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De todas as críticas que se fizeram ou que se podem fazer ás teorias e propostas 

de Murray Bookchin sobre municipalismo libertário, não nos parece que a mais 

importante seja – ainda que possa parecê-lo – a que incide sobre a sua vertente 

eleitoralista. 

Sei que é certo que é quase o único que traz novidades em relação a outras propostas 

anarquistas anteriores no que se refere à gestão directa do território (Congresso 

Confederal de Saragoça). 

No entanto, queremos sublinhar que a nossa contribuição não pressupõe, em 

absoluto, desdém em relação ao trabalho de reflexão levado a cabo por Murray 

Bookchin. Nada mais longe da nossa intenção. Consideramos que a nossa contribuição é 

necessária porque queremos valorizar na justa medida o esforço realizado pelo teórico 

norte-americano - com o qual estamos completamente de acordo em muitas das suas 

propostas, talvez nos separe apenas o enfoque que se lhes dá – e por ele nos temos 

aventurado a desenvolver algumas objecções que, por terem sido passadas por alto, 

poderiam tornar estéril qualquer tentativa prática levada a efeito. 

O comunalismo, associado ao federalismo e à autogestão, sofreu poucas 

variações desde a sua formulação teórica primitiva. As principais diferenças residem – 

em última instância – na forma como as ditas teorias devem ser levadas à prática. 

Parece-nos perfeitamente lícito que alguém argumente sobre a necessidade da 

participação eleitoral para alcançar os objectivos propostos mediante a educação 

progressiva dos cidadãos na gestão dos seus próprios assuntos. Todavia não 

entendemos que se enfatize de modo categórico que é a única possibilidade de 

actuação, desautorizando outras propostas que descartam radicalmente a participação 

nas eleições. 

Porque a mesma argumentação que se utiliza para iludir o fracasso de outras 

propostas que utilizaram no seu momento esta mesma via (os Verdes, principalmente), 

pode também ser utilizada por quem, como nós, considere que esta prática é 

teoricamente insustentável. Não obstante, como afirmámos antes, não é a principal 

crítica que se pode fazer ás propostas de Bookchin. 



O anarquista francês Georges Darien afirmava que nas teorias anarquistas subjaz 

uma espécie de patologia, já que qualquer movimento que se proponha uma 

transformação social deveria impôr de alguma maneira as suas ideias ao restantes 

cidadãos que se opuserem a elas, porque ao contrário correr-se-ia o risco – quase de 

certeza – de serem inoperantes. 

Esta soube ser – com inúmeras variantes – uma das principais objecções que se 

fazeram ás teorias anarquistas. Até ao ponto de muitos anarquistas a terem assumido 

em toda a sua dimensão e planearem linhas de actuação que supõem – se bem que 

destemperadas – a imposição, mediante diferentes subterfúgios, das ideias sobre os que 

de outro modo não as aceitariam. 

Dá-nos a impressão de que é esta linha que segue Murray Bookchin e os seus 

partidários ao propor como meio de acção social a participação dos anarquistas em 

candidaturas eleitorais – certamente municipais, muito diferentes, nisso estamos de 

acordo, das eleições parlamentares. Logicamente, compreende-se com “impor” uma 

determinada linha de actuação – democrática – no seio da comunidade. Porém, 

concebendo que os fins são muito mais honestos que os prosseguidos pelos políticos 

tradicionais, os meios são os mesmos e é difícil compreender que especial característica 

interviria para assegurar um resultado diferente. 

Se bem que logo a seguir tentemos desenvolver com maior amplitude estas 

reflexões, avancemos agora no sentido de que se um grupo de cidadãos e cidadãs 

tiverem a capacidade suficiente para impor os seus representantes no município, a 

teriam igualmente para impor as suas deliberações fora dele mesmo. Mais adiante 

veremos com mais detalhe que neste ponto reside, para nós, toda a problemática que 

se gera em torno da questão da organização social. 

Tem de se ter em conta, além do mais, que a tomada de decisões cruciais está a 

ser cada vez mais deslocada do âmbito político ao económico. Neste sentido seria muito 

mais prático planear-se a entrada nos conselhos de administração das grandes 

multinacionais como forma de dirigir a economia para objectivos de ecologia social. 

