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Grupos de Afinidade

Murray Bookchin

O  termo  “grupos  de  afinidade”  é  a  tradução  do  espanhol  “grupos  de
afinidad”,  nome de um tipo de organização criada  na época anterior  a
Franco e que serviu de base à temível F.A.I. (que congregava os militantes
mais idealistas da C.N.T., a imensa organização anarcosindicalista). Criar
hoje uma imitação servil do tipo de organização e dos métodos utilizados
pela F.A.I. não seria possível, nem desejável. Os anarquistas espanhóis da
década  de  30  certamente  enfrentavam  problemas  sociais  inteiramente
diferentes daqueles com que hoje se defrontam os anarquistas americanos.
O modelo, entretanto, tem certas características que podem ser aplicadas a
qualquer  situação  social,  e  que  muitas  vezes  foram  adotadas
intuitivamente pelos radicais americanos que chamaram as organizações
resultantes de “coletivas”, “comunas” ou “famílias”.

Os grupos de afinidade poderiam ser facilmente considerados como um
novo tipo de prolongamento da família, em que os laços de parentesco
foram substituídos por um relacionamento humano extremamente intenso,
relacionamento  que  é  alimentado  por  idéias  e  práticas  revolucionárias
comuns.  Muito  antes  que  a  palavra  “tribo”  ganhasse  popularidade  no
movimento  da  contracultura  americana,  os  espanhóis  anarquistas  já
chamavam suas reuniões de “asambleas de las tribus” – assembléias das
tribos.

Cada grupo de afinidade tem um número limitado de participantes para
garantir  o  maior  grau  de  intimidade  possível  entre  seus  membros.
Autônomos,  comunitários  e  francamente  democráticos,  os  grupos
combinam  as  teorias  revolucionárias  a  um  estilo  de  vida  e  um
comportamento igualmente revolucionários, criando um espaço livre onde
os  seus  integrantes  podem  reestruturar-se,  tanto  individual  quanto
socialmente,  como  seres  humanos.  Grupos  de  afinidade  pretendem
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funcionar  como catalisadores  dentro  do movimento  popular,  não como
“vanguardas”;  eles  proporcionam  iniciativa  e  conscientização,  não  um
estado-maior e uma fonte de comando. Os grupos proliferam em nível
molecular  e  têm  um  “movimento  Browniano”  próprio.  A  união  ou
separação de cada grupo é determinada pelas circunstâncias do momento e
não por ordens burocráticas vindas de um centro distante.

Durante  períodos  de  opressão  política,  os  grupos  de  afinidade  são
altamente  resistentes  à  infiltração  policial.  Devido  ao  alto  grau  de
intimidade que existe entre os participantes, muitas vezes se torna difícil
penetrar no grupo e, mesmo quando isto acontece, não há um mecanismo
centralizado que dê aos infiltrados uma visão geral do movimento como
um todo. Mesmo sob condições tão difíceis, os grupos de afinidade ainda
conseguem manter contato através da literatura e de revistas.

Durante períodos de atividade mais intensa, por outro lado, nada impede
que os grupos trabalhem juntos em qualquer nível que se fizer necessário.
Eles podem unir-se através de grupos locais, regionais ou nacionais para
formular planos de ação comum; podem criar comitês temporários (como
os  que  congregavam  estudantes  e  operários  franceses  em  1968)  para
coordenar determinadas tarefas.

Entretanto,  os  grupos  de  afinidade  sempre  têm  suas  raízes  nos
movimentos populares e são sempre leais às formas sociais criadas pelos
revolucionários, não a uma burocracia impessoal. Como resultado de sua
autonomia e regionalismo, os grupos são capazes de manter uma avaliação
crítica sensível sobre as novas perspectivas. Intensamente experimentais e
diversificados quanto ao estilo de vida, eles funcionam como uma fonte de
estímulo mútuo, influenciando também o movimento popular. Cada grupo
procura adquirir os recursos necessários para funcionar com quase total
autonomia,  desenvolvendo  um  perfeito  sistema  de  conhecimentos  e
experiências para vencer as limitações sociais e psicológicas impostas pela
sociedade burguesa ao desenvolvimento individual.
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Agindo como um núcleo de  conscientização e  experiência,  cada grupo
tenta levar adiante uma forma de movimento revolucionário espontâneo do
povo,  fazendo-o  atingir  um  ponto  em  que  o  grupo  possa  finalmente
desaparecer,  integrando-se  às  formas  sociais  orgânicas  criadas  pela
revolução.

Por Murray Bookchin, em Anarquismo pós-escassez.

* * * 
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Receitas para o Desastre: Grupos de Afinidade

por Crimethink em Recipes for Disaster

Ingredientes

 Um círculo de amigos

 Confiança 

 Consenso 

 Manter segredo 

 Uma boa idéia 

 Planos para cenários diferentes 

 Estrutura para responder a cenários inesperados 

 Um pouco de coragem (pode ser opcional, mas deve existir caso seja 
necessário) 

 Ação! 

 Discussão subseqüente 

Instruções

O mais provável é que, mesmo que você nunca tenha se envolvido em
ação direta antes, mesmo que este seja o primeiro texto radical que você já
encontrou, você já faz parte de um grupo de afinidade – a estrutura que foi
comprovada como a mais eficiente para atividades de guerrilha de todos os
tipos. Um grupo de afinidade é um grupo de amigos que, conhecendo as
forças, fraquezas e histórias uns dos outros, e já tendo estabelecido uma
linguagem comum e uma dinâmica interna saudável, se propôs a ir atrás de
um ou de vários objetivos. 

Um grupo de afinidade não é um arranjo permanente, mas uma estrutura
de  conveniência,  sempre  mutável,  unida  pelo  desejo  de  pessoas
interessadas e confiáveis pela duração de seu projeto. Uma vez reunido,
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esse grupo pode escolher ser “fechado”, se a segurança assim exigir: isso
quer  dizer,  o  que  acontece  dentro  do  grupo  nunca  é  falado  fora  dele,
mesmo depois  que as  atividades já  tenham terminado há muito  tempo.
Uma determinada equipe pode agir junto muitas e muitas vezes como um
grupo de afinidade, mas os membros também podem participar de outros
grupos de afinidade,  se  desmembrar em grupos menores e agir  fora da
estrutura do grupo de afinidade. 

O tamanho do grupo de afinidade pode variar de dois a, digamos, quinze
indivíduos, dependendo da ação em questão; mas nenhum grupo deve ser
tão numeroso que uma conversa informal sobre o assunto seja impossível.
Vocês podem sempre se dividir em dois ou mais grupos, se houver gente
suficiente.  Durante ações que exijam carros,  o melhor sistema é ter um
grupo de afinidade para cada veículo. 

Grupos de afinidade podem ser praticamente invencíveis. Eles não podem
ser  infiltrados,  porque  todos  os  membros  compartilham uma história  e
intimidade uns com os outros,  e  ninguém de fora do grupo precisa ser
informado sobre os seus planos ou atividades. Eles são mais eficientes que
a  mais  profissional  força  militar:  eles  são  livres  para  se  adaptar  em
qualquer  situação;  eles  não  precisam  que  suas  decisões  passem  por
nenhum processo complicado de aprovação; todos indivíduos podem agir e
reagir instantaneamente sem esperar por ordens, mas ainda sim com uma
clara idéia do que esperar dos outros. A admiração e inspiração mútua na
qual eles se baseiam faz com que seja difícil eles serem desmoralizados.
Em extremo contraste com estruturas capitalistas, fascistas e comunistas,
eles  funcionam  sem  a  menor  necessidade  de  hierarquia  ou  coerção:
participar de um grupo de afinidade pode ser tão divertido como eficiente.
Mais importante que tudo isso, eles são motivados por desejos comuns e
lealdade ao invés de lucro, obrigação ou qualquer tipo de compensação ou
abstração:  não  é  de  se  surpreender  que  esquadrões  inteiros  da  polícia
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tenham sido  encurralados  por  um pequeno  grupo  de  afinidade  armado
somente com as bombas de gás lacrimogêneo que lhe foram atiradas. 

