
PERSPECTIVA TERRITORIAL E MOVIMENTOS SOCIAIS EMANCIPATÓRIOS: 
ACHEGAS SOBRE AS POLÍTICAS DA ECOLOGIA SOCIAL E O MUNICIPALISMO 

LIBERTÁRIO 
 

Gonzalo Acosta Bono / José García Rey 
 

 

0. Introdução 

 

Entre os fundamentos do pensamento libertário a perspectiva territorial constitui 

uma das suas singularidades, vinculada a uma determinada concepção da interacção 

entre sociedade e meio físico (na organização social e produtiva). A perspectiva 

territorial está presente nas propostas e iniciativas de transformação social - uma de 

cujas formulações é precisamente o município ou a comuna libertária, como célula 

básica de organização autogestionária - que na actualidade têm plena validade mas que 

requerem um pensamento adaptado às circunstâncias actuais, em que há que 

considerar dois tipos de fenómenos: 

- por um lado, a natureza dos fenómenos de mundialização da economia, a 

dimensão dos factos urbanos, ou a deslocalização favorecida pelas telecomunicações e a 

informática; 

- por outro, a desarticulação social como consequência desses fenómenos, mas 

também pela assimilação parcelar da realidade e de uns valores que em nada favorecem 

alternativas transformadoras. 

A presente comunicação pretende oferecer algumas reflexões sobre as seguintes 

ideias básicas: 

i. a necessidade de uma perspectiva territorial nas propostas emancipatórias 

ii. a importância dos cenários urbano-territoriais nas crises do sistema (e 

associada a ela, a escala dos territórios) 

iii. a articulação dos movimentos sociais à volta de uma série de práticas que 

suponham uma resistência face aos processos de mundialização e de pensamento único, 

mas também um desenvolvimento das iniciativas de autogestão territorial. 

Previamente, para contextualizar estas reflexões caracteriza-se a evolução dos 

processos territoriais e do modelo produtivo. 

 



1. Modelo produtivo e território 

 

a) Antecedentes 

 

Durante todo o séc. XIX, Espanha é um  território de economia dual, com islotes 

de industrialização e uma sociedade maioritariamente agrária com uma população 

estimada em 18 milhões de habitantes. Nos islotes minero-indistriais, na industriosa 

Catalunha e nas proletarizadas agrocidades andaluzas do século passado germinaram as 

primeiras lutas, actividades e organizações do movimento libertário. Um movimento 

diverso e plural nas acções e em organização: desde sociedades naturistas a sindicatos 

de ofícios, passando pelos ateneus e pelos grupos de afinidade. Todo um sem fim de 

associações que nos inícios do sec. XX e após décadas de funcionamento contribuem 

para a constituição da Confederação Nacional do Trabalho (CNT, 1911), que assume 

desde o seu nascimento a centralidade organizativa do movimento libertário. 

O caminho-de-ferro cumpriu um papel importante como elemento unificador do 

mercado nacional, activando com a sua construção os fluxos migratórios campo-cidade. 

Se nos princípios do séc. XIX Madrid e Barcelona não chegavam aos 200 000 habitantes, 

com a entrada do séc. XX estas duas cidade ultrapassam cada uma os 500 000. Mas a 

concentração urbana continuará a ser limitada até à segunda metade do presente 

século, apesar das duas desamortizações de 1837 e de 1855 - acometidas por 

Mendizabal e Madoz, respectivamente - que contribuiram para o despovoamento dos 

campos e para a proletarização do campesinato. Com as desamortizações permitiu-se a 

progressiva conversão em mercadoria da terra e do trabalho, e em paralelo 

cercenamiento das formas comunais de vida, facto em que assentaram as bases para a 

progressiva expansão do mercado e da economia monetária. 

O impacte ambiental da desamortização foi muito considerável, já que estas 

mudanças induziram uma exploração rápida e comercial de ecossistemas muito pouco 

adequados a tal. Não é casualidade que o final do processo de desamortização coincida 

com o começo da produção e importação massiva de fertilizantes (Alonso Millán, 1995). 

As explorações comunais tinham um marcado carácter conservacionista, pois viam-se 

obrigadas a depender dos recursos locais para poder subsistir. Paralelamente, grande 



parte do espaço desamortizado desflorestou-se, permitindo o enriquecimento rápido dos 

seus novos proprietários... (Fernández Durán, 1998). 

