Primeiro encontro: Sábado 1°/09. 17 hs.
1840-1906: A Paixão por Destruição

Terceiro encontro: Sábado 15/09 16:30 hs.
1922-1945: Em Memória do Derrotado

O primeiro vídeo aborda o nascimento do
anarquismo como resposta diante do contexto de
extrema opressão. Desde o federalismo de
Proudhon, o insureccionalismo de Bakunin e o
nascimento da primeira Internacional, ressalta a
forte presença
anarquista no
nascimento dos
movimentos dos
trabalhadores nas suas
diversas expressões: O
surgimento do anarcosindicalismo sabotador,
a greve como ferramenta
de luta anarquista e a
propaganda pelo fato.
Veremos, também, o
impacto do tiranicídio
praticado pelos
anarquistas, a repressão
que terão de enfrentar
por estabelecer uma luta
pela vida em liberdade, e
as primeiras declarações
anarquistas nos
tribunais, através das
quais, inscreve-se o
sentir anárquico
inegociável com a
ordem social existente.

O terceiro capítulo aponta a resposta dos anarquistas
frente ao crescente fascismo. Mostra, também, a
solidariedade internacional que gerou a condenação de
Sacco e Vanzetti. Esse período é marcado sobretudo pela
Revolução Espanhola e as batalhas pela liberdade que os
anarquistas deram. A
r e s p o s t a
internacional nas
colunas guerrilheiras,
os sindicatos, as
experiências de
autonomia e
a u t o g e s t ã o ,
mostraram a vida
duma proposta
anarquista, porém,
também os impasses
e as traições contra os
anarquistas. Os
difíceis tempos que se
anunciam: a segunda
guerra mundial e a
guerra fria entre dois
tipos de controle
político e econômico.

Segundo encontro: Sábado 8/09. 16:30 hs.
1907-1921: Terra e Liberdade

Quarto encontro: Sábado 22/09. 16:30 hs.
Atualidade do anarquismo na região

O segundo capítulo aborda as expropriações e a luta
pela terra como fundamento da liberdade. Uma luta
que moveu os camponeses revoltados, do México à
Ucrânia a se organizarem para retomá-la das mãos
dos poderosos. Também é a época em que surge uma
proposta anarquista que atravessa o plano laboral e
procura a liberdade na totalidade do individuo, são as
respostas à opressão e ao controle social mediante a
uma educação baseada em princípios
profundamente anarquistas. Surgem nesta
temporada as colônias anarquistas.

Para refletir a atualidade anarquista propomos fazer uma
ponte entre o fim da Revolução Espanhola e o
anarquismo, no território controlado pelo estado
Brasileiro e seus arredores. A partir dessa revisão da
memória, procuramos debater sobre quem são nossos
inimigos? Quais são as melhores formas de combatê-los?
O que lembrar da nossa história anarquista para a luta de
hoje? Quais são as características atuais do anarquismo
no território controlado pelo estado brasileiro? Quais são
as possíveis contradições?