Grupos de afinidade podem operar no modelo de consenso: as decisões são
feitas coletivamente baseadas nas necessidades e desejos de cada um dos
indivíduos envolvidos. Votações democráticos, onde a maioria consegue o
que quer e a minoria deve se calar, são uma maldição para um grupo de
afinidade: se o grupo vai funcionar de forma fluida e permanecer unido,
cada indivíduo envolvido tem que estar satisfeito. Antes de qualquer ação,
os membros do grupo determinam juntos quais são os objetivos pessoais e
do grupo,  quão dispostos estão para  assumir  riscos (como indivíduos e
como grupo), e quais são suas expectativas perante um ao outro. Depois
que isso for resolvido, eles fazem o plano. 

Já que ações são sempre imprevisíveis e planos raramente ocorrem como o
planejado, um grupo de afinidade, normalmente tem uma abordagem dupla
para se preparar. Por um lado, os planos são feitos para cenários diferentes:
Se A acontecer,  nós vamos nos informar pelo X modo e mudar para o
plano B;  Se  o  meio  de  comunicação X for  impossível,  nós  vamos nos
encontrar  no  lugar  Z  às  Q  horas. Por  outro  lado,  são  organizadas
estruturas que serão úteis mesmo se o que acontecer não tiver nada a ver
com os cenários imaginados: uma divisão de tarefas é feita, sistemas de
comunicação  (como  walkie-talkie  ou  frases  secretas  para  transmitir
informações ou instruções em voz alta) são preparados, estratégias gerais
(para manter a compostura, para que ninguém se perca da vista do outro
em ambientes  confusos,  ou  impedir  ataques  policiais,  para  citar  alguns
exemplos) são preparadas, rotas de escape de emergência são formuladas,
são feitos preparativos para apoio legal caso alguém seja preso. Depois de
uma  ação,  um  grupo  inteligente  vai  se  encontrar  (novamente,  se
necessário, em um local seguro) para discutir o que foi bom, o que poderia
ter sido melhor e qual será o próximo passo. 
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Um grupo de afinidade responde, somente, para si – essa é uma de suas
grandes forças. Grupos de afinidade não têm que carregar o pesado fardo
do protocolo de procedimentos de outras organizações, as dificuldades de
se atingir um acordo entre estranhos ou um grupo maior de pessoas, ou as
limitações  de  responder  para  uma  pessoa  que  não  está  imediatamente
envolvida  com a  ação.  Ao mesmo tempo,  assim como os  membros  do
grupo de afinidade buscam o consenso entre si, cada grupo de afinidade
deve  buscar  um  relacionamento  de  consideração  mútua  com  outros
indivíduos e grupos – ou,  pelo menos,  complementar a abordagem dos
outros sempre que possível, mesmo que os outros não reconheçam o valor
da  sua  própria  contribuição.  As  pessoas  deveriam  ficar  extasiadas  de
participar de uma intervenção de grupos de afinidade, não ressenti-los ou
temê-los; elas pessoas devem reconhecer o valor do modelo do grupo de
afinidade, e vir a aplicá-lo elas mesmas; vê-los ter sucesso e se beneficiar
desse sucesso. 

Um grupo de afinidade pode trabalhar junto de outros grupos de afinidade,
no  que  às  vezes  são  chamados  de  “agrupamentos”.  A  formação  de
agrupamentos permite que um grande número de indivíduos trabalhe com
as mesmas vantagens de um grupo de afinidade. Se é preciso velocidade
ou manter segredo, representantes de cada grupo podem se reunir antes do
tempo, ao invés do grupo todo; se é preciso coordenação, os grupos ou
representantes podem arranjar métodos de comunicação durante a ação.
Após anos colaborando juntos, diferentes grupos de afinidade podem vir a
conhecer  uns aos outros assim como eles  se  conhecem, e podem ficar,
dessa  forma,  mais  confortáveis  uns  com  os  outros  e  mais  capazes  de
trabalhar juntos. 

Quando vários “agrupamentos” de grupos de afinidade precisam coordenar
ações especialmente grandes – para um grande protesto, por exemplo –
eles podem formar uma assembléia para debater o assunto. Na experiência
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desse  humilde  autor,  as  reuniões  mais  eficientes,  mais  construtivas  são
aquelas que se limitam em fornecer um fórum em que diferentes grupos de
afinidade e “agrupamentos” possam informar uns aos outros (até onde for
sábio) das suas intenções, ao invés de buscar dirigir atividades ou ditar
princípios  para  todos.  Um  formato  tão  desajeitado  é  inadequado  para
discussões mais  longas,  quem dirá  debates;  e  qualquer  decisão que for
tomada,  ou limitações  impostas,  por  esse  encontro  vão inevitavelmente
falhar em representar os desejos de todos os envolvidos. A independência e
a  espontaneidade  que  a  descentralização  permite  são  nossas  maiores
vantagens em combates nos quais o inimigo tem todas as outras vantagens
– por que sacrificar esta? 

Você  pode  enviar  mensagens  para  seus  amigos;  isso  ajudará  todos  a
ficarem relaxados e se sentirem próximos. 

O grupo de afinidade não é apenas um veículo para mudar o mundo –
como qualquer boa prática anarquista, é também um modelo para mundos
alternativos, e uma semente da qual esses mundo podem crescer. Em uma
economia anarquista, as decisões não são feitas por uma diretoria, nem as
tarefas  são  feitas  por  massas  de  trabalhadores  robóticos:  grupos  de
afinidade  decidem  e  agem  juntos.  De  fato,  os  grupos  de
afinidade/agrupamentos/assembléias  são  simplesmente  outra  encarnação
dos  conselhos  de  trabalhadores  e  comunas  que  se  formaram a  espinha
dorsal  dos  antigos  sucessos  (mesmo  que  tenham  durado  pouco)  das
revoluções anarquistas. 

Um grupo de afinidade não apenas é o melhor formato para fazer as coisas,
é  praticamente  essencial.  Vocês  devem  sempre  participar  de  qualquer
evento que possa ser empolgante para um grupo de afinidade – para não
mencionar aqueles outros eventos que não o podem ser de outra forma!
Sem uma estrutura que encoraje que as idéias passem a ser ações, sem
amigos com quem conversar sobre o que fazem, com quem se pode agir
em conjunto para criar aquele impulso, você está paralisado, separado do
seu próprio potencial; com eles você é multiplicado por dez, ou dez mil!
“Nunca  duvide  que  um  pequeno  grupo  de  pessoas  pensantes  e
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comprometidas pode mudar o mundo”, como Margaret Mead escreveu, “é
a única coisa que já o mudou”. Ela estava se referindo, quer ela conhecesse
o jargão ou não, a grupos de afinidade. Se cada indivíduo em cada ação
contra o estado e status quo participasse de um grupo de afinidade unido e
dedicado, essa revolução estaria terminada em poucos anos. 