Apesar de tudo, o impacte espacial do modelo produtivo espanhol foi, e ainda 

hoje em dia o é, consideravelmente inferior ao que se dava e dá, nos territórios cuna da 

revolução industrial. Mais ainda, a “huella ecológica” do crescimento urbano-industrial 

britânico e centro-europeu do século XIX alcançaram diversos lugares do território 

espanhol. O surgimento de ilhas mineiro-industriais impulsionadas por capital e 

tecnologia estrangeiros, cujo destino era satisfazer a procura de matérias primas das 

potências europeias , foram deixando paisagem e terras degradadas em Riotinta 

(Huelva), Viscaya e Portman (Murcia), feridas ecológicas que um século depois aindam 

supuram. 

Na primeira metade do séc. XX assistimos em Espanha à segunda revolução 

industrial, com uma população estimada em 28  milhões de habitantes integrada numa 

sociedade maioritariamente rural, ainda que os islotes industriais do passado tenha dado 

lugar a um incremento urbanizador, concentrando-se este fenómeno nas cidades 

industrais. Nos inícios do século activaram-se os fluxos migratórios em direcção às 

grandes urbes. O impulso industrial provocado pela procura dos países implicados na 

Primeira Guerra Mundial e a nova produção de energia eléctrica por corrente alterna - o 

que permitia o seu transporte a grandes distâncias - incentivou a concentração urbana e 

colocou as bases para a evolução do modelo produtivo e espacial capitalista. 

Precisamente, foi numa empresa dedicada à produção de electricidade (La Canadiense) 

que se conseguiu em 1919 a jornada laboral de 8 horas, após uma longa e dura greve. 

As quatro primeiras décadas do presente século foram vitais para o futuro da 

humanidade. Foram tempos de sindicalismo revolucionário, do auge e vitalidade do 

movimento libertário, sobretudo em Espanha. O levantamento fascista de Julho de 1936 

demoraria três anos e um milhão de mortos a esmagar a revolução, que dia a dia se foi 

construindo na sociedade espanhola e nos corações das trabalhadoras e dos 

trabalhadores durante mais de trinta anos, desde o alvor do novo século. 

As colectivizações em Aragão e Catalunha, especialmente, com a situação 

excepcional em que se desenrolaram,  supõem até ao dia de hoje a maior experiência 

levada à prática da organização do espaço e da produção impulsionada pelo movimento 

libertário. Foram experiências que partiram das necessidades imediatas e básicas, com 



escassa ou  nula programação (se acaso se pode falar numa programação de 

urgências), ainda que com a ajuda e o apoio (escasso) de geógrafos, economistas e 

urbanistas da época que tinham a consideração de libertários. É preciso destacar a 

contribuição de dois livros que analizam o pensamento libertário e as actuações 

realizadas no contexto revolucionário 1936-39, a respeito dos modelos de organização 

produtiva e territorial descentralizada e à sua integração com o meio ambiente e os 

recursos naturais; referimo-nos aos trabalhos de Breitbart e de Masjuan Bracons que 

citamos na bibliografia. 

 

b) Os anos do desenvolvimento, território e luta de classes 

 

Ao finalizar a Segunda Guerra Mundial, o capitalismo estreia os organismos 

dinamizadores da nova etapa da mundialização económica - as chamadas instituições de 

Bretton Woods (FMI, BM e GATT), debaixo da hegemonia inicial dos Estados Unidos. Os 

trinta anos seguintes são denominados como as décadas do desenvolvimento, 

começando com a reconstrução económica e urbana dos países destruídos pela 

contenda mundial (Alemanha, Japão, França, Holanda, Itália...) que se mantiveram na 

órbita do capitalismo “ocidental” (o dos Estados Unidos) e a seguir com os países 

periféricos, “em vias de desenvolvimento”, como Espanha. três décadas de 

desenvolvimento imitando o modelo norte-americano, um tempo e um espaço reduzidos 

- o dos países da OCDE - em comparação com os séculos e continentes de miséria, é o 

contributo do fordismo e do Estado de bem-estar para a humanidade no séc. XX. 

