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Da vida dos arquivos anarquistas contemporâneos no Brasil 

(Arquivos brasileiros da memória operária e do anarquismo) 

 

Edson Passetti1 

 

 Os arquivos e bibliotecas nos séculos XVII e XVIII eram expressões de 

escolha individual. Passaram, desde então, por um redimensionamento que os 

transformou em espaços para acumulação constante do tempo histórico a ser 

completado. Buscam-se documentos e impressões originais, os exemplares 

inéditos, os atuais, as recentes decisões governamentais e acumulam, em seu 

interior, um possível da produção intelectual. Há diversas bibliotecas nacionais 

com esse objetivo, além das demais afeitas à circulação, as de escolas e 

universidades, de institutos, de associações e organizações. Procura-se, por 

meio de arquivos e bibliotecas, acumular o máximo do possível da 

humanidade, do planeta, do espaço sideral, dos povos, enfim, tudo que pode 

ser arquivado a partir da construção do Estado Nacional. Neste sentido, a 

Biblioteca do Congresso dos EUA é uma das pioneiras em acumular em seu 

interior a produção da humanidade e tenta, também, à sua maneira, dar conta 

de arquivamento e disponibilização de obras e documentos produzidos no 

                                                           
1 Edson Passetti é professor livre-docente no Departamento de Política e Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP. Coordena o Nu-Sol (Núcleo de Sociabilidade 
Libertária). Atualmente é o pesquisador principal no Projeto Temático Fapesp Ecopolítica. 

Governamentalidade planetária, novas institucionalizações e resistências na sociedade de controle. Este 
texto está também relacionado ao Projeto Movimento social crítico e alternativo: memória e 

referências (FCT nº: PTDC/CPJ-CPO/098500/2008) do Centro de Investigação e Estudos de 
Sociologia – ISCTE do Instituto Universitário de Lisboa, sob a coordenação do Prof. Dr. João 
Freire. Agradeço na realização da pesquisa e nas leituras deste texto aos pesquisadores do Nu-
Sol: Salete Oliveira, Acácio Augusto, Gustavo Simões e Luíza Uehara. 
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planeta. Formam-se assim os grandes arquivos, a partir do Estado Nacional. 

Mas a propósito do arquivo anarquista tomado em sua vitalidade, orientando e 

ao mesmo tempo sendo revisado pelas práticas atuais, ele deve ser visto como 

arquivo monumento, ou seja, aquele que é sempre acionado e revisitado a partir 

da luta social na produção dos enunciados. É a partir desta perspectiva que os 

arquivos anarquistas devem ser também compreendidos a partir da prática 

libertária universitária atual, que expressa a mudança de referência com base 

não mais na produção do trabalho manual e os efeitos do industrialismo, mas 

na preponderância do trabalho intelectual, redimensionando a força de 

trabalho, muitas vezes em empreendedorismo. É nesta perspectiva que 

interessa, neste texto, lidar com a produção e manejo dos arquivos anarquistas. 

Acompanhando Michel Foucault, “chamarei de arquivo não a totalidade de 

textos que foram conservados por uma civilização, nem o conjunto de traços 

que puderam ser salvos de seu desastre, mas o jogo das regras que, em uma 

cultura, determinam o aparecimento e o desaparecimento de enunciados, sua 

permanência e seu apagamento, sua existência paradoxal de acontecimentos e de 

coisas. Analisar os fatos de discurso no elemento geral de arquivo é considera-

los não absolutamente como documentos (de uma significação escondida ou de 

uma regra em construção), mas como monumento; é — fora de qualquer 

metáfora geológica, sem nenhum assinalamento de origem, sem o menor gesto 

na direção do começo de uma arché — fazer o que poderíamos chamar, 

conforme os direitos lúdicos da etimologia, de alguma coisa como uma 

arqueologia”2. Os anarquistas desde o início foram internacionalistas e 

arquivaram documentações como registros de lutas, produções de suas 

práticas, vestígios de sua existência, com as diferentes marcas de todos os 

                                                           
2
 Michel Foucault. “Sobre a arqueologia das Ciências. Resposta ao Círculo Epistemológico”. In 

Manoel Barros da Mota (org). Michel Foucault. Arqueologia das ciências e história dos sistemas de 