Deixe se encontrarem cinco garotas e rapazes que estejam decididos ao
caminho  iluminado  da  ação  ao  invés  da  silenciosa  agonia  da
sobrevivência – a partir desse momento o desespero termina e as táticas
começam. 

Você  não  precisa  encontrar  uma  organização  revolucionária  à  qual  se
juntar para ser ativo – você e seus amigos já são uma! Juntos, vocês podem
mudar o mundo.  Pare  de pensar  o que vai  acontecer,  ou por que nada
acontece  e  comece  a  decidir  o  que  vai  acontecer.  Não  simplesmente
compareça no próximo evento, protesto, show punk, congestionamento, ou
ao  trabalho  no  modo  espectador  passivo,  esperando  que  as  pessoas  te
digam o que fazer. Passe a ter o hábito de trocar idéias malucas sobre o que
deveria acontecer nesses eventos – e comece a transformar essas idéias em
realidade! 

Um grupo de afinidade pode ser um círculo de costura, um coletivo de
manutenção de bicicletas  ou uma trupe de palhaços viajantes;  ele pode
começar com o propósito de fazer a edição local  de Food Not Bombs,
descobrindo como transformar uma bicicleta em um aparelho de som ou
forçando uma corporação multinacional a  sair  do negócio devido a um
programa  de  sabotagem  bem  orquestrado.  Grupos  de  afinidade  já
plantaram e defenderam jardins comunitários, já construíram, queimaram e
moraram  em  prédios  ocupados,  organizaram  creches  comunitárias  e
protestos radicais; grupos de afinidade sozinhos freqüentemente começam
revoluções nas artes visuais e na música popular. Sua banda favorita – eles
são um grupo de afinidade.  Foi um grupo de afinidade que inventou o
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avião. Outro, composto de descontentes entusiastas do Nietzsche, quase
conseguiu assassinar Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Um
publicou esse livro. 

O importante é que...

Para que grupos de afinidade e estruturas maiores baseadas no consenso e
cooperação funcionem, é essencial que todos os envolvidos sejam capazes
de confiar que os outros vão fazer a sua parte. Quando se concorda com
um plano, cada indivíduo dentro de um grupo e cada grupo dentro de um
agrupamento deve escolher um ou mais aspectos críticos da preparação e
da  execução  do  plano  e  se  oferecer  para  solucioná-los.  Se  propor  a
fornecer algum recurso ou a completar um projeto significa garantir que
isso será feito de alguma forma, não importa o que acontecer. Se você está
encarregado de organizar a ajuda jurídica para quem for pego, é seu dever
frente aos seus companheiros fazê-lo mesmo que você fique doente; se seu
grupo prometeu conseguir faixas para uma ação, tenha certeza que elas
ficarão prontas,  mesmo que isso signifique ficar acordado durante noite
anterior inteira porque o resto do seu grupo de afinidade não apareceu.
Com o passar do tempo você vai aprender a lidar com crises, e em quem
você pode confiar – assim como eles vão descobrir o quanto podem confiar
em você. 

Facilitando discussões

Apesar de uma das regras básicas para grupos de afinidade ser que eles
não devem ser tão grandes a ponto de serem necessárias estruturas formais
para discussões, reuniões maiores – entre “agrupamentos” de grupos de
afinidade, por exemplo – podem precisar dessas estruturas. Fique avisado:
usar esse tipo de protocolo desnecessariamente vai estagnar as discussões e
alienar  participantes,  e  pode,  inclusive,  trazer  a  tona  antagonismos  e
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dramas desnecessários. Por outro lado, se uma assembléia acredita em uma
determinada abordagem e decide os detalhes unida, essas estruturas podem
tornar a tomada de decisões em grupo mais rápida, fácil e mais de acordo
com as necessidades e interesses de todos os envolvidos. Nenhum sistema
é melhor do que as pessoas que participam dele; antes de começar, tenha
certeza que todos estão confortáveis com o formato que vocês forem usar. 

Em um formato comum, a discussão segue um círculo, uma pessoa falando
de cada  vez.  Em outro,  que  é  melhor  para  encontros  maiores  o  grupo
começa concordando sobre um facilitador, uma pessoa que vai ajudar a
manter  a  discussão  construtiva  e  dentro  do  tópico.  Outro  indivíduo  se
voluntaria a anotar a ordem na qual as pessoas levantam suas mãos para
falar; se as pessoas sentem que é importante que cada representante de um
grupo tenha um tempo equivalente de fala,  essa pessoa pode fazer uma
lista para cada grupo e alternar entre elas. Em seguida, indivíduos propõem
tópicos para a discussão, e depois chegam a um consenso sobre a ordem
desses  tópicos  e,  se  o  tempo  for  limitado,  o  tempo  máximo  para  a
discussão de cada um desses tópicos.  Durante o processo de discussão,
indivíduos podem pedir para responder diretamente a questões, de forma
que o grupo não precise esperar até a lista chegue até eles para escutar suas
respostas.  Indivíduos  também podem fazer  comentários  no processo da
discussão,  pedindo que  as  pessoas  foquem no assunto  quando estão  se
distraindo, ou propondo um intervalo para que as pessoas possam esticar
suas pernas ou discutir o problema em grupos menores. Quando for hora
de tomar uma decisão sobre o assunto, indivíduos podem fazer propostas,
propor emendas, e colocar suas preocupações perante o grupo, até que o
consenso, ou a coisa mais perto disso, seja atingido. 

Tradução de Flávia Magalhães

* * *
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Acerca dos Grupos de Afinidade1

Luís Mercier Vega 

A maior  parte  dos  textos  relativos  aos  grupos  de  afinidade  no
movimento anarquista  – escritos por  militantes,  entenda-se – são muito
mais constatações do que definições teóricas. E como as situações de fato
são numerosas e raramente idênticas, também não são sempre as mesmas
as  características  valorizadas.  Vejamos,  no  entanto,  quais  os  pontos
comuns  em  que  numerosos  autores  –  pelo  menos  dos  que  conheço  –
coincidem quando se trata de definir os grupos de afinidade.

A ideia de afinidade não é sequer muito precisa. Afinidade de ideias
ou afinidade de temperamentos? Ou necessariamente ambas? Nos meios
anarquistas, diz Sébastien Faure2 a palavra afinidade “exprime a tendência
que  leva  os  homens  a  agrupar-se  por  semelhança  de  gostos,  por
conformidade de temperamentos e de ideias. E, no pensamento e na ação,
os anarquistas  opõem a espontaneidade e  independência  com que estas
aproximações  se  produzem  e  estes  grupos  se  constituem  à  coesão
obrigatória e à associação forçada determinadas pelo meio social atual”.

Murray  Bookchin  procura  uma  origem  histórica  ao  grupo  de
afinidade e encontra-a curiosamente numa época relativamente recente, em
Espanha: “A expressão inglesa affinity  group é a tradução de grupo de
afinidad, nome que designava em Espanha a célula de base da Federação
Anarquista Ibérica, núcleo dos militantes mais idealistas da CNT, a grande
central anarco-sindicalista”3. A sua definição é original: “um novo tipo de
família  alargada,  na  qual  os  laços  de  parentesco  são  substituidos  por
relações humanas de profunda simpatia, que se nutrem de algumas ideias e
duma prática revolucionária comuns”. Retoma-se o princípio da afinidade
de  ideias,  manifestando-se  a  afinidade  de  conduta  pelo  “estilo
revolucionário da vida quotidiana”. O grupo “criava um espaço livre onde

1 Em A Batalha, n.º 197, Jan. – Fev. 2003

2 Enciclopédia Anarquista – termo afinidade

3 Escuta Marxista!
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os revolucionários se podiam reconstruir eles próprios, como indivíduos e
como seres sociais”. O que nos remete, mais precisamente, às observações
do velho Sébastien: o grupo consegue escapar ao “meio social”. Bookchin
afirma poder comparar o grupo de afinidade que funcionava em Espanha
nos anos 30 (guardadas as proporções e tomando em conta as conjunturas)
com as formas de organização adotadas pelos “radicais” norte-americanos:
“comunas”, “famílias”, “coletivos”.