O fordismo, como forma de organização do trabalho que se desenvolve nos 

países do norte coincidindo com o Estado de bem-estar, consagra a sociedade de 

consumo com uma importante criação de emprego assalariado no âmbito da produção 

industrial, com salários que crescem acima da produtividade, condições de segurança e 

de pleno emprego dos trabalhadores, o desenvolvimento da segurança social (subsídios 

de desemprego e de doença, reformas públicas), o reconhecimento legal da negociação 

colectiva e da representação sindical. Este grande pacto social implícito - não escrito - 

encerra o ciclo do sindicalismo revolucionário da primeira metade do século, dando lugar 

ao sindicalismo social-democrata (vinculado aos trabalhistas, democratas, socialistas ou 



comunistas), que sabe adaptar-se plenamente aos novos tempos de institucionalização 

sindical. 

O avanço do processo de mundialização da economia durante as décadas do 

desenvolvimento teve implicações urbanísticas-territoriais, com o desenvolvimento da 

especialização espacial (polígonos industriais, cidades dormitórios, etc.) e a grande 

concentração metropolitana. Igualmente provoca enormes impactes ambientais devido 

ao uso intensivo de energias não renováveis e pela “grande huella” ecológica, que 

começam a deixar sobre o conjunto da terra os modelos consumistas dos países 

industrializados. A grave herança que nos chega do desenvolvimento é a indústria 

nuclear. 

O chamado Plano de Estabilização, em Espanha em 1959, sob os auspícios do 

FMI, o BM e a OCDE, deu por acabado o período de isolamento e de autarquia, 

incorporava a economia espanhola no processo de mundialização. Os posteriores Planos 

de Desenvolvimento, entre 1960 e 1975, incrementaram o consumo de energia, até o 

multiplicar por três vezes e meia. As razões para este incremeto há que buscá-las no 

crescente predomínio da grande actividade industrialm forte devoradora de energia, na 

progressiva mecanização da actividade agrícola e a introdução das técnicas da 

“revolução verde” nos campos, grandes exigentes de investimentos energéticos de 

todos os tipos, mas especialmente fertilizantes químicos e sintéticos proveninetes de 

derivados do petróleo, e na consolidação de um modelo territorial com uma cada dia 

mais intensa componente metropolitana, que se revela igualmente crescentemente 

energívora (Fernández Durán, 1993). 

A crise do petróleo de 1973 será um dos detonadores de outra crise mais geral 

(crise fiscal, queda das taxas de lucros, etc) que questionará o modelo fordista e o 

Estado de Bem-estar, ao mesmo tempo que se potencia a energia nuclear para produzir 

electricidade e o fabrico de novos motores de explosão (que usam combustíveis fósseis) 

mais eficientes. No entanto, a evolução das políticas urbanísticas e de transportes 

continuarão a manter a sociedade dependendo do petróleo. 

 

 

 

 



c) Do postfordismo à situação actual 

 

O modelo fordista de produção encontra o seu “calcanhar de Aquiles” nas greves 

slectivas e “selvagens” das cadeias de montagem. Parando uns poucos operários, 

paraliza-se a totalidade da cadeia de produção. Esta forma de luta é utilizada até à 

saciedade pelos trabalhadores nos anos sessenta e setenta, algumas vezes com o 

acordo dos sindicatos, outras à margem deles. detroit, Liverpool, Milão, Paris, Barcelona, 

são cidades “selvagens”. O certo é que as subidas salariais diminuem cada vez mais os 

altos benefícios empresariais, e o capital declara-se em crise, para utilizar esta como 

saída benéfica aos seus interesses. 

Nas cidades dormitório e nos bairros operários das grandes cidades, no calor das 

lutas operárias, criam-se comités e comissões de bairro na clandestinidade 

antifranquista. É um movimento assembleista que luta pela habitação e pelos serviços 

básicos ausentes em muitos bairros (transportes, hospitais, escolas, zonas verdes, etc.) 

e que serão a origem das comissões de moradores que depois da morte de Franco 

aflorarão em todas as comunidades urbanas, servindo de “viveiro” político das primeiras 

eleições municipais (1979) e das posteriores, até à sua total domesticação pelo PSOE, 

salvo contadas excepções. 

