitalista. (Com critérios de industrialização moderna 

ataca-se a dignidade humana de grandes sectores de mulheres, homens e crianças. 

Com os mesmos critérios continua-se a considerar que o progresso consiste em produzir 

e consumir cada vez mais mercadorias, ao mesmo tempo que se crê que 

desenvolvimento equivale ao simples crescimento. O progresso, assim entendido, não é 

um valor mais entre os valores, mas antes que é vivido como a chave de todos os 

valores, o que dá valor a todos os outros. Tudo vale na medida em que serve o 

progresso, e deixa de valer enquanto não serve para tal. A matriz dos valores modernos 

é o progresso). 

A crise da natureza está ligada à política e à economia do sistema capitalismo, e 

ao egoísmo antropocêntrico (2) como ideia do liberalismo. 

Devemos reconhecer que o desenvolvimento não existe por si mesmo. Remete 

para um modelo de sociedade que se outorga a si mesma o tipo de desenvolvimento 

que deseja. Neste caso, o modelo é a sociedade liberal capitalista. 

A crise ecológica global não ameaça a continuidade da vida sobre o planeta, mas 

degrada-a. O que ameaça, de forma imediata e sobretudo, é a nós próprios e aos logros 

culturais que apreciamos. No capitalismo, a natureza - como o ser humano - é percebida 

apenas como mais uma mercadoria, e por isso reduzida aos seus aspectos medíveis, 

quantificáveis. 



 

2. Uma resposta: o municipalismo libertário ou a luta pelos municípios livres 

 

2.1 Precisões prévias 

 

Assim como não existe um sujeito social historicamente predeterminado para 

organizar a supressão do capitalismo, não existe sequer um instrumento de mediação 

política privilegiado. Não há que pensar num único caminho ou num único instrumento. 

A luta autogestionária pode materializar-se em diversas frentes. Não há um único 

espaço nem um único tempo da Revolução, senão que esta passa a ser a resultante, 

nunca culminada, de um largo, complexo e plural processo de antagonismos múltiplos e 

de transformações concretas. O municipalismo livre é um desses espaços que tenta 

romper o modelo actual de municipalismo capitalista que não tem arreglo possível como 

processo e via de transformações posteriores. 

 
 

(Tradução de João Freire e Teresa C. Silva) 