pensamento Coleção Ditos e escritos II. Tradução de Elisa Monteiro. Rio de Janeiro: Forense, 2000, 
p. 95. 
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lugares, construindo os seus espaços de arquivamentos3. Eles os compuseram 

sua heterotopia de tempo4, com inúmeras dificuldades, principalmente com 

perseguições políticas. Assim sendo permanece compreensível porque diversos 

arquivos mais recentes são de consultas restritas, expressando uma conduta que 

repercute em segredos, pequenos círculos de poder, acessos restritos abonados, 

em nome da preservação da consulta por verdadeiros anarquistas5. Ao mesmo 

tempo, tais interceptações facilitam outras práticas libertárias desvencilhadas de 

                                                           
3 O Instituto Internacional de História Social - IIHS (Internationaal Institut voor Sociale 
Geschiedenis — http://socialhistory.org/), foi criado em 1935 e sua função é a de “resgatar 
documentos”. Além de documentos sociais-democratas e comunistas, o arquivo também 
comporta arquivos anarquistas, considerados os mais completos. Neles estão os de Max 
Nettlau, Gustav Landauer, Emma Goldman e Alexander Berkmann, além da coleção de Lucien 
Descaves sobre a Comuna de Paris. Sobre a América Latina informa: “depois que a pesquisa 
sobre o Brasil e a Argentina foi publicada, o IIHS e o Arquivo Edgard Leuenroth realizaram 
uma troca muito importante de microfilmes e microfichas, aumentando enormemente seus 
acervos. As coleções completam-se porque o IIHS possuía mais material anterior a 1920, 
enquanto o Arquivo Edgard Leuenroth, muito mais de pós-1920. O IIHS recebeu microfichas de 
251 periódicos diferentes e de 979 panfletos; a coleção não se limita apenas ao período anterior a 
1940, mas abrange publicações realizadas até por volta de 1960. É impossível fazer cópias dessas 

microfichas”. Quanto aos movimentos chamados alternativos eles são, “geralmente, 
organizações muito regionalizadas, seus testemunhos escritos são difíceis de se obter e só são 
conseguidos in loco“. Cf. Rudolf de Jong. “Arquivos e história social”. Cadernos AEL. 
Campinas: Unicamp 5/7, 1996/1997, pp. 9-36. In http://www.ifch.unicamp.br/ael/website-
ael_publicacoes/cad-5/artigo-1-p9.pdf 
 
4 “Há igualmente, e isso provavelmente em qualquer cultura, em qualquer civilização, 
lugares reais, lugares efetivos, lugares que são delineados na própria instituição da 
sociedade, e que são espécies de contraposicionamentos, espécies de utopias 
efetivamente realizadas nas quais os posicionamentos reais, todos os outros 
posicionamentos reais que se podem encontrar no interior da cultura estão ao mesmo 
tempo representados, contestados e invertidos, espécies de lugares que estão fora de 
todos os lugares, embora sejam efetivamente localizáveis. Esses lugares, por serem 
absolutamente diferentes de todos os posicionamentos que eles refletem e dos quais 
eles falam, eu os chamarei em oposição às utopias, de heterotopias.” Michel Foucault. 
“Outros espaços”. In Manoel Barros da Mota (org). Michel Foucault. Estética, literatura, 

pintura, música e cinema. Coleção Ditos e escritos III. Tradução de Inês Autran Dourado 
Barbosa. Rio de Janeiro: Forense, 2001, pp. 415. Os anarquistas pacifistas ou 
revolucionários ”constroem heterotopias, lugares de contraposicionamentos no interior dos 
desvios insuportáveis para a nossa sociedade”. Edson Passetti “Heterotopias anarquistas”. In 
Revista Verve n. 2, São Paulo: Nu-Sol, 2002, p. 142, http://www.nu-sol.org/verve/pdf/verve2.pdf  
 