Para  os  militantes  dos  Grupos  Anarquistas  Federados  de  Itália
(G.A.F.)  o acento tônico é posto na comunidade inicial de opiniões:  os
tradicionais grupos de afinidade “com forte coesão de opiniões gerais e
particulares,  podem  …respeitar  os  princípios  de  base…permanecendo
eficazes nas tomadas de decisão”4. Acrescentam no entanto: “Afinidades
de ideias, mas também afinidades pessoais, indispensáveis porque o grupo
não é uma empresa, mas uma maneira de viver em conjunto na luta, como
parte integrante da sua própria vida.”. Reencontramos aqui o duplo caráter
do grupo de afinidade, ainda que os G.A.F. vejam neste grupo “o primeiro
momento da organização anarquista”, isto é, o elemento de base para uma
federação,  ao  passo  que  Bookchin  diz:  “(os  grupos)  podem federar-se
muito facilmente…”

Primeira  observação:  os  autores  vêem no grupo de afinidade uma
forma de organização natural e não examinam os seus possíveis defeitos.
Partem  duma  realidade  constatada  e  tendem  a  encontrar  nela  apenas
virtudes. Não colocam a questão de saber se o polo do agrupamento é a
comunidade  de  ideias  ou  a  simpatia  pessoal.  Se  é  a  comunidade  de
pensamento que é essencial, não se vê o que distingue – no que respeita
estritamente  ao  mecanismo  de  associação  –  um  grupo  anarquista  de
qualquer outra organização de caráter ideológico. Se são os laços afetivos
que  predominam,  a  partir  dum  pensamento  libertário  mais  ou  menos
nítido,  o  funcionamento  interno e  a  razão de ser  do grupo serão então
duma natureza muito particular.

De fato, a imprecisão relativa à origem e fins do grupo de afinidade
deixa  intacta  a  ambiguidade  do seu papel:  elemento  de  intervenção  na

4 Documento programático dos Grupos Anarquistas Federados. Cap.XXII: Grupos e federações.
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sociedade ou contra-sociedade? Dentro da sociedade ou fora dela? Questão
que  não  é  necessariamente  crítica,  nem  agressiva,  mas  que  requer
esclarecimento.

A dimensão é o segundo elemento para definir os grupos anarquistas.
Bookchin:  “Cada  grupo  de  afinidade  conservava  deliberadamente
dimensões reduzidas, para garantir a maior intimidade possível entre os
seus membros”, e “Pelas suas características, o grupo de afinidade tende a
agir  de maneira  molecular”.  Os G.A.F.:”…um núcleo de militantes  em
número suficientemente reduzido para permitir a participação de todos nas
decisões,  e  suficientemente  grande  para  beneficiar  das  diferentes
experiências  pessoais  ou  de  luta”.  E  também:  “Só  núcleos  pouco
numerosos, com forte coesão de opiniões gerais e particulares…”.

Nova observação e nova questão:  se  os grupos de afinidade,  para
funcionarem bem,  isto  é,  para  que  os  seus  membros  possam participar
efetivamente nas decisões e nas ações, devem ser de pequenas dimensões,
possuir  um  número  limitado  de  aderentes,  será  porque  qualquer
organização  numerosa  incorre  nos  riscos  de  hierarquização  e  de
burocratização? É provável, mas então esta constatação deve aplicar-se a
toda  e  qualquer  organização  “popular”  e  ter  consequências  práticas  de
grande importância para uma tática ou estratégia libertárias. Porque enfim,
se  entre  companheiros  se  devem tomar  todas  as  medidas  para  evitar  a
degenerescência  dominantes/dominados,  que  precauções  não  será
necessário  prever  para  organizações  que  agrupam  milhares  de  seres
humanos pouco conscientes dos perigos autoritários? Ora Bookchin diz,
por exemplo,  a propósito dos grupos de afinidade:”eles podem também
criar  comitês  de  ação  temporários  (como  os  estudantes  e  operários
franceses em 1968), coordenando tarefas precisas. Mas, principalmente, os
grupos  de  afinidade  estão  enraizados  no  movimento  popular”.  Um
movimento  popular  em  estado  puro,  inocente?  Sem  partidos,  sem
sindicatos centralizados, sem dirigentes?

Chegamos  assim  ao  terceiro  ponto  comum  da  maior  parte  das
definições: o papel dos grupos de afinidade na vida social. Há uma espécie
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de extrapolação da prática – ideal – dos grupos na imagem – idealizada –
dos movimentos populares. Sébastien Faure: “…homens que pertencem à
mesma classe, necessariamente próximos pela comunidade de interesses, a
quem  as  mesmas  humilhações,  as  mesmas  privações,  as  mesmas
necessidades, as mesmas aspirações formam pouco a pouco, com pequenas
diferenças,  o  mesmo  temperamento  e  a  mesma  mentalidade,  cuja
existência quotidiana é feita da mesma servidão e da mesma exploração,
cujos sonhos, cada dia mais precisos, conduzem ao mesmo ideal, que têm
de lutar contra os mesmos inimigos, que são supliciados pelos mesmos
carrascos,  que se acham todos curvados sob a lei  dos mesmos Amos e
todos vítimas da rapacidade dos mesmos gananciosos. Estes homens são
levados gradualmente  a  pensar,  a  sentir,  a  querer,  a  agir  concordante  e
solidariamente,  a  realizar  as  mesmas  tarefas,  a  assumir  as  mesmas
responsabilidades, a travar a mesma batalha e a unir a tal ponto os seus
destinos  que,  na  derrota  como  na  vitória,  a  sorte  de  uns  permanece
intimamente  ligada  à  sorte  dos  outros:  coesão  voluntária,  associação
desejada, agrupamento consentido. Aqui se afirmam todas as energias da
afinidade, procedentes da analogia dos temperamentos, do parentesco dos
gostos, da conformidade das ideias”. Bookchin: “Os grupos de afinidade
tinham por função atuar como catalizadores no contexto do movimento
popular…”.

Os G.A.F. são menos incisivos quanto ao caráter “espontaneamente
libertário”  dos  movimentos populares  e  quanto ao papel  especifico dos
grupos anarquistas: “a libertação das tendências populares, igualitárias e
libertárias,  é  um  fenômeno  efêmero  se  não  tiver  possibilidade  de  se
exprimir  nas  organizações  adequadas”5.  Mais  adiante:  “As  condições
subjetivas  necessárias  a  uma  re-volução  social  libertária  são,
esquematicamente, a maior extensão possível, quantitativa e qualitativa, do
movimento  anarquista  e  da  presença  libertária  organizada  no  conflito
social,  e  também  a  maior  difusão  possível  da  consciência  crítica,  do
espírito anti-autoritário de revolta”6.

5 idem. Capo XIX: A Revolução libenária.