No entanto, o argumento – na aparência muito sólido – de Georges Darien 

esquece um aspecto fundamental que o anarquista italiano Camillo Berneri formulou de 

forma magistral: “Os anarquistas não intervêm na revolução – ou em qualquer outro 

lugar que se situem – para fazer de chefes, mas para impedir que as pessoas acreditem 



neles”. Esta reflexão traduzida na prática organizativa conduz-nos a uma das grandes 

dificuldades na qual tropeçou o movimento anarquista no seu desenvolvimento 

histórico: a conciliação dos postulados que, sem chegarem a ser antitéticos, são muito 

difíceis de combinar: “um instrumento organizativo de eficácia política (revolucionária)” 

e ao mesmo tempo “o respeito mais escrupuloso pela liberdade total dos membros da 

organização”. 

Foi precisamente este problema de organização que enfrentaram gravemente – 

pelo menos em Espanha – os anarco-colectivistas e anarco-comunistas e, ironicamente, 

seria a simbiose entre ambas as teorias organizativas o que levaria a desenvolver na 

prática uma organização como a Confederação Nacional do Trabalho, que demonstrou 

ser, no momento próprio, um eficaz instrumento revolucionário. Efectivamente a 

continuada actividade dos grupos anarquistas fez que esta organização fosse algo mais 

que uma intenção falhada de organizar os trabalhadores. Alvarez Junco assinala, no seu 

conhecido estudo sobre o anarquismo, referindo-se à CNT, que  “a polémica anterior 

[sobre a forma de organizar-se] não podia deixar de estar presente no 

anarcosindicalismo, como prova a singularidade da sua organização; a sua flexibilidade e 

espontaneidade como princípios, o carácter constantemente enfatizado de confederação 

entre indivíduos e sociedades aderentes – praticamente voluntárias -, a inexistência de 

hierarquização, de burocracia, de disciplina, nem de mais obrigação do que 

solidariedade. “Isto apenas podia ser devido á influência dos grupos anarquistas e á sua 

peculiar concepção da organização. 

Todavia, folgo pensar que esta teoria organizativa adquire uma extraordinária 

complexidade ou se baseia em elaborados desenhos estruturais. Muito ao contrário, é 

de uma extraordinária simplicidade e talvez seja este o aspecto mais surpreendente. 

Antes de tudo devia surgir espontaneamente das relações diárias entre os indíviduos 

sem que para isso fosse necessário existir entre eles uma autoridade. Os agrupamentos 

entre os indivíduos proviriam das suas afinidades, tendências e coincidência nos 

objectivos a combater. Assim enunciado, era uma mera declaração de princípios, porém 

assentou as bases para o desenvolvimentos dos grupos anarquistas em Espanha que 

tanta importância haveriam de ter no desenvolvimento do movimento operário 

organizado. O optimismo de que está impregnado e que caracteriza o pensamento 



anarquista, não os impediu de reconhecer as enormes dificuldades que este tipo de 

organização comportava. 

“Certamente que esta anuência não se estabelecerá no presente com a devida 

perfeição, essas relações não nasceram assim de repente como um golpe de varinha 

mágica de uma fada de teatro... 

A tarefa será longa, fatigante e exigirá não poucas lutas, no entanto, apesar de 

todas as suas objecções, de todas as suas decepções, o êxito definitivo será mais seguro 

do que se fosse levado a cabo por actos de autoridade.” 

A base de toda a organização não autoritária deve ser necessariamente o 

indivíduo, o interesse nascido neste em comunicar as suas ideias, as suas necessidades, 

ou as suas impressões a outros indivíduos levando-o a aproximar-se daqueles que 

tenham os seus mesmos problemas e aspirações, isto é, daqueles que lhe sejam afins. 

Ter-se-á deste modo constituido o grupo, sem que para a sua criação tenham 

sido precisas outras leis que não as naturais. Do mesmo modo, também não parece 

necessário estabelecer outras, em absoluto, para a sua conservação. O grupo 

permanecerá constituido enquanto subsistirem as causas que o fizeram nascer e que a 

força de repulsão dos indivíduos do grupo não seja superior à da sua atracção. 

