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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 Polis 

 

Entende-se basicamente por comunidade política ou Polis como o espaço de 

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

convivência surge da atitude solidária em virtude da qual todos se sentem, por sua vez, 

acolhidos na comunidade e responsáveis por ela. É uma convivência não apenas para a 

vida, mas para a boa vida. 

(Aristóteles faz a distinção 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.. O 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 forma dignamente humana, os homens precisam da 

sociedade. E esta sociedade para Aristóteles não é a nação nem a cidade, é a Polis. De 

Polis vem política, convivência dos que integram a cidade e, assim mesmo, o modo de 

viver, a maneira de viver a vida social). 

Os que integram a comunidade e organizam a convivência – os homens e as 

mulheres – não são apenas uma massa informe sobre a qual se tomam decisões, antes 

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

indivíduos que são capazes de se coordenarem uns com os outros, homens e mulheres 

livres, sem desejarem dominar e sem dominarem os outros. Assim, a organização da 

convivência é fruto da capacidade de decisão de homens e mulheres livres 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 a 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, já que os que detêm o poder político podem forçar os demais a 

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

classes e molda o desenvolvimento económico. 

 

A lei do dinheiro, da parte do poder político une-se a esse despojo e deixa de 

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

natureza1. 

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 um grande agente desse 

desequilíbrio que temos denunciado: ofende a humanidade e esgota a natureza. Esse 

desequilíbrio manifesta-se através de dois problemas principalmente: a crise mundial da 

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

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

base capitalista. Portanto, deveremos ser beligerantes contra o sistema capitalista e 

seus efeitos. 

 

  A Crise da Liberdade e da Justiça 

 

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

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

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

criadores do regime, que tornam inviáveis os princípios primitivos democráticos de 

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

legitimados por eleições populares. 

                                          
1 Natureza é uma palavra ambígua. Aqui referimo-nos a natureza como biosfera, como sistema organizado dos 

ecossistemas. 



O estado capitalista é inutilizado para fins distintos para os quais tinha sido 

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 retira 

a outros os seus direitos de poder de decisão. 

A burguesia como classe, tem vocação de perpetuidade. Para isso disfarça o feito 

histórico e contingente da sua dominação, apresentando-o como biológico e necessário, 

e por isso natural. As demais classes têm um papel subalterno, de serviço. Assim traça 

ela própria 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 formas de construir a autoridade, e não é 

necessariamente aplicável universalmente. O funcionamento de um sistema democrático 

exige certo nível de apatia e de não participação por parte de alguns indivíduos e 

grupos... Há também potencialmente limites desejáveis à extensão da democracia 

política. 

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

exploração económica, a dominação-opressão política que nelas se leva à prática, a par 

de instituições do estado autoritário burguês e que impedem ao ser humano chegar a 

um indivíduo livre, autónomo e solidário. 

Ambas, exploração económica e dominação política, tornaram 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, onde não há democracia mas antes 

autoritarismo. A ênfase coloca-se na propriedade privada exclusiva e na 

sobrevalorização do indivíduo. A propriedade privada dos meios de produção tais 

como a tecnologia, as fábricas, as terras e o dinheiro. A produção é limitada 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 que começou a industrialização 

moderna em função dos imperativos da ganância), alicerces próprios da vida no nosso 

planeta. 

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

função dos imperativos económicos), no seu reverso pressuponha 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 serviços. 

Isto alcança-se pela utilização, exploração e potenciação de todas as forças e energias 

da Natureza e das pessoas. O grande instrumento que a torna possível é a  vontade 

política, a ciência e a técnica, que produziram a industrialização, a informatização e a 

automatização. Estes instrumentos surgiram pela vontade de poder de conquista e de 

lucro do sistema capitalista. 

Com critérios da industrialização moderna ataca-se a dignidade humana de 

grandes sectores de mulheres, homens e crianças. Com os mesmos critérios se 

prossegue considerando que o progresso consiste em produzir e consumir cada vez mais 

e mais mercadorias enquanto que em simultâneo se crê que desenvolvimento 

corresponde a simples crescimento. O progresso, assim entendido não é um valor a 

mais entre valores sendo antes vivido como a clave de todos os valores, e que dá valor 

a todos os outros. Tudo vale na medida em que sirva para progredir, e deixa de valer 

logo que não sirva para isso. A matriz dos valores modernos é progredir.) 

A crise da natureza está ligada à política e economia do sistema capitalista e ao 

egoísmo antropocêntrico (2) como ideia de liberalismo. 

                                          
2 O ser humano coloca-se a si próprio como o centro de tudo. Tudo deve partir dele e voltar a ele. Tudo deve 

estar ao seu serviço. O seu propósito é a conquista e dominação da terra. O super-homem imperial, supõe uma teoria e 

uma prática, filhas da industrialização moderna (em função dos imperativos de ganância), para o qual o ser humano do 

liberalismo, para satisfazer as suas desmesuradas necessidades de energia e matéria explora, sem peso nem medida, os 

recursos materiais, tanto a fronteira exterior do planeta como os seus ecossistemas, explorando-se em simultâneo a si 

próprio (como parte integrante da natureza). O ídolo em prole do qual se sacrifica a natureza e o ser humano chama-se 

desenvolvimento, em função dos imperativos de ganância. 



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

para um modelo de sociedade que se outorga a si própria 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 no planeta mas antes 

degrada-a. O que ameaça de forma imediata o todo somos nós próprios e os logros 

culturais que presenciamos. No capitalismo, a natureza – como o ser humano – é 

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

mensuráveis, quantificáveis. 

 

2. Uma resposta: O Municipalismo Libertário ou a Luta por Municípios Livres 

 

 2.1. Precisões prévias 

 

Assim como não existe um sujeito social historicamente predeterminado para 

organizar a superação do capitalismo, não existe, também, um instrumento de mediação 

política privilegiado. Não se pode pensar num único caminho ou num único instrumento. 

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

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

nunca culminada por um longo, complexo e plural processo de antagonismos múltiplos e 

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

romper com o modelo actual de Municipalismo capitalista que não tem regra possível 

como processo e via de transformações posteriores. 

