
 
 

Estilhaço: Política para além do voto, campanha para além das urnas¹.  

Difusão Libertária 

De onde parte a iniciativa? 

O Difusão Libertária é um coletivo de agitação e propaganda anarquista. Existe há 

pouco mais de 1 ano. Diversos foram os caminhos que nos uniram, embora reconheçamos em 

2005 - época dos protestos contra o aumento das passagens em Recife - um marco. Além de 

vender livros, queremos publicar e, possivelmente, promover eventos que levem à descoberta 

das capacidades germinativas deste projeto anti-autoritário de sociedade, chamado 

anarquismo. A maior parte do que vem a ser editado acerca do anarquismo é oriundo do eixo 

Sul/Sudeste. Queremos estar juntos com isso e quem sabe publicar vozes locais. Sabemos do 

desconhecimento enorme das pessoas em relação a esse ideal/prática. Aliás, sabemos do 

preconceito infundado que associa anarquismo a mera bagunça. Porém, a anarquia significa 

uma sociedade de indivíduos autônomos que não abdiquem de sua capacidade de gestar o 

próprio meio, que não precisem delegar a “profissionais da política” o poder de governar. 

Anarquistas acreditam que cada sujeito é capaz de dirigir-se e de construir coletivamente uma 

sociedade justamente organizada. 

O contexto do momento   

Estamos em plena época eleitoral e muitos estão cansados de ter suas esperanças 

fraudadas mais uma vez. Frases como “todo político é ladrão” são recorrentes, mesmo assim a 

população continua sendo empurrada às urnas. Porém é necessário perceber que esse 

problema persiste não só por uma “falta de ética” da parte dos políticos, como se costuma 

pensar. A questão é que nossa sociedade é pautada numa divisão profunda entre governantes 

e governados, ou, melhor, dominantes e dominados. A grande maioria da população não 

participa minimamente das decisões de ordem pública, as quais influenciam diretamente em 

suas vidas particulares. A verdade é que somos tão afastados daquilo que rege as nossas vidas 

que chegamos a naturalizar tudo que está posto, ou seja, considerá-lo o único caminho como, 

por exemplo, o voto.  

 Não acreditamos no voto como símbolo da democracia. É preciso que haja espaço 

para que nos organizemos enquanto comunidade, para que decidamos o modo como vamos 

viver. Uma população governada é uma população dominada. É por isso que não vemos nesse 

modelo de democracia um sistema capaz de garantir uma sociedade sadia, não podemos 

acreditar que eleger um político é necessário para exercermos a nossa participação na gestão 

dos assuntos da cidade.    

Convergência de forças 

Nesse sentido, defendemos a democracia direta e rejeitamos as eleições. Este jornal, 

portanto, é uma tentativa de convergência de alguns coletivos com os quais temos afinidade, 

mesmo que não sejam anarquistas, mas que convidamos por não terem atuação pautada em 

vias eleitorais, por terem inserção em movimentos sociais e por não se basearem em relações 

políticas hierárquicas, além de, logicamente, terem uma visão crítica ao modelo capitalista de 

sociedade. A idéia é criar laços de solidariedade, dando visibilidade a iniciativas que busquem 

um projeto alternativo de sociedade e, portanto, construir mais uma jornada de resistência.  

Boa leitura! 

__________  
¹Texto escrito para a primeira edição do periódico ESTILHAÇO, de setembro de 2010.  

 


