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A grande força dos movimentos anarquistas nos Estados onde tiveram alguma 

influência social foi a sua capacidade de ligar a teoria à prática. A preocupação de criar 

e transmitir uma visão consistente da anarquia foi uma constante entre os libertários. A 

proliferação de inúmeros jornais, revistas, ateneus, universidades populares, grupos de 

afinidades diversas (recreativos, expressão dramática, esperantistas, malthusianos, 

naturistas, por exemplo), tudo em estreito contacto e emanando das próprias 

comunidades onde os anarquistas se inseriam, são exemplos elucidativos da fusão 

existente entre teoria e propostas práticas a partir de uma realidade concreta. Deixo 

propositadamente de fora os sindicatos (apesar de, durante um certo período, a 

influência da corrente anarco-sindicalista ser manifesta) devido às suas relações 

complexas, e até mesmo contraditórias, com a sociedade e com o mundo laboral. 

Por razões ligadas à evolução do capitalismo nesses Estados, à atracção 

exercida pela vitória do marxismo na Rússia e à derrota da Revolução Espanhola de 

1936-39, o anarquismo foi perdendo influência junto da sua base social de apoio e 

assistiu-se a uma marginalização (nalguns casos auto-marginalização) dos seus 

militantes. Resumindo, deixou de ser um movimento social pró-activo e passou a ser 

reactivo, com todas as consequências negativas daqui resultantes, sendo porventura a 

mais grave a adopção de uma mentalidade burocrática dentro das organizações como 

forma de defender o passado. 

Perante cada problema ou situação concreta novos, os anarquistas tendem a 

adoptar o posicionamento que lhes parece mais coerente com os princípios ideológicos 

que defendem. Ora se o anarquismo não possui um discurso ideológico para esse 

problema ou situação concreta, precisamente por estes serem novos, daqui resulta 

uma insuficiência de capacidade de resposta a nível de movimento e, sobretudo, uma 

rigidez intelectual por parte dos anarquistas que conduz à cristalização das Ideias. 

E uma destas situações novas é a terciarização da economia e respectivas 

implicações, quer do ponto de vista da ciência económica, quer da evolução do tecido 

social. Saliento, no entanto, que, quando falo de terciarização da economia, já não me 

estou a referir ao seu conceito tradicional  (transferência progressiva do predomínio 



económico da agricultura para a indústria e desta para os serviços), situação que vem 

ocorrendo com maior ou menor intensidade desde a 2ª Guerra Mundial, mas a uma 

evolução específica dentro do terciário: a institucionalização de uma nova sociedade de 

serviços, baseada no saber e em redes de comunicação, e intimamente ligada à 

globalização da economia e a novas formas de trabalho. Em minha opinião, esta será a 

evolução dominante na sociedade capitalista desenvolvida, ou mesmo tardo-capitalista 

como a portuguesa, para o final do século XX e início do século XXI. 

 

Há cem anos, a sociedade capitalista era dominada por duas classes: o 

proletariado explorado e dependente e os capitalistas detentores dos factores de 

produção decisivos para a obtenção e o controlo dos lucros: capital, terra e trabalho. 

Acontece que, nos dias de hoje, qualquer destas duas classes praticamente 

desapareceu, assim como praticamente desapareceu o tipo de sociedade capitalista 

que lhes estava subjacente. 

Os proletários transformaram-se numa das componentes da classe média 

emergente, tendo alcançado quase todas as reformas sociais a que aspiraram durante 

décadas: oito horas de trabalho, descanso semanal, subsídio de desemprego, férias 

pagas, assistência médica, etc. 

Até princípio da década de 70, o trabalhador industrial, que já deixara de ser 

“proletário” mas que ainda era “trabalhador”, dominava a cena social e política nos 

Estados industrializados. Foi com a definitiva terciarização da sociedade, e com a 

chamada “revolução da produtividade”, que começou a perder poder e estatuto. 

Segundo Peter Drucker «no ano 2000 não existirá uma única nação industrializada 

onde os tradicionais operários, da produção fabril e da movimentação de produtos, 

representem mais do que um sexto ou um oitavo da força de trabalho» (1). Será 

assim? 

Se juntarmos a esta perspectiva para o século XXI, uma outra a que alguns já 

chamam de «a sociedade 20 por 80» (2), ou seja, uma sociedade onde a totalidade da 

actividade económica será suportada por apenas 20% da população activa, é legítimo 

perguntar não só o que irão fazer os restantes 80% mas, também, o que poderá 

acontecer a uma ideologia como a nossa que sempre privilegiou no seu discurso o 

operariado tradicional? 