Uma das principais características do grupo anarquista é que qualquer indivíduo 

integrante deste mesmo grupo se ache sempre na plenitude do direito de pôr em prática 

todas as suas faculdades naturais sem que seja necessário para isso estar sujeito a 

maiorias ou minorias. A liberdade do indivíduo no seio do grupo não pode ser coartada 

sob nenhum conceito. Ninguém deve ditar-lhe leis para regular as suas acções. A sua 

própria disposição em permanecer integrado no grupo será a que regula a sua relação 

com os demais. Partindo desta teoria, a propensão de qualquer indivíduo para se impor 

aos demais pela força ver-se-á contrariada pela força dos que a recusam, resultando daí 

o equilíbrio. 

O objectivo do grupo uma vez constituido, deve ser necessariamente a extensão 

da propaganda e contribuir com o seu esforço pessoal para o abatimento de tudo 

quanto se oponha à marcha da revolução. Naturalmente procurará pôr-se em contacto, 

não só com grupos da sua localidade, se os houver, como também com os de outras 

localidades. Feta a propaganda, é lógico que se proponha a criação de uma biblioteca, 

de um periódico, folhas impressas ou bem a propaganda oral com o fim de promover a 



criação de novos grupos ou simplesmente como grupo de acção revolucionária, 

procurando-se mais meios para o combate. 

Se um grupo é pequeno é fácil o entendimento. As dificuldades de entendimento 

aumentam à medida que o grupo se alarga e se torna maior. Esta dificuldade resolve-se 

fazendo com que todos os pensamentos e actividades tenham um campo de acção. O 

indivíduo é livre de colocar em acção os seus pensamentos sem ter que consultar 

ninguém, porém se decide comunicar as suas iniciativas será de livre vontade e sem 

imposição de ninguém. 

No que se refere ao modo de se reunir e discutir rejeita-se por completo a ideia 

de que necessariamente de cada reunião devem sair acordos e que a maioria deve 

impôr-se à minoria pela única razão do seu número. No caso de uma discussão sobre 

um projecto qualquer, se existirem duas ou mais opiniões divergentes, a solução deverá 

residir em colocar cada uma delas em prática, do que pode resultar – dado que todos 

concorrem para o mesmo fim – um benefício para todos.  

No que se refere ao problema financeiro, este deve ser resolvido com a 

contribuição voluntária de cada indivíduo, sem cotas fixas, sendo a administração dos 

grupos competência exclusiva de cada um deles. 

Tudo o que se disse sobre a relação entre indivíduos de um mesmo grupo, pode 

tornar-se extensivo à relação entre os grupos de uma mesma localidade. A necessidade 

de se comunicar, de estabelecer relações uns com os outros, levá-los-ão a unir-se entre 

si, sem que para isso seja necessário um comité de coordenação ou algo parecido. O 

supérfluo desse organismo era evidente para os anarco-comunistas. Se este não tem 

nenhum tipo de atribuições é absolutamente desnecessário e se alguma coisa se lhe 

concede  se faria em detrimento da autonomia dos grupos. 

O mesmo acontece se se trata de relações com grupos de localidades distintas. São 

desnecessários comités de relação cuja única tarefa – teoricamente – seja a de elaborar 

estatísticas, já que estas podem ser feitas por qualquer um que as deseje. Os grupos 

são perfeitamente livres de manter correspondência com quantos grupos quiserem e a 

sua própria dinâmica levá-los-á a isso. 

Muitas críticas poderiam fazer-se – desde a nossa perspectiva – a estas teorias 

formuladas há mais de um século, sobre todo o excessivo optimismo de que estão 

impregnadas. Não obstante, a que nos parece mais pertinente é parecida com a que 



poderia igualmente ser dirigida às teorias esboçadas por Bookchin. A filosofia anarquista 

fez um extraordinário finca-pé no processo de dominação e nas análises das instituições 

autoritárias que culminaram na instauração do Estado. Porém, descuidou 

inexplicavelmente a sua contrapartida lógica, isto é, o processo da submissão a este. Só 

esporadicamente aparecem tentativas neste sentido. Em meados da década dos anos 

vinte, Margarita Pavitt, uma das colaboradoras da Revista Nueva de Barcelona, publicou 

um par de artigos onde tratava de delinear os fins desta questão. Num deles começava 

por dizer:  

“A pergunta que todas as pessoas devem fazer-se, se anseiam uma reforma 

radical da sociedade em que vivemos, não é a ingénua sobre se será possível derrotar 

um regime com base numa hipotética violência, mas antes se será possível salvar o 

povo contra a sua vontade. Porque a isso se deve toda a tentativa de revolução e 

reorganização.” 