É uma falácia pensar que por detrás do derrube das economias de planificação 

centralizada (países socialistas), a combinação da democracia parlamentar com a 

economia livre de mercado (países capitalistas) resolverá os problemas para chegar a 

uma sociedade justa e responsável3. Para que o mercado livre funcione efectivamente 

violam-se os direitos humanos básicos e a situação já difícil dos pobres (gentes e povos) 

torna-se cada dia pior. 

 

                                          
3 No “Fim da História”, em síntese, Fukiyama postulava que o desmoronamento do bloco comunista augurava 

que o único modelo futuro seria a democracia liberal e capitalista. O “Fim da História” seria o fim dos conflitos baseados 

na confrontação ideológica, tendo em conta que uma só ideologia subsistiria; esse fim era também como que uma 

culminação. 



A situação de crise obriga-nos não só a lutar energicamente mas a aprender novas 

formas de prestar atenção ao conjunto da natureza: a terra, a água, o ar, todas as 

pessoas, a vida vegetal e todas as criaturas vivas. Uma nova visão que abarcará todas 

as nossas necessidades ecológicas, sociais, económicas, políticas e culturais, 

interdependentes, em todo o caso, umas das outras. 

Entendemos que o Municipalismo livre (ou libertário) é a configuração de uma 

sociedade radicalmente nova: uma sociedade comunitária orientada para a satisfação de 

necessidades humanas respeitando os imperativos ecológicos e desenvolvendo uma 

nova ética baseada em partilhar e cooperar. O Municipalismo livre baseia-se na luta para 

conseguir uma sociedade racional e ecológica, uma luta que depende da educação e da 

organização, para o exercício de uma autêntica cidadania. Não é uma simples estratégia 

política. 

Entendemos por política ecológica social, a acção baseada na ideia de harmonia 

do ser humano com o seu meio – um modelo novo de organizar o conjunto de relações 

dos seres humanos entre si e com a natureza – que luta por uma vida lúdica, criativa, 

igualitária na diversidade, pluralista e livre de exploração e dominação, baseada na 

solidariedade e cooperação das pessoas. 

Entendemos o progresso como crescente melhoria das condições de vida e 

entendimento mútuo da população, e negamo-nos a identificar como progresso o 

crescimento quantitativo, e, em geral, tudo aquilo que significa, de facto, apenas o 

progresso da classe dominante. 

Rejeitamos, portanto, o modelo de produção capitalista e, em geral, qualquer 

fórmula socio-económica baseada na produção e na acumulação de poder. Rejeitamos 

principalmente o conceito e prática política reducionista, mantido na sociedade 

burguesa, enquanto que claramente opressora. 

O principal obstáculo para a realização do Municipalismo livre e a correspondente 

política de ecologia social reside, em especial, no medo de tantos pela troca, na 

indiferença de muitos, na apatia e no conformismo sem sentido crítico do actual estado 

de coisas, no desinteresse pelos valores culturais e éticos. Tudo como resultado da 

alienação da cultura dominante e da codificação do ser humano.  

A justiça social e económica para todas as pessoas e a ecojustiça para toda a 

natureza não podem dissociar-se uma da outra. Ambas, com efeito, são inseparáveis. A 



justiça socio-económica está associada á existência de um meio ambiente são. Por outro 

lado, nunca se conseguirá um meio ambiente sustentável e sustentado sem uma maior 

justiça social e económica. A justiça é, realmente invisível não apenas do ponto de vista 

das nossas convicções, mas também no que se refere às suas aplicações práticas. 

 

O imperativo capitalista de crescer ou morrer é radicalmente incompatível com a 

justiça socio-económica e com a ecojustiça.  

 

  Actuar no âmbito da democracia 

 

A resposta alternativa passa inicialmente por ampliar e aprofundar o espaço da 

democracia existente para a converter numa democracia realmente participativa onde 

sejam possíveis os valores de liberdade e justiça. 

A liberdade é o direito de decidir sim ou não responsavelmente; faço ou não faço 

digam o que digam os outros, incluindo os chefes de turno. Liberdade é decidir, mas 

também dar conta do que se decide. Por isso, uma comunidade política coerente terá 

que respeitar ao máximo, ou limitar minimamente, as facetas públicas da liberdade 

humana. A justiça consiste em tratar as pessoas como pessoas e não como coisas, ou 

seja, com dignidade enquanto princípio básico da vida humana. É também relativizar os 

nossos interesses harmonizando-os com os dos outros. Uma comunidade política 

coerente fomentará a justiça entre os membros da sociedade. 

Actuar em democracia, mas não praticar uma lealdade inquebrável à norma 

institucional. A diferença do capitalismo, que a utiliza em seu próprio proveito, a actual 

democracia liberal é o objectivo imediato do nosso movimento social municipal como 

instrumento básico para incrementar o nível de liberdade e de justiça, agora nas mãos 

dos partidos políticos e instituições do Estado. 

A resposta global á crise da liberdade, da justiça e da ecologia, traça, 

necessariamente, o método a utilizar. Entre os dois mais conhecidos, o modelo jacobino 

insurreccional, implícito na revolução francesa, e o modelo reformista, implícito nas 

doutrinas liberais do século dezoito, existem outras possibilidades nas quais é possível 

um mover livremente. 



Uma delas é a luta pela descentralização dos poderes até âmbitos controláveis 

eficazmente pelo povo, pelos vizinhos, como fórmula de dissolução progressiva desses 

poderes e pela autonomia municipal e a prática da ecologia social. 

Passar da grande revolução libertadora para as pequenas libertações 

quotidianas; dos grandes feitos libertários à profecia da vida quotidiana, sem nunca 

perder de vista o grande objectivo/utopia do Município livre. Passar da estratégia do 

grande à estratégia do pequeno (grupos, bairros, experiências de ajuda mútua, de 

alternativas possíveis...), formando uma federação de conexões intergrupais, etc. etc. 

como corresponde a uma estratégia para a inversão da caduca e injusta situação social. 

 

 

 

  Actuar no âmbito municipal 

 

O âmbito municipal em geral e o bairro em particular, o habitat de vida 

quotidiana dos homens e mulheres, é o lugar de encontro, o território e campo de 

batalha dos seus múltiplos e contraditórios sectores sociais. 