6 idem. Capo XIX: A Revolução libenária.
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Consequentemente,  encontramos  alguns  traços  comuns  entre  estas
diversas interpretações: o grupo de afinidade é um elemento de base do
movimento  anarquista;  a  afinidade  é  dupla:  ideias  e  laços  de
camaradagem;  reune  um número  restrito  de  militantes;  está  ligado  aos
movimentos populares de emancipação.  E no entanto, a despeito destas
similitudes,  sentimos  bem  que  as  concepções  são  divergentes,  os  fins
diferentes, as perspectivas distintas. Todos admitem uma situação de fato –
a  existência  duma  tradição  de  grupos  de  afinidade  –  e  partem  desta
verificação  para  dar  aos  grupos  tarefas,  funções  e  um  funcionamento
particulares. Há nisto um equívoco que seria bom dissipar.

PRÁTICAS

A fronteira parece passar,  não entre interpretações mas no interior
mesmo do grupo de afinidade.  Consoante  este é caracterizado por uma
intensa vida interior ou por uma atividade voltada essencialmente para o
mundo exterior, o grupo de afinidade é meio, sociedade em si, ou, pelo
contrário,  instrumento  de  combate  contra  a  sociedade  tal  como  ela
funciona e até fator de construção duma sociedade diferente.

Tomemos dois exemplos extremos: o grupo-familia de Bookchin tem
pouco a ver com o grupo-ativistas da G.A.F. Esta constatação não significa
que o grupo-família não possa agir  sobre o exterior,  nem que o grupo-
ativistas não sofra o jogo das relações pessoais entre os seus membros. O
importante é compreender que as suas razões de ser e os seus objetivos não
são os mesmos.

Levando a análise ao extremo, mas com referência a experiências ou
comportamentos observáveis, o grupo-família pode diluir-se até se tornar
um lugar de encontro circunstancial para indivíduos “libertados”. Ao passo
que o grupo-ativistas se pode transformar num micro-partido.

Quando  Richard  Gombin7 opõe  a  noção,  e  a  prática,  do  grupo
anarquista  de  antes  da  guerra  (1939-45)  à  do  indivíduo-movimento
“radical” dos anos 60, põe em evidência alguns caracteres específicos do

7 Sociedade e contra-sociedade – Comunidade de Trabalho CIRA.
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primeiro (algo caricaturados): “Só o grupo era apercebido como estrutura
de contestação – ou de revolta. Nas condições do capitalismo entre as duas
guerras só a intervenção do grupo sobre a sociedade,  sobre a realidade
social, parecia ter alguma hipótese de êxito…A revolução era apercebida
como um acontecimento situado num futuro vago, mas o grupo vivia em
função desse hipotético acontecimento…Tanto pelos seus preconceitos e
tradições  como  pelas  suas  relações  privadas  –  atitude  para  com  as
mulheres,  as  crianças,  a  homossexualidade,  a  moral  em  geral.  Havia,
evidentemente, experiências isoladas de vida em grupo, de vida amorosa
livre, etc. Mas eram casos marginais e não representativos”. Ao passo que
“o revolucionário anti-autoritário  tem uma prática  de contestação como
indivíduo  a  todos  os  níveis  da  sua  vida…Contestará  a  autoridade  e  as
repreensões  do  patrão  ou  os  apelos  patrióticos  dos  chefes  políticos,
sindicais  ou  intelectuais.  Na  medida  em  que  encontre  indivíduos  que
pensem e atuem como ele (na escola, como parceiros sexuais, no trabalho,
em  férias)  sentirá  menos  a  necessidade  do  grupo”.  Em  conclusão:
“Gerações de anarquistas tinham concebido a revolução como a ‘grande
noite’, acontecimento único, apocalíptico, que faria surgir uma sociedade
inteiramente nova. A revolução é agora entendida e assumida como uma
série  de  atos  de  recusa,  de  ruptura  e  de  indispensável  criação.  O
acontecimento  final  que  fará  bascular  a  ordem antiga  chega  mesmo  a
parecer secundário. Secundário porque o invólucro da sociedade opressora
(o  seu  Estado,  os  seus  princípios,  as  suas  instituições)  estalará
naturalmente logo que o seu conteúdo haja sido transformado: a questão
do poder no vértice será resolvida pela tomada de todos os poderes na
base”.  Não  se  trata  mais  da  grande  noite,  mas  duma  era  de  manhãs
triunfantes!

Deixemos de lado o fato de saber se pertencer a um grupo, nos anos
30,  estava  ligado  a  preconceitos,  tradição  e  comportamentos  morais
burgueses; deve recordar-se que a insubmissão, a deserção,’ a ilegalidade,
as práticas anticoncepcionais, as lutas nos locais de trabalho, os conflitos
físicos contra estalinistas e facções da extrema direita, etc., faziam parte da
vida militante quotidiana e não eram somente temas de discussões ociosas
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para  as  reuniões  das  manhãs  de  domingo.  O  que  é  significativo  neste
raciocínio é que hoje seria possivel viver a contestação a título individual,
e que a acumulação de recusas acabaria por tornar impotente o poder.

Temos mais uma vez uma espécie de teorização do comportamento.
Um comportamento que é real,  individualmente ou por grupos-famílias.
Mas que só o é em condições circunstanciais e limitadas: numa sociedade
de relativa abundância, permissiva, isto é, em algumas regiões do mundo
industrializado e pós-industrializado. Não é tanto o indivíduo ou o grupo-
família que lutam, se impõem e vencem a autoridade, mas a sociedade que
deixa fazer e possui os meios de deixar fazer. (Num Estado como a França,
onde  a  mobilização  geral  era  considerada  a  base  da  defesa  nacional,
desertar  era  um crime  duramente  castigado,  mesmo em tempo de  paz.
Hoje, as novas condições dum conflito armado tornaram possível negociar
um estatuto para os objetores de consciência. Isto não quer dizer que a luta
dos insubmissos e dos objetores não seja útil nem difícil, quer dizer que a
tática  e  a  estratégia  libertárias  se  não  podem alhear  do  funcionamento
prático da sociedade).

Ainda mais importante é certo deslizamento para uma a-sociedade;
encontramos esta concepção e este comportamento em numerosos grupos-
famílias  atuais.  A ideia  e  a  prática  é  que  a  sociedade  hierarquizada  e
opressora  não  tem  que  ser  combatida  enquanto  tal,  mas  deve  ser,  na
medida do possível, ignorada, contornada e evitada. Chega-se assim muito
facilmente a uma espécie de carpe diem, de “gozemos sem peias”, que não
é  certamente  condenável  em  si,  mas  que  não  proporciona  nenhuma
resposta  aos  problemas  da  luta  contra  uma  sociedade  que,  na  Europa
ocidental como na América do Norte, não presta atenção a esta forma de
marginalização, subproduto da affluent society.

Só  quando  as  recusas  não  são  recuos  ou  evasões  mas  vontades
apontadas a uma outra sociedade e negações lúcidas da sociedade presente
é que o combate se torna claro. Esta noção obscurece-se até desaparecer
quando  as  recaídas  da  abundância  e  o  seu  aproveitamento  permitem
confundir  a  luta  contra  uma  sociedade  firme,  capaz  de  integrar  os
opositores e de se transformar sem nada dever às diatribes revolucionárias,
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e  uma  marginalização  desdenhosa,  mas  de  pouco  peso  e  inconcebível
noutras regiões do mundo.