Também Berneri incidia neste aspecto – já o assinalámos anteriormente – 

quando afirmava: “É fácil estar com o povo quando se trata de gritar: Viva! Abaixo! 

Avante! Viva a Revolução! Porém chega o momento em que todos se perguntam: Que 

fazemos? É preciso dar uma resposta. Não para fazer de chefes, mas antes para evitar 

que as pessoas os criem” (o sublinhado é nosso). 

Abordamos desta forma a principal crítica que, a nosso ver, poderia fazer-se ao 

trabalho de Bookchin. Trata-se do facto – como já se terá adivinhado – de que o teórico 

norte-americano assume e faz-nos assumir conceitos e ideias que não são o resultado 

de uma dedução de propostas destinadas a subverter a ordem estabelecida; mas antes 

a aceitação impotente de uma realidade que se nos impõe como a única premissa para 

exercer a acção. 

Nós outros, em contrapartida, partimos de uma hipótese diametralmente oposta; 

somos de opinião de que a realidade é em geral a distância que medeia entre aquilo que 

dizemos e aquilo que fazemos. Está feita, pois, de renúncias. Por esta razão, qualquer 

teoria que se proponha à transformação social tem de fazer finca-pé nos mecanismos 

que tornem possível a submissão. Tem de se ter em conta que se não se subverterem 

estes valores – aa ritualização da submissão – voltar-se-ia de novo a uma situação 

parecida com a anterior, mediante uma troca formal nas relações sociais. Estes 

mecanismos são as causas por que se desenvolve necessariamente o afecto pelo 



dominador, o chefe, o verdugo, o príncipe, etc. É uma qualidade comum a todo o ser 

submetido; aceitar a sua submissão como algo inevitável, mas especialmente como algo 

que é moralmente inadequado recusar. 

Em qualquer sociedade, geram-se incessantemente o que designamos de 

“sociedades paralelas”, isto é, grupos sociais quantitativamente variáveis que 

estabelecem as suas próprias normas na regulação das relações entre os seus 

componentes. Estas “sociedades paralelas” podem estar perfeitamente integradas na 

estrutura social ou serem portadoras de alguma intenção de a transformar. Porém, num 

caso como noutro, a sua prática participa necessariamente – em maior ou menor grau – 

do ritual da sociedade em que se inscrevem. Porém, a transformação social – quando se 

produz – é provocada por uma ou várias dessas “sociedades paralelas” que transportam 

em si o gérmen dessa mesma transformação. Até agora as trocas consistiram num 

intercâmbio formal no processo de ritualização da submissão, porém nunca se tentou 

acabar com ela definitivamente. Trata-se, pois, de promover a acção e a organização no 

sentido da rebelião; ou dito de outra maneira, a dominação sofre-se, mas em nenhum 

caso se há-se assumir, nem induzir os outros a fazê-lo, ainda que sob o sagrado manto 

da democracia. 

Como exemplo de “sociedades paralelas” -     - poderiam citar-se as inúmeras 

experiências de cooperativas, empresas auto-geridas, colectividades, comunas, etc. O 

seu aparente fracasso inscreve-se no processo de adesão a determinadas formas de 

organização social a que antes fazíamos alusão. Neste ponto estamos completamente de 

acordo com os raciocínios de Bookchin. 

Estas empresas, baseadas num funcionamento económico diametralmente oposto ao da 

sociedade em que se inscrevem, acabam por se integrar ou, então, sucumbem, caso 

careçam do necessário apoio de um colectivo social (“sociedade paralela”), 

suficientemente numeroso que lhes preste o necessário apoio; isto é, que a sua prática 

participe dos mesmos postulados. Ao mesmo tempo esta prática estende-se a outros 

colectivos, já que, em caso contrário, a falta de agilidade acaba por cristalizar numa 

ritualização que a torna inoperante. 

Na década 60, Marcuse anunciava o fim da utopia. Baseando-se no facto de que 

a produção de mercadorias tinha alcançado um grau de abundância suficiente, 

postulava uma rápida transformação social propiciada por esta mesma abundância. Na 



actualidade, o progresso tecnológico e o extraordinário aumento da produção tornaram 

isto ainda mais possível; porém, o optimismo de Marcuse parece ter desaparecido de 

cena. 