Os bairros foram importantes áreas de organização social que tem de se 

potencializar. Há que tornar possível aos bairros uma convergência de militância sindical, 

de vizinhança, cultural e sectorial para que se possa criar um sentimento de cidadania 

livre e responsável, de solidariedade, de esperança em intercâmbios sociais. 

Para esta convergência é um obstáculo toda e qualquer ideologia conformista. 

Toda a acção social e política no âmbito municipal, organiza-se num movimento social 

para a guerrilha social, altamente politizado, e que resista às pressões manifestas pela 

classe política institucional. 

A alternativa ao modelo de Municipalismo capitalista, com a sua incapacidade 

para fomentar e praticar a convivência, é o Municipalismo livre e a ecologia social. 

Na alternativa municipal livre-ecológica social, estarão presentes os conflitos. O 

Municipalismo livre tem que integrar os conflitos que se dão, (mas que ele não provoca) 

que podem ser inevitáveis, de tal modo que não transbordem nem conduzam à 

fragmentação social. O Municipalismo livre é plural e, portanto, conflitual. Os conflitos 

devem converter-se em temas de reflexão e de inteligência, ou seja em temas de 



relações e de interesse político. Neste sentido, são os cidadãos os que mais têm que 

aprender a discernir e não apenas os responsáveis das autarquias. 

O terreno de confrontação é o âmbito do Municipalismo antigo, o Municipalismo 

do capitalismo. Durante algum tempo coexistirão com o Municipalismo velho as 

experiências alternativas do Municipalismo novo; quando se ultrapassar o velho 

aparecerá o novo. 

A administração municipal das Câmaras democráticas actuais tem sempre algo 

de despotismo e autoritarismo, de surdez, de burocracia insuportável, de desprezo para 

com os cidadãos, de narcisismo. Vêem as entidades sociais dos cidadãos com certo 

receio, por vezes como algo anacrónico e pouco justificado em si próprio, que há que 

aceitar para dar uma imagem de participação democrática mas com o claro objectivo de 

as integrar nos sistema que eles controlam. 

 

  Pensar globalmente, agir localmente  

 

Existe o perigo de limitação do local no âmbito do local. 

Por outro lado, a emergência do fundamentalismo político, guerrilheiro ou não, tem um 

efeito directo sobre os movimentos locais vizinhos, que são a última fórmula de 

organização social que ainda existe nas cidades, nos municípios. Para que o 

fundamentalismo possa ainda empreender a sua viagem para o suicídio colectivo, tem 

que liquidar as últimas formas de organização social que ainda subsistem. 

Nestes momentos o local, o vizinho, deixado como está às suas tendências 

espontâneas, vem a ser, por um lado, superado por irrelevante pelos movimentos 

globais da economia e da tecnologia, e por outro lado, atacado na sua raiz pelo 

fundamentalismo ideológico-político. 

Temos de ser capazes de relacionar o que está a fazer o movimento social a 

nível local com o que está a ocorrer a nível mundial. 

A capacidade de unir (articular) o que se leve a cabo no local com a nova ordem 

mundial, é o repto mais importante que tem não só o nosso Movimento Social Municipal, 

como as nossas sociedades. Evitar que haja um corte entre onde se encontram os 

centros de poder e o que se vive cada dia. 



Há Redes de poder, relações entre órgãos distintos económicos, tecnológicos e 

políticos aos diferentes níveis local, regional, nacional, internacional. A resposta seria 

criar outras redes de contrapoder, articuladas e relacionadas, na medida em que há 

outros modelos de movimentos sociais territoriais. 

Globalizar, em certo modo, o local por redes, por dimensões. Pensar globalmente 

e actuar localmente. Aplicar localmente para se enraizar na realidade. É necessário 

conhecer as condições locais, analisá-las, actuar sobre elas para, a partir delas, alargar a 

actuação a âmbitos cada vez mais globais, porque senão acabaremos por confinar o 

local no seu buraco. 

Se vivemos num mundo global, temos de ter como referência na nossa actuação 

um mundo global, mas sempre a partir do local. Articular o local e o global, e esta 

articulação tem de se fazer do local para cima, no nosso caso, desde o Movimento Social 

Municipal. Mas também é necessária a conexão do global ao local. 

Esta condição do local e o global deve expressar-se a dois níveis: 

 Por um lado, na criação de plataformas ou redes de relação e de incidência. Uma 

que resulta fundamental é a acção sobre os meios de comunicação. 

 Por outro, o aprofundamento da democracia directa, através da participação das 

associações civis a todos os níveis, da introdução de mecanismos de controle 

popular da actuação dessas associações; em definitivo, abrir caudais de 

participação. 

 

2.2. O Municipalismo: algumas considerações sobre a história e o papel do 

município 

  

O Municipalismo é anterior ao Estado. A história do Município é tão antiga como 

a vida do homem. 

 

As origens mais claras do Município no ocidente remontam à Roma antiga já que 

esta, no princípio, era um conjunto de municípios. Cada província, idêntica a Roma, era 

uma república independente composta, por sua vez, por um conjunto de municípios, e 

cada um destes municípios ou municipalidade era soberano e independente. A raiz de 

que Roma invadira o ocidente, foi submetendo os municípios, convertendo-os numa 



mera administração do Império romano, conservando a soberania municipal apenas 

Roma. 

A posterior invasão dos povos do Norte, veio complicar toda esta estrutura, 

desarticulando-se os municípios. 

Na Idade Média, o povo mediante o direito consuetudinário (o costume faz-se 

lei), vai criando um direito contra o poder centralista. Durante os séculos XII a XIV o 

movimento municipal tornou possível que todos os cidadãos se instituíssem em 

municípios autónomos. Umas atrás das outras as cidades comerciais reclamam a sua 

libertação do poder senhorial. 

A palavra Município expressa bem o seu significado: a vontade de estes homens 

se associarem para tomar a cargo o seu destino livre e com uma base de igualdade. 

