
Ementa CEL 

Objetivo do CEL: 

Servir de espaço público de estudo para a militância anarquista, em especial dos movimentos 

sociais. Desta maneira introduzir ao anarquismo e nossa corrente histórica, como propiciar a 

compreensão de conceitos básicos em torno do anarquismo organicista. 

1° encontro 

Apresentação do CEL  

Estudo: formação histórica do anarquismo 

Tal encontro visa apresentar a proposta para do CALC para o CEL em 2013. 

Em sua primeira seção de estudo buscaremos estabelecer um amplo panorama da formação 

histórica anarquista como sua presença na história. Tem-se como objetivo estabelecer uma visão 

coerente do anarquismo como expressão histórica. 

-Surgimento e Breve Perspectiva Histórica do Anarquismo (1868-2012) 

Felipe Corrêa 

2° Encontro 

 Anarquismo social x anarquismo de estilo de vida 

A ideia é discutir o anarquismo nos marcos dos movimentos classistas/massas, em 

contraposição a uma expressão “cultural” do anarquismo no presente, o “anarquismo de estilo 

de vida”. O objetivo é recuperar o anarquismo como ideologia e “fermento” das classes 

exploradas nos processos de transformação social. 

- Anarquismo social 

Federação Anarquista do Rio de Janeiro 

-Anarquismo social ou anarquismo de estilo de vida-  

Murray Bookchin 

3° Encontro 

Teoria anarquista e ideologia anarquista 

Tal encontro tem como objetivo inicial diferenciar teoria e ideologia conceitos estes, que de 

acordo com nossa corrente são distintos. É objetivo deste encontro introduzir a noção de 

ideologia anarquista, bem como a(s) teoria(s) anarquistas. Por fim cabe estabelecer a relação 

que guardam teoria e ideologia. 

-O QUE É IDEOLOGIA?  

Federação Anarquista Uruguaia (FAU) 

-A história na visão dos anarquistas, no livro A história por anarquistas capitulo II 



Anderson Romário Pereira Corrêa 

4° Encontro 

Anarquismo: capitalismo e Estado 

Neste módulo buscaremos introduzir as análises que os anarquistas tem do capitalismo e do 

Estado, ambos elementos portadores da negatividade anarquista, ou seja, da razão “destruidora” 

do anarquismo. O objetivo é compreender a argumentação que deriva de tais análises dos 

anarquistas que fundamentam a necessidade da destruição do capitalismo e do Estado para 

instauração da sociedade socialista. 

-O sistema capitalista 

Mikhail Bakunin 

-Capitalismo contemporâneo 

Fábio López López 

O Estado: alienação e natureza  

Mikhail Bakunin 

-Uma análise libertária do papel do Estado e da luta por direitos no capitalismo contemporâneo 

Bruno Lima Rocha 

5° Encontro 

Anarquismo: classes sociais e poder 

Tem como finalidade este módulo o entendimento que os anarquistas tem dos sujeito(s) 

revolucionário(s) para os anarquistas (da vertente de massas) distinta das demais correntes do 

socialismo por negar o exclusivismo “proletário”. Num segundo momento buscaremos 

estabelecer a noção de poder para os anarquistas, e a sua proposta de organização do poder. 

-Da periferia para o centro sujeito revolucionário e transformação social 

Felipe Corrêa 

- Nossa concepção de poder popular 

Artigo teórico elaborado pela Coordenação Anarquista Brasileira para o primeiro número de sua 

revista Socialismo Libertário, publicado em junho de 2012. 

6° Encontro 

Autogestão, federalismo e socialismo libertário 

Buscaremos neste estudo compreender as bases da sociedade socialista libertaria, bem como de 

que forma tais perspectivas estratégicas regulam as organizações anarquistas no presente 

histórico. 

-A concepção anarcosindicalista de autogestão 



René Berthier 

- Objetivos finalistas: Revolução social e socialismo libertário, capitulo 5 do livro Anarquismo 

Social e Organização 

Federação Anarquista do Rio de Janeiro 

7°Encontro 

A organização política anarquista 

Buscaremos estudar neste modulo as distintas formas de organização política que os anarquistas 

adotaram ao longo da história. 

-Organização I e II  

Errico Malatesta 

- “A Síntese Anarquista”. 

 

Volin 

 

-Rumo a um novo anarquismo 

 

Andrej Grubacic 

 

-Tática e disciplina do partido revolucionário 

Mikhail Bakunin 

-A plataforma organizacional dos comunistas libertários 

Dielo Trouda 

 

8° Encontro 

O especifismo: a organização política anarquista na América do Sul 

Buscaremos a compreensão desta expressão política própria dos anarquistas na América do Sul, 

que representa grande parte do esforço político organizativo anarquista no presente, do qual o 

CALC se filia. 

-A organização política anarquista 

Federação Anarquista Uruguaia (FAU) 

-O que é o especifismo e como ele se desenvolveu nos primeiros tempos da Federação 

Anarquista Uruguaia (FAU)? 



Juan Carlos Mechoso, militante fundador da FAU, Trechos da entrevista A Estratégia do 

Especifismo, a ser publicada em livro em 2012. 

-Especifismo 

Verbete do “Dicionário da Anarkia”. 

 

- Especifismo organização anarquista  

Federação Anarquista do Rio de Janeiro (FARJ) 

- Elementos para uma reconstituição histórica de nossa corrente 

Organização Anarquista Socialismo Libertário (OASL) / Federação Anarquista do Rio de 

Janeiro (FARJ) 

 

 

 

 