A primeira das medidas que o capital toma para sair da crise fordista é uma nova 

divisão internacional do trabalho, que consiste numa crescente deslocalização produtiva 

para certos países do sul (os quatro dragões asiáticos, Brasil, México, etc.), com o 

objectivo de embaratecer os custos de produção, aproveitando os baixos custos laborais 

existentes nessas áreas, a ausência de regulação dos seus mercados de trabalho e os 

praticamente inexistentes custos laborais indirectos (quotizações sociais). Este modelo 

pressupõe o incremento dos sistemas de transporte e de consumo energético; são os 

custos ambientais do novo “aperto da porca” que comporta a denominada 

“globalização” da economia. 

De 1976 a 1985 destruiram-se 2,2 milhões de postos de trabalho, a grande 

maioria na primeira metade dos anos oitenta, o que elevou o número de 

desempregados em Espanha para 3 milhões, situando-se a taxa de desemprego acima 

dos 22%, o dobro em relação à União Europeia. É o custo de uma reconversão industrial 

(um milhão de despedimentos) e do “aligeiramento” de um sector agrário muito pesado 



(cerca de outro milhão de empregos perdidos), requisitos prévios exigidos para admitir o 

ingresso de Espanha na CEE e adequar o seu tecido produtivo à nova divisão 

internacional do trabalho. 

Neste período destaca-se o que se veio a chamar de reestruturação postfordista 

da grande actividade industrial. Esta passa por uma intensificação do capital - 

incorporação nas cadeias de produção da robótica e da micro-electrónica - que permite 

aumentar a produtividade, à custa de amortizar o factor trabalho e de aumentar o 

consumo de energia, e paralelamente a descentralização para outras unidades 

produtivas (indústria auxiliar, oficinas, cooperativas, trabalho domiciliário, etc.) de muito 

menor tamanho daquelas fases mais intensivas em mão de obra, ou menos qualificadas. 

O que vai supor uma redução muito forte da mão de obra empregue no espaço central 

da produção industrial, uma redefinição da sua estrutura e composição e uma nova 

estratégia de localização da actividade industrial: destrói-se a Grande Fábrica fordista e 

espalha-se pelas periferias metropolitanas ou por pequenos núcleos urbanos, dando 

lugar à aparição da Fábrica Difusa sobre o território (Fernandez Durán, 1998). Do ponto 

de vista territorial, a “fábrica difusa” supõe a quebra de um dos suportes do princípio de 

especialização espacial imposto pelas políticas urbanísticas durante os anos do 

desenvolvimento. 

O ataque à Grande Fábrica fordista nos anos oitenta gerou uma multitude de 

fracturas na composição da classe trabalhadora: desemprego, precaridade laboral, 

retrocessos no direito do trabalho (para dar lugar a relações laborais baseadas no direito 

mercantil, os trabalhadores independentes) que fizeram quebrar a necessária unidade 

que precisa a luta operária e a acção sindical. Os sindicatos também têm a sua crise 

(com descidas importantes de filiações), que tentam salvar com uma maior 

institucionalização, mas que os afasta cada vez mais do papel central que representaram 

para os trabalhadores nas primeiras décadas deste século. 

Na década de noventa, o desemprego também se apoderou do sector terciário 

com a introdução generalizada da informática e dos “auto-serviços” (máquinas de auto-

expedição, caixeiros automáticos, gasolineiras de auto-serviço, super e hipermercados  

do “sirva-se a si mesmo”, etc.). Os novos “jazigos de emprego” - assim chamados 

oficialmente - têm a sua veia principal nos denominados serviços de proximidade, uma 

espécie de regresso aos trabalhos de serviço doméstico do séc. XIX, desta vez para a 



aristocracia das classes médias e tendo como intermediários as “sansessugas” das 

empresas de trabalho temporário. 

A cidade dos anos noventa tornou-se em fábrica que se oferece com os seus 

planos estratégicos às empresas transnacionais, à economia mundial. Em geral, pode 

afirmar-se que a actividade económica, e em menor medida a população, se orientou 

nos últimos anos em direcção aos espaços altamente urbanizados, crescendo estes 

como “mancha de óleo”, aumentando as necessidades de transportes, do consumo do 

solo, de energia e de água. Na actualidade, em Espanha, um em cada dois habitantes 

vive já nalguma das 18 áreas ou regiões metropolitanas existentes e que ocupam 

apenas 4% do conjunto do território. No final do séc. XX, quase 75% da população tem 

carácter urbano, quando esta proporção pouco ultrapassava os 30% em 1900 

(Fernandez Durán, 1998). 