Outro exagero é o do grupo-ativistas,  que imagina poder pesar no
“curso  da  História”,  graças  à  prática  duma  espécie  de  maquiavelismo
dirigente. Para exemplificar: a curiosa mentalidade propagada em França
pela  Federação  Comunista  Libertária,  ao  longo  dos  anos  50,  e  que
correspondia  a  uma  vontade  –  e  a  uma  prática  –  de  manipulação  da
corrente libertária, por pequeno núcleo de militantes, mais cúmplices nas
manobras do que unidos por idêntica lucidez.

Acha-se  assim  colocado  o  problema  de  saber  se  a  afinidade  não
conduz ao esquecimento das razões de ser do grupo, do mesmo modo que
– em contra partida – o trabalho de equipe conduz a um outro tipo de
demissão.

A VIDA INTERNA

Deixemos as definições, clássicas ou recentes, e vejamos o que se
passa comumente nos próprios grupos (os quais, em geral, se preocupam
pouco com pressupostos teóricos).

O  seu  mais  grave  defeito  é  a  propensão  quase  irresistivel  a
transformar-se numa sociedade fechada, isto é, a esquecer rapidamente a
razão de ser da sua existência, a saber a intervenção nas lutas sociais, o
esforço  de  conhecimento  da  sociedade  e  da  época  para  agir  melhor,  a
propaganda. É verdade que é bastante raro ver nascer um grupo em função
de objetivos precisos. O que é frequente é a formação dum núcleo que
“quer  fazer  qualquer  coisa”  e  que  se  transforma  pouco  a  pouco  numa
espécie  de  família  onde  fervilham os  problemas  das  relações  pessoais,
ainda  que mascaradas  por  controvérsias,  ou as  alianças,  ideológicas  ou
táticas.  Curiosamente  manifesta-se  um  fenômeno  burocrático  (se  se
entende pelo termo burocracia ao primado dos interesses próprios do órgão
funcional  em  detrimento  do  cumprimento  dos  serviços  para  que  foi
criado). O grupo acaba por viver sobre si mesmo, para si mesmo, embora
respeitando  certos  rituais:  participação  em  campanhas  gerais,  venda  e
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difusão de publicações,  assistência a congressos,  mesmo que apenas na
qualidade de observador.

É  o  grupo  em  si  que  se  tornou  essencial,  e  as  disputas  internas
depressa se convertem no eixo das reuniões, como a doença se transforma
em centro de interesse – de vida – para certos doentes. Notar também o
ressurgimento  das  taras  denunciadas  na  sociedade:  dirigismo  sob
diferentes formas, gerontocracia, divisão entre os que falam e os que se
mantêm calados.

Num número  recente  da  Lanterne  Noíre  (7),  um colaborador  que
parece ter uma longa experiência da vida dos grupos e de os observar com
olho de prático, assinala: “…O grupo afinitário não é uma opção face aos
perigos da organização.  A dominação,  expulsa  pela porta,  regressa pela
janela”.  Contudo,  mais  adiante:  “…Não  é  menos  verdade  que  certas
atividades de propaganda e de elaboração ideológica estão facilitadas no
pequeno grupo afinitário, sem contar com o fato em si mesmo positivo que
é a atividade em comum de pessoas que se reunem em função dum projeto
revolucionário e, simultaneamente, por razões de temperamento ou afeto”.
Trata-se duma constatação, que só exemplos concretos poderiam ilustrar,
dum desejo, ou mesmo da tomada em consideração duma tradição que se
sabe difícil de modificar?

As  observações  diretas  que  se  seguem  são,  com  efeito,  pouco
entusiasmantes:  “…A  estrutura  mesma  do  grupo  afinitário,  como  de
qualquer grupo primário – tanto familiar como ideológico – desenvolve
laços  interpessoais  com forte  carga  afetiva  –  em que o  amor  e  o ódio
jogam  a  sua  habitual  partida  de  esconde-esconde,  e  onde  o  conteúdo
fantasmático  (inconsciente,  recalcado)  se  estrutura  em  dominação
patriarcal”…” A luta pelo poder no seio do grupo é discreta e geralmente
inconsciente. A liderança surge centrado nas tarefas, e todas as rivalidades
têm  tendência  a  assumir  uma  forma  ideológica.  Mas  a  violência  dos
conflitos  que eclodem e  a  frequência  com que os grupos  se  dispersam
evidenciam a matriz emocional em que assentou a sua constituição”.

Isto,  para  o  regime  interior.  Se  se  examina  o  comportamento  do
grupo relativamente ao mundo exterior, encontram-se outros fenômenos. O
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primeiro manifesta-se por uma dificuldade quase insuperável em alargar o
grupo inicial, seja porque a despeito da vontade declarada de recrutar ou
de proliferar,  a  vida  da  célula  provoca  rejeição,  o  temor  dum ingresso
perturbador da “intimidade”, seja porque existe uma opção deliberada de
não alargamento.

O  outro  fenômeno  poderia  ser  qualificado  de  acordar  doloroso.
Produz-se  quando  os  acontecimentos  colocam  o  grupo  perante  a
necessidade  de  entrar.  em  contato  com  a  sociedade  global,  de  ter
simplesmente em conta as forças políticas ou sociais, vizinhas ou adversas.
Ocorre  então  uma  descoberta  que  rompe  a  unidade,  a  solidariedade,  o
conformismo  interno  e  que  abre  o  caminho  a  viragens  –  por  vezes
coletivas se a afinidade prima –, ou a adaptações que só de muito longe
correspondem às normas libertárias. A luz do grupo e a do exterior não têm
a mesma intensidade.  E aquilo que se apelida de traição não é mais,  a
maior  parte  das  vezes,  que  uma  reentrada  do  militante  no  Século,  um
militante tão nu e cego como qualquer outro homem, e vítima de eleição
para os aparelhos de propaganda exteriores, hábeis a fazer soar os grandes
temas humanitários e a colocar as eternas armadilhas para tolos.

Mais,  mesmo quando os acontecimentos põem a descoberto fortes
correntes libertárias, nascidas das contradições duma sociedade asfixiante,
os grupos raramente estão “na onda”. Vivem muito ensimesmados e não
como partes atentas e prontas a intervir da sociedade. Foi assim em 68 e,
sem dúvida, em 77. Em França e na Itália.

SUGESTÕES

Abandonemos o vezo critico e lamentatório.
À falta duma definição clara do que são em última análise os grupos

de afinidade,  é  no entanto  possível  dizer  que são e  atuam consoante  a
vontade dos militantes que os constituem, verdade primeira que tende a ser
esquecida nas polêmicas baseadas em argumentos doutrinários. Salientar
também  que  o  seu  valor  em  termos  de  anarquismo  se  mede  segundo
critérios  morais  e  de  eficácia,  mesmo  quando  se  coloca  a  tônica  nas
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“afinidades”. No fim de contas, dos grupos anarquistas de Barcelona dos
anos 30 tanto sairam lutadores à altura da sua lenda,  como ministros e
coronéis.  A partir  destes  precedentes  torna-se  suspeita  a  solidariedade
afetiva generalizadora. A afinidade pode triunfar das convicções.

É desejável iniciar um esforço para dissipar uma confusão que não
serve a ninguém. É perfeitamente aceitável, e por vezes entusiasmante, ver
formarem-se  comunidades  que  procuram a  golpes  de  experiências  uma
forma de  vida  coletiva  o  mais  livre  e  emancipada  que  é  possível.  São
aventuras libertárias de valor indiscutível. São formas de contra-sociedade
no imediato, onde os fatores de simpatia, de amizade e de solidariedade
são essenciais. Os seus membros não se excluem, por esse fato, doutras
formas de organização visando outros fins,  ainda que se lhes coloquem
naturalmente problemas de prioridade nas escolhas e “deveres” que a vida
comunitária implica.