Em linhas gerais pode-se dizer que, em todas as cidades da Europa, foram 

levadas a cabo insurreições, conseguindo-se o direito a autogerirem-se por si sós. 

A emancipação dos municípios traz consigo três resultados: 

 Relação directa das cidades com o rei; 

 Formação de uma nova burguesia composta de mercadores, negociantes, 

pequenos proprietários de casa e terras e de pequenos talleres(?), advogados, 

médicos, etc.; 

 Luta de classes: em princípio esta luta estabeleceu-se entre os burgueses e os 

senhores feudais e o clero, até que mais adiante também interveio o povo 

(jornaleiros, servos, lavradores) ao lado dos burgueses. Num segundo momento 

a burguesia empreendeu a luta contra o povo; o mundo dos municípios, tão 

orgulhoso das suas liberdades e das suas ideias democráticas, tem também os 

seus desprezados, os seus marginais e os seus dominados. Este mundo dos 

municípios não é o mundo fraterno que havia esperado o povo llano(?), que se 

tinha revoltado ao lado dos  burgueses ricos contra o poder feudal. O novo Poder 

político da burguesia e o seu dinheiro devorarão as suas esperanças. Em 

definitivo tinha-se produzido uma revolução elitista.  

(Ainda que se falasse da participação de todos os cidadãos no município, a verdade 

é que os postos representativos não foram quase nunca ocupados pelo povo llano(?): 

nem pelos servos, nem pelos lavradores, nem pelos jornaleiros, nem posteriormente 



pelo proletariado, ficando estes postos nas mãos dos mais cultos, dos mais ricos e dos 

caciques). 

A história contemporânea dos municípios é a luta da defesa pela autonomia 

municipal face ao poder central. Luta que perdeu quase sempre e o município 

converteu-se, uma vez mais, numa mera corporação administrativa e executor político 

do estado de classes. 

Em Espanha, como tal, já em democracia, após a saída do túnel do franquismo, 

em Abril de 1985 publica-se a Lei Reguladora das Bases do Regime Jurídico das 

Entidades Locais. 

 

Umas breves considerações sobre este tema: 

 

A normativa municipal configura um governo municipal presidencialista e 

teocrático, onde perdem peso inclusive os vereadores da Corporação. 

A normativa regula o conjunto de direitos dos vizinhos, entre eles os de 

participação e informação. Apesar dos grandes princípios sobre a matéria, parte-se de 

uma tese restritiva e de temor: os movimentos dos cidadãos, para os que neles 

participam e recebem informação  , não se justificam por si mesmos, senão pela  

existência de um governo municipal ao qual se pretende influir, controlar, apoiar. Esta 

tese leva a considerar os movimentos dos cidadãos apenas como uma espécie de 

“oposição particular” ao governo local instalado. Por outro lado, a norma municipal para 

a participação cidadã parece pensada para o exercício de um poder local em estado de 

receio para com os cidadãos e os seus movimentos vizinhos e para a prática de um 

paternalismo político já que depende da vontade política do governo municipal o que se 

possa falar, mais ou menos a sério, de participação cidadã, pois o regulamento 

municipal para essa participação aprova-o o governo local instalado. 

As atribuições dos municípios estão limitadas por níveis superiores do aparato do 

Estado. 

Governa-se o município para o habitante deste mas sem os habitantes. O 

habitante é sujeito de direitos mas falta-lhe o poder real. 

Nem os eleitores nem os eleitos podem trocar de funções, competências e 

atribuições do município. 



Na sociedade capitalista a função estrutural que as leis atribuem ao município 

consiste em apresentá-lo como uma instituição neutral, garante do bem comum, que 

harmoniza os interesses contraditórios das classes sociais. Neste sentido, as Autarquias 

devem fazer uma gestão adequada para evitar os conflitos entre habitantes. Sem 

embargo, o Município não pode ser neutral numa sociedade de classes. Queira-se ou 

não, o Município tem um âmbito de competência em que actuam as classes para 

conseguirem ou defenderem os seus próprios interesses. O Município é a cena política 

local onde se produzem os conflitos da problemática socio-urbana de classe. 

Assim, não tem sentido falar de “poder municipal” contrapondo-o ao “poder 

central”. Em rigor não se pode falar mais do que um de um poder político que exerce a 

classe dominante através do complexo emaranhado de instituições políticas, jurídicas, 

ideológicas, de segurança que configuram o aparato do Estado. A independência da 

Autarquia é, pois, relativa uma vez que se mantém, em última instância, a sua sujeição 

ao poder do Estado. 

Para compreender plenamente o que se passa nos municípios, é necessário 

analisar a intensidade e a qualidade do poder político das classes dominantes sobre o 

município, o modo de exercê-lo e as suas consequências. Igualmente é necessário 

analisar as possibilidades que têm as classes dominadas de exercer o seu poder político 

de classe sobre o município. Desta análise se perceberá muito melhor o alcance e a 

orientação das estratégias distintas e programas municipais. 

 

2.3 O Município livre como objectivo, o Movimento Social Municipal como 

instrumento 

 

  Algumas ideias sobre o municipalismo livre 

 

O Municipalismo livre apresenta-se como uma dilacerante denúncia do presente 

e incitação civilizadora para o futuro. O municipalismo novo da liberdade e da justiça, é 

o futuro traído – conquistado – pelo esforço combativo de homens e mulheres livres e 

responsáveis. O Municipalismo livre é a causa do povo llano(?), enquanto habitantes, 

face aos interesses políticos e económicos subjacentes ao Municipalismo autoritário do 

capitalismo. 



A luta situa-se fora das instituições municipais; mas não fora da acção político-

social. Não se trata de reformar aquelas instituições municipais, porque não há 

instituições válidas que precisem de ser reformadas. O modelo municipal do capitalismo 

é obsoleto para o povo llano(?), enquanto serve principalmente interesses da classe 

dominante. Impõem-se novos valores sociais, ecológicos e humanos bem como novas 

formas de convivência, porque no municipalismo livre e na ecologia social, o povo 

aprende a conviver. (Aprendemos quase todos a conviver). 

A ideia e o projecto do Municipalismo livre têm que ser trabalhadas e lutadas.. É 

uma luta que depende Da educação e da organização de gente livre e responsável. 