Porque – em nossa opinião – o custo económico e social de uma transformação 

social radical não depende deste factor. Salvo raros períodos de fortes crises de 

subsistências, a abundância tem sido sempre possível (entendemos com isto a 

possibilidade de acesso de todos aos meios básicos de subsistência). Apenas o tipo de 

organização social baseado na dominação tornou possível até agora a escassez. Um 

conhecido pensador anarquista dizia:  

“o dano poduzido pelo sistema capitalista não é tanto a criação de um núcleo de 

parasitas, mas antes impedir a possível abundância, detendo a produção no ponto onde 

acaba o benefício do capitalista.” 

Digamos, em forma de resumo, que na nossa opinião é inútil tentar traçar de 

novo os princípios da constituição de uma organização anarquista. Há muitos conceitos 

criticáveis no pensamento anarquista do século passado: fé ilimitada no progresso; a 

sacralização do conceito de natureza, com a crença na harmonia natural universal, 

conceito esboçado por intelectuais burgueses da Ilustración. 

Não obstante, as propostas organizativas dos anarco-comunistas estão 

fundamentadas num princípio que continua a ser válido ainda hoje: a liberdade está 

acima de qualquer outra consideração. 

A antítese aparente da fórmula eficácia – liberdade só se resolve de forma 

coerente alcançando o primeiro fim sem nenhum tipo de desdém pelo segundo. Mas, 

em última instância, tudo depende da capacidade, o entusiasmo e a ética que se tenha 

para levar a cabo tal actividade. 

O principal problema que se coloca quando se encara, a partir de uma perspectiva 

individual ou de grupo, a transformação da sociedade (evidentemente, que se parte do 

pressuposto de que o modelo de organização social não responde a objectivos de 

equidade, liberdade, etc.), é a forma como a nossa incidência se faça sentir, isto é, 

como se procuram os resultados. 

O grau de complexidade das relações sociais actuais ou o que acabou por atingir 

o próprio sistema capitalista, frustra as expectativas de mudança revolucionária e 

tornam imperceptíveis as mudanças que se vão conseguindo. 



Pensamos que estaremos de acordo em que uma transformação social profunda 

apenas se realizará quando uma parte importante dos que a compõem estiverem 

conformes sobre a mesma e ponham nisso todos os meios ao seu alcance. A pergunta 

que surge de imediato é: “Quais são os meios que temos de pôr a concurso para que 

diversas vontades confluam para um objectivo comum? 

Não há resposta, porque o projecto individual ou de grupo talvez seja 

estruturado na consciência, mas em todo o caso os resultados são sempre organizações. 

Contudo, tão pouco serve apelar à espontaneidade, que é, em si mesma, desejável, mas 

incerta; a não ser para a confluência de um trabalho constante numa determinada 

direcção que se supõe correcta enquanto não se demonstrar o contrário. 

Ninguém pode dizer serenamente que as propostas de aceleração de um 

processo de confluência mediante modelos diversos, segundo as circunstâncias, esconde 

uma vontade de poder. Porém afirmamos rotundamente que não se está isento de 

veleidades “dirigistas”, ainda que estas apareçam amiúde inócuas, porque a vontade de 

poder está sempre presente em toda a relação de grupo que participe, ainda que seja 

em grau mínimo, numa sociedade estruturada de modo hierárquico. 

Por isso é tarefa fundamental a anulação, ou quando menos a inocuidade da 

vontade de poder. Certamente, que cada grupo se estruturará em função das 

circunstâncias que concorrem para a sua constituição e os objectivos que pretendam 

prosseguir, contudo, se nos que compõem o dito grupo não existir consciência do papel 

que desempenham naquele, a distorção será inevitável. 

Porque – como dizia Malatesta – o “anarquismo resolve anarquicamente o 

problema da gestão directa do património social, tal como foi acumulado pelo progresso 

e que se verá mais enriquecido pelo progresso futuro e então a anarquia será a possível 

realidade do futuro; ou então, o anarquismo não resolverá anarquicamente este 

problema, contentar-se-á em resovê-lo mediante expedientes autoritários e então, não 

apenas a anarquia será impossível no porvir; como o mesmo anarquismo será hoje um 

neoplasmo absurdo que não serve senão para designar uma das inúmeras correntes 

autoritárias do movimento revolucionário.” 
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