Estes apontamentos da evolução da organização do trabalho, da urbanização e 

das cidades e da sua relação com o meio natural, não serão os melhores para o 

desenvolvimento da ecologia social e do municipalismo libertário como exercício prático 

da democracia directa, no entanto é importante tê-los em conta para reflectir sobre as 

três ideias básicas que enunciámos no princípio desta comunicação. 

 

2. Considerações sobre os principios libertários de base territorial 

 

Os projectos utópicos - a partir da radical transformação das estruturas sociais, 

económicas e de poder estabelecidas - têm todos uma componente de organização 

social a partir de uma perspectiva integral: o aproveitamento dos recursos, a 

distribuição das actividades produtivas e dos estabelecimentos da população, a 

organização dos intercâmbios entre comunidades complementares, a distribuição e o 

consumo, a mobilidade e os transportes, a saúde e a educação, etc. 

Existe, de facto, uma ampla literatura utópica (no seu sentido verdadeiro, não 

com as conotações pejorativas que o sistema se encarregou de difundir) que contém 

invariavelmente referências para uma ordenação integral do território, a partir da 

aplicação dos princípios genuinamente libertários: a descentralização e o apoio mútuo. 

Um geógrafo libertário contemporâneo chegou a dizer que “a teoria anarquista é uma 

teoria geográfica”, no sentido de que a aplicação destes princípios à organização social 



conformaria uma paisagem própria e diferenciada, consequência do entendimento das 

relações sociedade - meio ambiente, o aproveitamento respeitoso dos recursos naturais 

ou o tamanho das comunidades humanas e as relações entre elas (Acosta, 1998). 

A base territorial não só está nos princípios, também a organização e a acção do 

movimento libertário têm uma base territorial contrastada. Se bem que nas primeiras 

décadas deste século a corrente libertária do movimento operário na Europa tenha feito 

do sindicalismo revolucionário (CGT em França, CNT em Espanha, SAC na Suécia, etc.) o 

centro impulsionador da transformação social, no último terço do séc. XX tornou-se 

manifesto que as contradições de classes, que o sujeito proletário ou que a organização 

sindical perderam o carácter de centralidade, de único eixo da transformação social. Os 

movimentos ecologistas, feministas, contra o racismo, etc., surgidos depois de maio de 

68, têm vindo a demonstrar que as relações de género, com o meio natural e, em geral, 

todas em que o poder gera opressão têm numa resposta organizada uma componente 

libertária. 

Neste contexto, a crise do sindicalismo do final do século (em concreto do 

anarco-sindicalismo) busca saídas a partir de duas considerações: 

... uma, que o sindicato e o movimento operário são mais uma forma 

organizativa e um movimento social, que na confluência pela transformação social há-de 

convergir dia a dia com outros movimentos, e constituir um movimento antagónico ao 

capital e ao Estado, de carácter libertário; 

... e duas, que no modelo organizativo do sindicalismo - a organização sectorial - 

desde a secção da empresa à federação sectorial há-de ir ganhando primazia a 

organização de base territorial, o bairro e a cidade, as federações locais e comarcais; 

formas organizativas consequentes com a evolução da organização do trabalho, que 

converteu o sistema de transportes na cadeia de montagem e a cidade na fábrica 

difusa, onde se aglomeram desempregados, precários, independentes, fixos e 

funcionários, trabalhadores todos, explorados por um modo de produção, o capitalista, 

que tem já a sua alternativa: a repartição da riqueza e do trabalho. 



3. A escala dos territórios da crise 

 

O processo urbanizador e as escalas gigantescas das infraestruturas que o 

sustentam, assim como as dimensões das grandes conurbações, as metrópoles e as 

megalópolis, não só dificultam as possibilidades de transformação social, da prática do 

exercício da democracia directa, em termos físicos de autogestão, mas ainda conformam 

valores em que a passividade, o consumismo e o individualismo convertem o ser 

humano em espectador da sua própria opressão. 