O Municipalismo livre também é uma promessa e uma esperança para a convivência; 

das mãos dela virá a nova sociedade. 

O projecto de Municipalismo livre e de ecologia social para a convivência, vai-se 

realizando em três etapas: 

 Uma primeira em que se organiza o movimento social municipal e se preparam 

os actores-sujeitos como cidadãos livres, responsáveis e comprometidos. Esta 

preparação tem lugar em centros, espaços culturais adequados. 

 Uma segunda em que se levam a cabo actividades de dinamização social e 

ofertas de transformação da vida quotidiana; actividades para aproveitar todas 

as condições propícias que existem na democracia, com vontade inovadora, 

sabendo estar  à altura das circunstâncias; apresentar alternativas, com 

projectos viáveis, às políticas do municipalismo actual; contestação e 

interpelação sérias e responsáveis à administração e governo local do município 

autoritário; de relações de coordenação e comunicação com outros movimentos; 

actividades de criação ou recriação de novas formas culturais....etc. É evidente 

que é uma etapa de grande fecundidade. Esta etapa realiza-se no espaço do 

global e do local, do quotidiano. São espaços adequados de participação, para 

gente criativa e crítica. 

 A terceira etapa é definitiva. As etapas anteriores são função desta terceira e a 

ela se devem. Passando os limites do modelo do Municipalismo capitalista, 

abrem-se espaços para as experiências de Municipalismo livre e ecológico. 

Durante algum tempo coexistirão o novo com o velho....até que apenas fique o 

novo. 



 

Luta-se para que as relações humanas politicamente estabelecidas sejam 

verdadeiramente humanas. Ou seja, menos violentas e mais justas. 

O grande perigo que encontramos a cada passo consiste em esquecer o 

objectivo final e contentarmo-nos em conseguir algum ou alguns objectivos intermédios. 

Quando se invertem os valores, conseguem-se algumas conquistas, mas não se 

transforma radicalmente a realidade do município capitalista, ou de qualquer outra 

realidade. 

Luta-se para que na comunidade política do município chegue a ter um valor 

permanente a participação e a cooperação, manifestadas em atitudes de liberdade, 

justiça e solidariedade. 

O instrumento operacional, adquire a forma de movimento social municipal, com 

muitas e diversas plataformas de acção. Este movimento representa uma nova forma de 

mobilização social, uma base possível de autogestão urbana e um elemento decisivo e 

contínuo na transformação da realidade quotidiana, ou seja da vida quotidiana em 

sociedade. 

É um movimento social municipal para a guerrilha social. Que delimita uma 

estratégia de acção não violenta. Com  as características de um modelo de luta social 

alternativo ao das instituições municipais do capitalismo. O princípio inspirador do 

movimento social urbano para a guerrilha social seria: justiça, liberdade, democracia 

participativa. A justiça é a noção básica a partir da qual derivam todas as outras, 

incluindo a própria liberdade, que em nenhum caso se pode opor. Só da justiça e da 

liberdade surge a democracia. 

(De que vive a “guerrilha social”: Num periódico(?) de El Roto – El Pais 

10.09.1996 – um político ou um  empresário lê uma parte da guerra, que diz: “Vencido 

e desarmado o movimento sindical, o capitalismo conquistou as últimas posições. A 

guerra terminou”. Por outro lado, é conhecido o trabalho de Fukiyama sobre o fim da 

história. Pois não, a luta não terminou. Negamo-nos a aceitá-lo. Fomos ocupados mas 

não vencidos. Agora é o tempo da guerrilha social, protagonizada pelo bloco operário-

habitante (vizinho?). 

O campo de acção não violenta e em liberdade, é, em geral, o sistema político, 

económico e de valores do capitalismo, e, em particular, o seu modelo autoritário 



municipal. Uma guerrilha com metas finais, o município livre e ecológico, e acção 

quotidiana em constante relação. As suas duas almas são: 

A possibilista, por aquela que não renuncia a utilizar os meios que a democracia 

capitalista tem: Imprensa, tribunais,...E a rupturista, na medida em que o objectivo final 

é a mudança radical do município, e por isso, da vida social, da sociedade. 

O Movimento Social Municipal é um movimento territorial, e como tal, assume o 

conjunto da problemática social e urbana do município, e trata de fazer-lhe frente 

mediante projectos alternativos; representa estados colectivos de opinião, e supõe uma 

mobilização popular para a transformação, desde a base vizinha organizada do actual 

modelo autoritário capitalista municipalista.  

É um instrumento de consciencialização social e ecológica, e tende a organizar os 

vizinhos (?). É um instrumento de poder colectivo e solidário, na medida em que está 

em condições de oferecer alternativas, pressionar com a opinião pública e actuar, se for 

preciso, por causas não jurídicas, não institucionais. 

É um movimento de negação de como se apresenta a realidade e da realidade 

tal qual é. A negação não se fica no mero acto de negar, comporta antes um programa 

construtivo que pretende ser superação do negado. O elemento fundamental da sua 

estratégia é a confrontação, porque é um movimento que por detrás dos problemas 

desmascara interesses e pessoas.  

É um instrumento de participação no espaço público, para a acção política desde 

a periferia uma vez que se situa “perante” ou “independente” do sistema municipal e 

das suas instituições. Com uma prática política alternativa e com o fim de criar 

problemas. Aspira a converter-se num movimento municipal que influa sobre o curso da 

realidade quotidiana e nas decisões políticas, sem que necessariamente se tenha que 

passar pelo monopólio que exercem os partidos políticos. 

O Movimento Social Municipal actua no conjunto do território do município e nos 

bairros. Cada bairro é distinto, mas não tem que se entender o bairro como uma 

entidade fechada em si mesma. Tem de se entender o bairro de uma forma aberta; 

como um ponto activo e solidário de uma federação de bairros que forma o município. O 

qual é mais do que uma simples soma de bairros. 