Espera-se que não haja mescla ou confusão de gêneros no espírito
dos  participantes  e  que  cada  qual  compreenda bem tanto  o  significado
como os limites do seu modo de vida e dos seus esforços.

Do mesmo modo, se a preferência refletida vai para o grupo ativista,
é  útil  para  todos  saberem  quais  os  fins  imediatos  da  organização,
eventualmente  os  seus  fins  a  longo  prazo.  Tendo  o  cuidado  de  não
confundir uma ação voluntária sobre e na sociedade, e a teorização dum
reflexo ou duma subprodução desta mesma sociedade.

Uma  sugestão  que  é  válida  para  todos  os  comitês,  associações,
coletivos e outros grupos de intenção. Isso permitirá comparar os fins aos
resultados.

* * *
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As antinomias e os Grupos de Afinidade Anarquistas

Por GAMA – Grupo de Afinidades e Movimentação Anarquista

“A liberdade do outro estende a minha ao infinito.”

Mikhail A. Bakunin        

Para  Proudhon,  a  dialética  é  a  demonstração  do real.  O  processo
dialético é menos o movimento, em si, que a constatação da sua existência.
É,  por  assim  dizer,  um  fato,   na  sua  mais  elaborada  evidência,  seu
demonstrativo, uma vez que, para o próprio fato, contribuíram ainda um
sem  número  de  ações  e  iniciativas.   Assim:  “A  síntese  não  destrói
realmente, mas formalmente, a tese e a antítese.” (A Criação da Ordem na
Humanidade). Como evidência do perpétuo movimento, não a sua razão,
ou motor, a dialética serial esforça-se mais por credenciar-se como sintoma
que como causa dos processos em curso. Para Proudhon: “A teoria serial
não  é  um  método  de  descoberta…  a  teoria  serial  é…  essencialmente
demonstrativa…” (A Criação da Ordem na Humanidade).

Na condição e simultaneamente no aspecto de uma dualidade, cada
antinomia é, em si, elemento potencializador da sua oposição. Provoca a
reação da outra, revela a estrutura e denuncia sua natureza e propósitos
constitutivos: “A antinomia é a concepção de uma lei de face dupla, uma
positiva, a outra negativa… A antinomia não faz mais do que exprimir um
fato, e impõe-se imperiosamente ao espírito: a contradição propriamente
dita é uma absurdo.” (Sistema das Contradições Econômicas). Com lógica
própria,  ditado  pelo  ineditismo  das  ações  humanas,  bem  como  pelas
inúmeras outras variáveis, o processo tem autonomia sobre a teoria. Tal
autonomia,  sempre  atravessada  pela  multiplicidade  de  atores  e  atos,
assenta-se sempre e invariavelmente sobre uma estabilidade precária:
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“Se se  destrói  o equilíbrio,  o movimento não se paralisa,  mas antes se
desenvolve  de  uma  maneira  subversiva:  a  oposição  dos  elementos  se
converte em antagonismo; a sociedade passa ao estado revolucionário.”
(Contradições Políticas).

Uma  vez  que  os  membros  de  um grupo  de  afinidade  anarquista,
ainda que identificados com a mesma premissa política, são, ainda assim, o
resultado de múltiplas experiências e vivências, cabe aqui demonstrar, na
mesma medida, as peculiaridades através da dialética serial.

Os militantes de um GA de intenção revolucionária,  no geral,  são
egressos  de  outros  grupos  ou  organizações  com  objetivos  táticos  e
estratégicos  mais  amplos  e  gerais  que  aqueles  observados  em  GA de
caráter político, ou seja, específicos. Normalmente, a afinidade política se
encontra  no  campo  da  concepção  teórica  e  de  um  lastro  histórico,
simbólico  e  imagético,  de  longa  duração  da  própria  ideia  política
sustentada pelo GA.

No caso de cada militante, supondo-se que cada um esteja localizado
em outra atividade complementar e social, torna-se fundamental entender
que os espaços de inserção devem ter preservadas, no interior do GA, as
suas autonomias.  Uma lógica que estimula a autodeterminação de cada
um, em relação ao seu trabalho, e garante as peculiaridades de cada tarefa
social  assumida  voluntariamente,  quer  por  inclinação  pessoal,  quer  por
autoatribuição ou ainda pelas necessidades do GA.

Nesse sentido, é primordial que cada experiência no âmbito social
(de gênero, transgênero, educacional, classista, racial, territorial etc.) seja
reconhecida  pelo  GA  sem  qualquer  hierarquia,  tanto  nos  propósitos,
quanto na relevância, para a elaboração, por exemplo, de um plano geral
estratégico, ou mesmo para o estabelecimento de regras internas de gestão
do  GA.  A  isonomia  das  tarefas  e  o  reconhecimento  tácito  dessa
equidistância são imprescindíveis para o desenvolvimento e a aplicação
das linhas gerais que, dentro da mesma lógica, só podem ser estabelecidas,
sem  os  habituais  “silenciamentos”,  após  a  assimilação,  por  todxs,  das
premissas enunciadas anteriormente.
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Dessa forma, é preciso, dentro do GA, federalizar radicalmente as
sensibilidades  sociais  de  cada  militância,  respeitando  e  entendendo  a
ênfase de cada uma delas, bem como a relevância para a luta de cada ator
coletivo e individual específico e de cada esfera de atuação. É fundamental
que  seja  do  entendimento  dos  membros  do  GA que  a  experiência  de
qualquer militante em uma esfera de atuação, por mais dilatada que seja,
não valida  sua  opinião,  no  sentido  mais  absoluto,  sobre  a  atuação  dos
outros militantes, igualmente localizados em outras esferas de atuação. Na
mesma medida, cabe a cada militante entender os seus próprios limites ao
contribuir com o plano estratégico geral do GA, exatamente por força da
sua  limitada  concepção  sobre  espaços  com  os  quais  tem  relações
superficiais e periféricas.

Assim pensando, podemos inferir  de tal  raciocínio que o primeiro
esforço de um GA deve ser pela autoinstituição das experiências concretas
de  militância  social  em  seu  interior.  Pela  sua  plena  expressão,
entendimento  e  circulação.  Deve  ficar  claro  para  todos  que  cada
experiência, pelos seus muitos significados subjetivos e práticos, é única e
intransferível e que, se os militantes de uma determinada esfera não gozam
de  toda  a  autoridade  dentro  do  GA,  é  exatamente  pelo  fato  de  terem
experimentado, apenas, uma parte do todo que interessa ao GA.

As esferas de militância social são, portanto, agentes de identidade e
de  pluralidade  internas  do  GA.  São  a  sua  estrutura  e  simultaneamente
serão  o  aspecto  mais  visível  do  próprio  grupo  quando  este,  se  assim
desejar ou precisar, se anunciar publicamente. Seus documentos devem ser
a expressão disso e a sua ação concreta, uma evidência, um reforço do que
ele  efetivamente  é.  Assim,  o  que  o  GA  realizar  será,  sempre  e
invariavelmente,  efeito  de  sua  constituição,  sem  charlatanismos  ou
performances compensatórias.