Quanto aos capitalistas, perderam poder ainda mais cedo, com o aparecimento 

dos gestores profissionais, dos fundos de pensões e de investimento, enfim, com o 

advento e consolidação da economia global. Em todas as indústrias impera a moda da 

concentração. Cada vez há menos mas maiores empresas, onde já não há lugar para 

capitalistas como Ford, Morgan, Siemens ou Vickers. Actualmente, as empresas 

dominantes na economia mundial estão nas mãos destes fundos, onde ironicamente 

participam os próprios trabalhadores, e que são geridos por anónimos analistas 

financeiros que desprezam quaisquer valores sociais, ecológicos ou políticos. Estima-se 

que administram cerca de 3 triliões de dólares americanos que circulam de mercado 

em mercado procurando exclusivamente a maximização do lucro, não se importando 

de desencadear crises (como a actual crise asiática), se tal for necessário para alcançar 

este objectivo. Este processo é praticamente incontrolável por governos ou outras 

autoridades institucionais que, nalguns casos, dele tiram proveito directo. Aliás, para 

Noam Chomsky, uma das consequências da globalização da economia é precisamente 

o aparecimento de novas instituições com capacidade de governo e que servem os 

interesses do poder económico privado e transnacional (3). 

 

Muito se escreveu e disse sobre as contradições e os limites do capitalismo e 

mesmo sobre o seu fim iminente, mas a verdade é que ele tem sobrevivido a todas as 

vicissitudes da História, demonstrando uma capacidade notável para se reinventar. 

Todos os dias aparecem novas fórmulas e novos instrumentos que têm conseguido 

homogeneizar a sociedade em torno do Deus-Mercado e do Deus-Consumo. 

Que perspectivas existem de aumentar o conteúdo de anarquismo no mundo 

em que vivemos, sabendo nós que o mundo dos anarquistas coincide em grande parte 

com o dos Estados onde o capitalismo atinge a sua expressão de maior 

desenvolvimento? 

É óbvio que o velho projecto anarquista, ou anarco-sindicalista, que apontava 

para a instauração da sociedade comunista libertária através da greve geral 

revolucionária e da insurreição popular conduzida pelo movimento operário está 

ultrapassado. Há já muitos anos, Maurice Joyeux escreveu que «a partir de uma 

relativa segurança quanto às condições de existência, é para lá da economia que é 

necessário procurar os impulsos que permitem o movimento de uma classe. Não é no 



trabalho que se adquire a consciência de classe. Outros elementos entram em jogo, 

entre eles, a justiça, a liberdade, a independência, etc.» (4). 

Actualizando este discurso para a época em que vivemos, diria que circulação 

de informação, autonomia comunitária, qualidade de vida, “desestatização” da vida 

quotidiana e adaptação do trabalho ao Homem constituem alguns dos objectivos em 

torno dos quais poderão organizar-se movimentos sociais de raiz libertária. 

  A terciarização da economia no sentido atrás mencionado está a alterar, de 

forma profunda, a estrutura da oferta de trabalho, as empresas ou organizações e a 

forma de trabalhar. 

Alguns dados estatísticos consubstanciam de forma evidente esta evolução: 

- nos EUA, estima-se que 17 milhões de trabalhadores estejam desempregados, 

dos quais 75% jamais voltarão a usufruir de um trabalho normal; 

- ainda nos EUA, cerca de 5 milhões de pessoas trabalham “on the road” nos 

denominados “escritórios nómadas”, que são autocaravanas completamente 

preparadas e equipadas para viver e trabalhar; 

- um oitavo da população activa francesa já trabalha em casa, exercendo a sua 

actividade por conta própria ou ligada em rede à empresa ou organização 

empregadora; 

- 40% da população da Comunidade Europeia está dependente de prestações 

de diversas formas de assistência social. 

 

Perante o desenvolvimento de novas formas de trabalho para as quais o 

anarquismo não está preparado, perante o desaparecimento e / ou transformação da 

empresa e das relações laborais provenientes do século XIX, perante uma sociedade 

que, aparentemente, caminha para uma dicotomia empregados versus desempregados, 

em vez de ricos versus pobres como até agora, pergunto: valerá a pena continuar-mos 

a discutir a validade e actualidade do anarco-sindicalismo e da autogestão? 

Poderá parecer ingénuo da minha parte mas, perante a falência das ideologias, 

continuo a pensar que só o anarquismo tem capacidade para se opor ao capitalismo, 

desde que consiga ele próprio também reinventar-se perante os novos problemas do 

século XXI. Existe um potencial libertário na natureza humana, o que não acontecia em 



relação a outras ideologias, e que se vai mantendo, apesar das doses quotidianas de 

propaganda e de imbecilidades anestesiantes debitadas pelo Estado e pelos media. 

   Na minha opinião, o movimento anarquista do século XXI terá de assumir a 

forma de movimento de opinião, de corrente de ideias, explorando todas as debilidades 

e contradições do Estado e aproveitando todas as possibilidades de aumentar o 

conteúdo de anarquismo nas nossas vidas. O municipalismo libertário poderá ser uma 

das múltiplas formas de expressão da atitude anarquista para o século XXI. 

Como dizia Malatesta “não se trata de fazer a anarquia hoje, ou amanhã, ou daqui a 

dez séculos, mas de caminhar para a anarquia hoje, amanhã e sempre”. 
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