(As sociedades em que vivemos, não são sociedades livres, mas de domínio e 

alienação. Por essa razão, as pessoas ou não se compromete com nada, ou se se 



comprometem não o fazem segundo os mesmos ritmos, os mesmos conhecimentos, os 

mesmos níveis de consciência e nas mesmas condições. Queiramos ou não, existe uma 

relação militante-povo massificado. É necessário ver nesta relação um processo, no qual 

é preciso algum esforço de práticas de democracia directa e de autogestão, de forma 

que possa ser possível o próprio transbordar de militante. Neste sentido a luta é gradual 

na sua dinâmica. Não ser vanguarda. Ser fermento.) 

O Movimento Social Municipal tem como objectivo estratégico, a consecução do 

município livre e ecológico para a convivência e únicos objectivos tácticos(?), a curto e 

médio prazo, sempre na linha do objectivo estratégico e coerentes entre si. 

O Movimento Social Municipal sabe que não se pode transformar de repente o 

modelo de município capitalista. Por isso, por um lado, põe em marcha projectos 

políticos e de acção alternativos, que os distinguem dos tradicionais na vida municipal; 

por outro lado, pretende ir criando as atitudes, as capacidades, os organismos e os 

canais capazes de permitir que os habitantes assumam gradualmente e de um modo 

distinto do tradicional, as funções que hoje retêm os governos locais, entrelaçando, 

desde as bases, as novas estruturas. 

Uma forma de luta, que deve tornar-se habitual, é trabalhar para que os direitos 

que recolhem as leis, e em geral, os direitos que aparecem como direitos humanos 

(sociais e políticos; direitos do filho e da mulher; o direito da natureza a ser respeitada e 

não explorada), e todos os demais direitos não se percam por ausência de vontade em 

os exercer. O que se quer dizer é que há que tornar o possível e o impossível para levar 

a sério a questão desses direitos. É um problema político. Daí a importância de colocar o 

acento no exercício dos direitos, por meio de métodos criativos, tanto como o protesto 

contra o poder que corta direitos e a reivindicação dos mesmos.  

Uma saudável vontade de acção, de beligerância político-social, pode incitar a 

procurar a forma de compensar a desproporção de forças, a mover-se e actuar no 

centro dos acontecimentos, a demonstrar nos feitos que os impulsos libertários podem 

canalizar-se em  lutas e realizações transcendentes. Trata-se de aplicar meios, 

procedimentos que possam ser eficazes em determinadas circunstâncias. 

O Movimento social Municipal põe em relevo que a sua presença e as suas 

actividades no município, requerem, por indispensável, o contacto directo com os 

habitantes, mas não lhes traça a necessidade da sua adesão ao movimento. A pertença 



ao grupo exige uma preparação e umas responsabilidades, livremente adquiridas e 

exigidas, aos componentes do mesmo. 

 

 2.4. A vida quotidiana, como marco de actuação 

 

A vida quotidiana real é o imediato, o próximo, o diário, o que nos ocorre todos 

os dias, o que vivemos com determinado estilo, o nosso estilo de vida quotidiano. 

O município da vida quotidiana abarca todas as dimensões da vida dos 

habitantes. 

É na vida quotidiana e pela vida quotidiana possível, como se realiza a 

culminação da vida humana, ou ao contrário, a vida humana coisifica-se. 

Na realidade, quase sempre os actos e situações da vida quotidiana dependem 

do modelo de organização social que nos é imposta pela cultura dominante, para o qual, 

o valor que dá sentido à vida quotidiana reduz-se ao grau de bem-estar material, que se 

alcança com o poder de consumo. 

A vida nos municípios apenas tem sentido se for uma actividade social colectiva. 

Mas o que observamos é que cada vez mais milhões de pessoas vivem juntas umas das 

outras ignorando-se ou temendo-se. A angústia quotidiana nas grandes cidades é uma 

das principais manifestações da crise urbana capitalista. 

Estes são alguns traços da crise urbana produzida pelas relações sociais do modelo 

capitalista, que tem por base o individualismo, a competição, a agressividade e a 

mercantilização das qualidades e desejos humanos: 

 Crise dos serviços urbanos. Em sentido amplo: a crise da habitação, dos 

equipamentos colectivos, dos transportes. 

 Crise pela desestruturação do espaço. Aglomerados monstruosos de população e 

actividades em que cada actividade, cada deslocação, cada gesto da vida 

quotidiana transforma-se numa verdadeira cadeia de obstáculos. 

 Crise de certo modo de vida. O anonimato, a impessoalidade, a inexistência de 

relações solidárias, a falta de um tecido social articulado e de processos 

associativos espontâneos. 

 Crise do valor ecológico no espaço municipal. Claro que há todo um sistema que 

tenta distrair-nos do problema central, propondo-nos a ecologia em termos de 



protecção ou melhoria do ambiente, quando o despojo do ser humano, a sua 

opressão e exploração, é a expressão da máxima degradação do cosmos. 

A vida quotidiana nas nossas cidades e povos, desenvolve-se entre dois eixos bem 

engrasados(?): o liberalismo económico e o autoritarismo político. Daí deriva uma 

profunda alienação ou alheamento da vida quotidiana das classes populares, ao deixar-

se que estas encerrem no quotidiano a marca que a cultura dominante quer, e 

hallandose(?) a gosto nela. 

Os ídolos da nova religião do mercado e do consumo, que esmagam a vida 

quotidiana de homens e mulheres no neocapitalismo actual são: a cobiça, a força, o 

Estado e as suas instituições, a raça, a xenofobia, o consumismo, o dinheiro, a Lei, a 

ordem... 

Uma análise da vida quotidiana é suficiente para mostrar a vertente irracional do 

nosso “quotidiano”, no qual se impõe a passividade, o quantitativo, a eficácia como uma 

regra de vida e de comportamento geral. Todavia, a vida quotidiana e a sua qualidade, 

teriam mais a ver com o SER do que com o TER; mais com o desenvolvimento humano 

que com o económico e o crescimento do consumo. 

Toda a crítica da vida quotidiana não pode ficar-se na análise, tendo antes que 

desembocar na prática transformadora. 

No sentido da prática transformadora da vida quotidiana, na actual sociedade 

capitalista, apoiamo-nos na utopia da utopia. A utopia não como um sucedâneo do 

irreal, mas antes como um método de exploração do desconhecido; a utopia nessa 

perspectiva é esse impossível possível que permitirá engrandecer o campo de vida 

quotidiana. 