Todavia, para que as esferas sociais autoinstituídas não redundem em
uma insularização  de  cada  trabalho,  em um tipo  de  emulação  de  egos
dentro  do  GA,  é  fundamental  entender  e  estimular  a  dinâmica  e  a
necessária dialogia entre as partes. Dizemos isso porque entendemos que o
caminho da unidade não é o da uniformidade e que a integração plena das

27



experiências sociais  no interior  de um GA encontra-se  na relação entre
elas.

Para nós, perceber cada experiência, como única, cada sensibilidade,
como específica,  implica  necessariamente  criar  mecanismos relacionais.
Implica entender que, se a importância da experiência de cada esfera social
é um fato, não é menos importante pensar que, para que não haja uma
sobreposição de relevâncias, é preciso deslocar o eixo de cada uma delas
para, enfim, localizá-lo na relação entre todas. Ou seja, a centralidade da
dinâmica  orgânica  do  GA  deve  se  encontrar  na  relação  entre  as
experiências  militantes  nas  esferas  sociais.  É  na  relação  que  está  a
possibilidade de articulação dos muitos trabalhos concretos, é nela que se
realiza a unidade, sem uniformidade, e se efetiva o pacto federativo, sem a
subordinação. É ainda na relação que vão aparecer, não necessariamente de
forma  explícita,  as  incongruências,  as  contradições  e  mesmo  as
inconsistências do militante frente às demais experiências e mesmo diante
da sua própria.

Escapando  à  lógica  dicotômica  entre  as  esferas  social  e  política,
ousando dar passos além da concepção segundo a qual há uma simples
complementariedade entre essas esferas, é possível, com ênfase na relação,
criar consensos, estabelecer orientações gerais e assinar documentos com a
genuinidade.  Sem  subordinação,  menos  ainda  com  qualquer  tipo  de
constrangimento,  a  relação  promove  a  parte,  em  proveito  do  todo,  e
possibilita a apresentação do todo, como expressão genuína das partes. As
antinomias, como queria Proudhon, se potencializam; as contradições, por
serem inevitáveis, tornam-se parte pedagógica do processo.

Diante  do  que  foi  aqui  exposto,  é  possível  entender  como  nosso
grande  desafio  não  apenas  o  da  transformação,  mas  potencializar,  na
mesma medida, a relação. Relacionar-se é ampliar as possibilidades e não
amesquinhar as pretensões. A relação dentro do GA é, por assim dizer, o
campo  simultâneo  do  encontro  e  do  estranhamento,  da  disciplina  e  da
indisciplina,  das  permanências  e  das  rupturas.  É  preciso  encarar  o  GA
como aquele que, em promessa, encerra os valores da sociedade que se
deseja  construir.  Na mesma medida em que entendemos que os fins  já
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devem  aparecer  nos  meios,  é  preciso  que  os  nossos  objetivos
revolucionários  se  traduzam  em  relações  revolucionárias.  Não  há
revolução na subalternidade de qualquer demanda humana,  assim como
não  é  possível  a  transformação  com  a  condescendência  diante  das
injustiças sociais.

A consigna  dxs  trabalhadorxs  da  Internacional,  “paz  entre  nós  e
guerra  aos  senhores”,  não pode e  nem deve encerrar-se  no seu sentido
tradicional, única e exclusivamente, classista. Sabe-se hoje que, por trás da
luta pelas 8 horas de trabalho e reajuste salarial,  existiam ainda muitas
outras. E que se a pauta econômica unificava, nem por isso resolvia todos
os  problemas.  Emma  Goldman  e  Malatesta,  ao  defenderem  que  o
sindicalismo “não era um fim em si mesmo”, já anunciavam que, na futura
sociedade sem classes, seria ainda preciso avançar. E que se a estratégia
geral  econômica  unificava,  o  entendimento  desta  como  única  podia
enrijecer e limitar os caminhos da revolução. Mais que tudo, e os fatos dão
hoje testemunho inquestionável, pensar o GA sem seus múltiplos trabalhos
sociais é amputar o processo revolucionário das suas forças mais vibrantes.

* * *
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Sobre o Instituto de Estudos Libertários

O IEL tem como objetivo  a  formação  e  a  informação  de  toda  e
qualquer pessoa interessada nas ideias anarquistas. Pretende disseminar e
divulgar,  sem  restrição  ou  exclusividade  de  corrente,  o  patrimônio
simbólico, prático e teórico do anarquismo.

Para tal o IEL não apenas apoia as iniciativas nesse sentido, como
também se reserva o direito de não divulgar as linhas de pensamento que,
antes de se afirmarem como tais, optem pela desqualificação das demais.

Na tentativa de contribuir para o maior entendimento do pensamento
libertário, sempre que for conveniente, o IEL promoverá cursos, palestras,
seminários e mesmo envidará esforços em publicar obras de interesse.

Dessa  forma,  pretendemos  promover  o  diálogo  a  partir  do  que  é
comum, das afinidades, e sempre na perspectiva de superar o sectarismo
entre as correntes de pensamento. Ainda que sem pregar o ecumenismo
organizativo, o IEL não nega essa dimensão, assim como não a defende
como forma ultima para as organizações anarquistas onde quer que elas
existam.

Vale destacar ainda que participam deste esforço libertárixs das mais
variadas tendências, todxs elxs atadxs ao mesmo pacto, à mesma proposta,
sem todavia capitularem de suas posições originais.

Esse  é  o  desafio,  essa  é  a  proposta  que  persiste,  por  força  da
necessidade, desde 2002.

Saudações Libertárias!
https://ielibertarios.wordpress.com   |   ielibertarios@gmail.com
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Uma Breve Apresentação da Imprensa Marginal

Há  tempos  a  cultura,  a  informação  e  as  idéias
criadas  pelo  ser  humano  são  tratadas  como
mercadoria  geradora  de  lucros  e  poder,  se
mantendo nas mãos de uma minoria que tem em
mãos  não  só  o  conhecimento,  mas  também  os
meios de produção e difusão dos mesmos.

Partimos da idéia de que a informação não é produto, e deve estar nas
mãos de tod@s.
Buscando sair da lógica do lucro e do mercado, do comércio de idéias e
informação,  produzimos  e  difundimos  nossos  livretos  a  baixos  custos,
cobrando apenas um valor coerente ao seu custo real – referente à cópia,
montagem e auto-sustentação do projeto.
Assim,  pensamos e elaboramos nossos livretos como algo mais do que
uma capa envernizada, brilhante e colorida, ou um papel couché: como
algo mais do que um belo produto que seja sucesso de vendas e esteja nas
estantes  das  melhores  livrarias.  Pensamos  no  livro  como  difusor  de
informação,  gerador  de  senso  crítico  e  questionamentos  individuais  e
coletivos, como propulsor de novas idéias. Não queremos ser sucesso de
vendas, não queremos nenhum livreto best seller.
Acreditamos que o direito de reprodução e difusão não é propriedade de
quem os cria ou edita. Contra a idéia de propriedade intelectual, apoiamos
a pirataria e a livre cópia. Informação, idéias, inventos, criações: nas mãos
de tod@s, e não mais propriedade e monopólio de uma indústria cultural!
A Imprensa Marginal é um grupo anarcopunk que traduz, reedita e difunde
materiais libertários diversos. Para contatos, trocas de idéia, conspirações
conjuntas e para adquirir os livretos ou catálogo, escreva para Imprensa
Marginal - imprensamarginal@riseup.net

www.anarcopunk.org/imprensamarginal
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