De seguida, pelo seu interesse e clareza, damos a palavra a Ramón Fernandéz 

Durán (1998), em cujo texto se incorpora como diferentes autores veêm a expansão e a 

reestruturação da metrópole. 

 

4. Perspectivas territoriais dos movimentos sociais (a escala da construção 

alternativa) 

 

A expansão do processo urbanizador e a sua expressão mais perversa, a 

megalópolis, deixa poucas oportunidades à constituição do municipalismo libertário. A 

descentralização política não é possível sem uma descentralização física, territorial. A 

descentralização física não supõe uma proposta de abandono militante em direcção às 

“arcádias rurais”, mas requer dirigir a acção em duas direcções: 

- a primeira tarefa é a resistência ao gigantismo urbanizador, aos “cantinhos 

ecológicos”, à dualização social que comporta o modelo globalizador, à eliminação de 

espaços públicos, territórios de sociabilidade; 

- a segunda, é desestruturar a metrópole, descentralização física com uma escala 

de dimensão humana que permita a construção de alternativas habitáveis e 

sustentáveis, descentralização social que torne possível a tomada de decisões pelos 

directamente afectados, e a repartição da riqueza, o aumento do público em relação ao 

privado, para reduzir primeiro e acabar num processo de transição com a dualidade 

social. 

Deste ponto de vista o municipalismo libertário não é apenas a ampliação da 

democracia radical nem a participação em eleições municipais - que apenas é um facto 

circunstancial e excepcional que unicamente pode estar ligado ao avanço nos processos 



de desestruturação metropolitana. Na situação actual, participar nas eleições dos 

municípios das regiões metropolitanas não chega sequer a ser um entretenimento 

“educativo”, é simplesmente uma perda de tempo que, além do mais, assim o entende o 

consenso social. 

A década de oitenta foi de consolidação da ecologia social no movimento 

ecologista europeu. Um ecologismo novo, urbano, que uniu os conceitos de 

sustentabilidade e de equidade, aos quais, a partir das correntes libertárias, tratamos de 

juntar os de participação social e de democracia directa. 

Outros movimentos e organizações sociais preocupam-se hoje com a perspectiva 

territorial: moradores, okupas, antirracismo, “sem papéis”, etc., e sobretudo o 

sindicalismo alternativo, libertário, leva vários anos na Europa de reflexão, debate e 

acção que os leva a ter uma dimensão territorial distinta, estão a saltar os “muros” da 

fábrica (veja-se o exemplo do lema CGT algo más que un sindicato), para enxertar a sua 

acção na cidade, no contexto ambiental, nas relações norte-sul, etc., partindo da 

perspectiva da sustentabilidade global, ambiental e social. 

Estamos convencidos da necessidade de coordenação do “mundo” libertário para 

impulsionar a convergência dos diferentes movimentos sociais no território, no qual o 

município (a escala local) é a sua referência mais básica. Mas não têm validade as 

receitas mágicas e universais. Em cada lugar haverá que aproveitar as peculiaridades 

organizativas, partir do existente. Nalguns países, a coordenação, por tradição ou pela 

situação actual, pode e deve fazer-se nos sindicatos alternativos, anarco-sindicalistas, 

impulsionando a acção integral no território (acção social, ecologista, cultural, feminista, 

etc.), noutros, onde a forma organizativa é a do colectivo territorial (de bairro, de 

cidade, de região...) a coordenação também há-de potenciar a acção integral no 

município, nos bairros e nos centros de trabalho, na actividade cultural e ecologista ... 

Se o tempo de vida, o querer viver, não deve estar regido pelo tempo de 

trabalho assalariado e nem sequer tem que estar restrito aos âmbitos do consumo 

(García Rey, 1998), o espaço da liberdade consiste na construção, dia a dia, do 

município libertário. A sua constituição é obra de um espaço e de um tempo de 

transicção. É a única alternativa à barbárie. 



Notas 

GAB é geógrafo e urbanista, filiado no Sindicato de Serviços Públicos, CGT Sevilha 

JGR é Secretário do Meio ambiente e Saúde Laboral do Conselho Confederal da CGT 

Esta comunicação contou com a colaboração de Ramón Fernández Durán, engenheiro 

CCP e urbanista e membro de AEDENAT. 

 

(Tradução de António Carlos Nuno) 

 