Como se disse muitas vezes, até agora, os sociólogos, urbanistas, sicólogos, 

artistas, etc., limitaram-se a interpretar a vida quotidiana, mas o que se tratou foi de 

transformá-la, mudar o quotidiano, o que implica uma estratégia urbana para a 

desalienação da vida quotidiana. 

Um caminho seria desenvolver uma vasta cultura solidária e popular na vida 

quotidiana, necessária para criar outra forma de viver a participação dos habitantes, se 

quisermos outro modelo de cidade e de bairro, onde viver decentemente a nossa vida 

diária. 



Dizer bairro é dizer pessoas, comunidade vizinha, espaço urbano onde se vive; 

mas sobretudo, fala-se de um compromisso com as coisas. A partir deste conceito, 

põem-se em marcha todos as forças (ou recursos) da vontade participativa e solidária. 

Por fim, os seres humanos (os habitantes de um município ou bairro) não são 

meramente produtores, consumidores ou cidadãos e, muito menos, clientes. São seres 

humanos únicos e sem repetições, e não simples peças de engrenagem social do 

capitalismo. O que queremos é viver de outra maneira; e afirmamos que é, 

funcionalmente na participação da acção política – frente à apologia acrítica do privado 

– que o indivíduo se transforma em alguém não passível de repetição. 

 

2.5. A dinamização social para a transformação da vida quotidiana como tarefa 

do Movimento Social Municipal 

 

A internacionalização da economia, o afastamento dos centros de decisão, os 

custos humanos do modelo socio-económico do capitalismo, produzem uma sensação 

inevitável de impotência que se reflecte na vida quotidiana. Só o marco local pode dar 

aos projectos de transformação um pleno sentido. Neste marco local tem-se por tarefa 

mobilizar todos os recursos de um território para ir alcançando cotas superiores na 

transformação da vida quotidiana, a partir do conhecimento das raízes dos processos de 

coisificação da mesma, e de conhecer as estratégias e a luta neoliberal para assemelhá-

la com o modelo capitalista norte-americano, no seu mais amplo significado. 

A função de dinamização do tecido social é ir potenciando a convivência e a 

participação, ou o que vai dar no mesmo, dinamizando e sensibilizando a comunidade 

próxima de forma a que se vá criando uma frente social rica, onde prolifere o sentido 

organizativo, e onde abundem as iniciativas para a resolução dos problemas que 

impedem a transformação da vida quotidiana e onde seja um hábito a cooperação, a 

ajuda mútua e o respeito ecológico. 

Então temos que um objecto imprescindível do Movimento Social Municipal na 

comunidade seria: contribuir para dinamizar o tecido social, ou o que é o mesmo: 

a) Conseguir que a comunidade próxima esteja bem informada e, mediante a 

reflexão, chegue a ser sensível aos problemas sociais e ecológicos e os assuma 

como próprios, requisito indispensável para que se possa... 



b) Criar uma frente socio-ecológica rica, onde sejam frequentes os hábitos de 

colaboração, participação e organização. 

 

O qual se leva à prática mediante o trabalho na comunidade nesta direcção: 

1. Informar. É o primeiro passo para um trabalho sério. 

2. Favorecer a reflexão e o debate, para conseguir a sensibilização e tomada de 

consciência. 

3. Motivar a participação como um direito colectivo organizado. (Para o contrário, 

assistimos ao aumento de actividades individuais, imobilismo e atitudes de 

resignação.) 

4. Fazer a revolução ao nível das mentalidades, dos hábitos das formas de 

convivência. 

 

A actividade do Movimento Social Municipal não se ajusta aos caminhos já trilhados. 

Oferece um novo sentido alternativo que se distingue dos enfoques que 

tradicionalmente se empregam nestas actividades. O Movimento Social Municipal num 

movimento criativo e com imaginação não está ligado nem grato a imperativos 

institucionais. 

 

2.6. Programa de acção para o Movimento Social Municipal 

 

  Justificação 

 

A palavra socialista nasceu como uma palavra que expressa um significado 

contrário a individualista. Uma estrutura socialista seria aquela em que prevalece o 

interesse colectivo sobre o interesse individual. Isso não quer dizer que numa estrutura 

como esta se negue o interesse individual e, muito menos, o que é mais elementar, a 

individualidade. Numa estrutura oposta ao socialismo, é o interesse individual que se 

sobrepõe ao interesse comum e, por isso, não é descabido afirmar que se baseia na 

institucionalização da cobiça. O que acontece na prática é que se verifica um acentuado 

desnível entre as possibilidades de uns e outros para conseguir o que é mais importante 

para a sua vida. Não há possibilidade de convivência entre uns e outros. 



O individualismo significa capitalismo na economia, nacionalismo na política, 

autonomia individual na cultura, na ciência, na arte; competição como lei universal da 

convivência humana, afirmação do próprio eu. O individualismo tende a levar a uma 

afirmação estéril do indivíduo, que repele toda a solidariedade, toda a continuidade e 

que se esgota inutilmente na procura do próprio eu isolado. Nesta luta entre indivíduos 

isolados são sempre os mais fortes os que esmagam os mais débeis. 

O socialismo nasce então como resposta à sede de justiça e de liberdade, como 

esperança dos subjugados, como ideal vingativo (recuperar o que nos pertence) dos que 

nada possuem. Mas é, fundamentalmente e além do mais, uma forma de funcionamento 

social, a única capaz de assegurar o funcionamento da ecologia e a sobrevivência do ser 

humano. 

O socialismo existe, genuinamente, quando não só oferece soluções para o 

problema das injustiças na ordem de produção e consumo, mas também numa 

dimensão mais ampla e profunda, quando concebe todos os homens e mulheres em 

plena liberdade e justiça (palavras que para  muitos, hoje, não são mais que meros 

sentimentalismos). 

 

Dificuldades 

 

Educar e actuar politicamente, para a transformação do modelo de município 

capitalista num modelo de município livre e ecológico para a convivência dos habitantes, 

são por sua vez tarefas impossíveis e necessárias. 

Enfrentadas as tarefas que são impossíveis e necessárias, a conduta deveria 

então ser não retroceder, não abandonar nunca a tarefa necessária; mas não perdendo 

nunca de vista a sua contrariedade essencial, o seu carácter de empenho impossível. 

Se negamos a renunciar da acção necessária e temos presente a tensão do 

impossível, poderemos alcançar o possível, que em muitos casos não se consegue 

alcançar directamente. 

Educar, Actuar politicamente. Colocar em pé o município livre, talvez imperfeito, 

mas habitável e justo. (Actuar politicamente: o político como dimensão inseparável da 

nossa vida quotidiana, ou não quotidiana, pessoal e colectiva, com  todas as suas 

áreas). 



 

Ideias força 
 

Na estratégia como na táctica, as nossas ideias força são: autonomia e 

democracia nas lutas, práticas de acção directa e autogestão nas actividades, como 

oposição à instrumentalização das lutas sociais e construir poderes separados dos 

movimentos. 

 

  Actividades a curto e médio prazo 

 

O objectivo é criar as bases necessárias para que se possa organizar o Movimento 

Social Municipal (MSM) 

 Organizar iniciativas de formação militante (jornadas, seminários, escolas de 

formação libertária...). 

 Incorporar temas relacionados com a intervenção municipal, territorial, a outras 

iniciativas formativas. 

 Pôr em marcha instrumentos de comunicação social e transmissão de ideias 

(boletins, periódicos, rádios, tv...) 

 Incorporar estes temas nos meios existentes. 

 Coordenar os meios existentes. 

 

Actividades a médio e longo prazo 
 

 Criar as atitudes, capacidades, organismos e canais capazes de permitir que os 

habitantes assumam progressivamente e de uma forma diferente ao tradicional 

sistema as funções que, hoje, as autarquias retêm nos municípios. 

 Actividades que facilitem a dinamização do tecido social local. 

 Abrir e manter espaços públicos de liberdade, para a convivência próxima onde 

se possa ir redescobrindo o valor do público. 

 Actividades de criação ou recriação de produtos culturais alternativos aos 

difundidos na sociedade de consumo, que sejam mais solidários, justos, em 

consonância com o equilíbrio com a natureza, etc. 



 Actividades de relação com outros grupos: de solidariedade, ajuda, intercâmbio, 

discussão, etc. 

 Actividades destinadas a exercer os direitos já reconhecidos. 

 Actividades de investigação e análise de propostas e experiências de intervenção 

municipal. 

 Propostas alternativas à política municipal oficial e controle da gestão 

administrativa e política das autarquias... 

 

O conjunto das actividades que se expõem, a título de exemplo visam pôr em 

marcha plataformas de acção que se relacionam no Movimento Social Municipal e dele 

vão fazendo parte, enquanto que consolidam para: 

 Trocar experiências de luta, discutir estratégias, analisar as diferenças,... 

 Apoiar-se mutuamente. 

 Rever a consonância das actividades com o objectivo final: o município livre e os 

valores que este representa. 

 

Apêndice: Escola de Cultura Libertária (esquema) 

 

 

Objectivos 
 

 Criar uma cultura municipalista livre e ecológica. 

 Para o rearme ideológico, político e ético. 

 Para  a investigação de realidades municipais. 

Mediante o conhecimento de ideias e métodos. 

 

A estrutura da escola está constituída por módulos: 

 

A – Módulo Básico (composto de cinco grupos) 

 

1. Centralidade da luta ideológico-cultural 

 



 Cultura e ideologia burguesa capitalista, enraizada em toda a experiência 

humana. 

 A indústria da consciência, um veículo da cultura e ideologia burguesa. 

 Contracultura libertária. Desafio total: ser livre. 

 

2. Autogestão como cultura, como método 

 

 Na cultura da autogestão. 

 A autogestão como método: Autogestão Política: Municípios, Bairros. 

 Experiências de autogestão. Análise. 

 Futuro da autogestão como cultura, como método. 

 

3. Contrapoder Municipal. Estratégias. 

 

 Análise dos conteúdos políticos da Normativa Municipal vigente numa sociedade 

de classes como a nossa. Análise das práticas políticas do governo municipal 

nesta sociedade de classes. 

 Estratégias de um contrapoder sólido no município, a partir de: 

 Criação de espaços municipais públicos de convivência municipal. 

 Impulsionar a participação dos habitantes como meio de estar presente na vida 

política. 

 Acções para exercer os direitos dos habitantes reconhecidos na Normativa 

Municipal. 

 Alternativas libertárias às práticas políticas do governo municipal. 

 

4. Dinamização do tecido social para a transformação da vida quotidiana 

 

 Vida quotidiana/sociedade civil na sociedade burguesa, análise crítica. 

 Dinamização do tecido social. Ideias e método. 

 Transformação da vida quotidiana. Ideias e método. 

 

5. Temas Políticos 



 

 A democracia política como feito do sistema capitalista-burguês. Crise da 

democracia e da vida política. 

 A democracia como possibilidade e como progresso não burguês. 

 A participação política do cidadão. O direito e o facto real. 

 Possibilidades que existem na democracia representativa para actuar a favor do 

nosso projecto de Municipalismo livre. 

 Crítica ao Estado. Três frentes fundamentais: 

O conceito reducionista da política mantido na sociedade burguesa. 

O conceito de opressão na vida política. 

O conceito de pobreza e marginalização provocado/consentido. 

 

B – MÓDULO MONOGRÁFICO, COMPOSTO DE DOIS GRUPOS 
 

1. O Movimento Social Municipal como instrumento 

2. O Municipalismo livre – Ecologia social, como objectivo. 

 

- Um projecto histórico: 

• Educação e Organização para levar a cabo este Projecto. 

• Ecologia/Natureza 

• Crise ecológica para o desenvolvimento capitalista. Crise do homem – 

mulher.  

• Ecologia humana e ecologia social. 

 

- Método Formativo: Participativo e dinâmico. 

- Recursos: Meios técnicos e humanos. Recursos económicos. 

 

 

 

 