5 Sobre os arquivos disponibilizados ao público via internet, ver Anexo 1 Documentos por 

Arquivos e ver Anexo 2. Anarquismos na Internet. 
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certo aprisionamento aos princípios históricos do passado considerados 

intocáveis, propiciando novas experimentações, e realçando para além da 

repercussão ideológica as novas configurações de resistências agenciadas pelas 

práticas do trabalho intelectual. Os vínculos anarquistas com universidades, ao 

menos no Brasil, mostram o duplo efeito deste acontecimento. Sinalizam tanto 

para as pertinentes análises sobre os anarquismos na sociedade disciplinar 

sobre a preservação da memória das práticas anarquistas, como convidam para 

equacionamentos do discurso anarquista na sociedade de controle, de 

comunicação contínua, quando a produção material e imaterial não prescinde 

dos efeitos computo-informacionais, e sob os quais se encontram os 

anarquismos das mais diversas procedências a partir do uso da internet. Os 

arquivos anarquistas não devem ser confundidos com bancos de dados tão em 

voga na atualidade, posto que a anarquia é sempre uma heterotopia de percurso6. 

 

1. Emergência dos anarquismos nos anos 1980-1990. 

 

A retomada dos anarquismos na América do Sul coincide com o fim das 

ditaduras e a constatação que o anarquismo como movimento e centros 

de cultura também chegou às universidades. No Brasil, as suas presenças 

na universidade passaram pela reversão no enfoque do movimento 

anarquista, não mais abordado somente por meio de teses acadêmicas 

que relacionavam o movimento à história da classe operária e à fundação 

do Partido Comunista, na década de 1920, enfatizando sua hegemonia de 

classe desde então, confinando o anarquismo ao desaparecimento e 

                                                           
6
 Edson Passetti. “Vivendo e revirando-se. Heterotopias libertárias na sociedade de controle”. In 

Revista Verve n. 4. São Paulo: Nu-Sol, 2003, pp. 32-55, 
http://www.nusol.org/verve/pdf/verve4.pdf 
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quando muito relacionado a associações culturais7. Eram raros os 

estudos centrados na existência própria dos anarquismos. A chegada dos 

anarquismos à universidade brasileira está relacionada, em São Paulo e 

Rio de Janeiro, à reabertura, respectivamente, do Centro de Cultura 

Social e do Círculo de Estudos Libertários Ideal Peres, e em Santa 

Catarina à formação do NAT (Núcleo de Alfabetização Técnica). Todavia 

no final dos anos 1970, a publicação do jornal O Inimigo do Rei, em 

Salvador-Bahia, retomava a publicação de periódicos anarquistas com 

um temário bastante controverso, ampliando as históricas reivindicações 

anarcossindicalistas e introduzindo a anarquia como um estilo de vida, 

acompanhando as liberações acentuadas desde o maio de 19688. A volta 

dos centros de cultura levou à associação com a universidade, 

principalmente na PUC-SP, com a presença de duas editoras com 

publicação anarquista, — a Imaginário, inicialmente sediada em Brasília, 

como o nome de Novos Tempos, e depois transferida para São Paulo, e a 

editora Achiamé9, no Rio de Janeiro —, ao evento Outros 500. Pensamento 

libertário internacional, ocorrido em agosto de 1992, no teatro TUCA, em 

São Paulo. Anarquistas de todos os cantos do Brasil, da América do Sul e 

                                                           
7 Raquel de Azevedo. A resistência anarquista: uma questão de identidade (1927-1937). São Paulo: 
Arquivo do Estado/Imprensa Oficial, 2002; Rogério Humberto Zeferino Nascimento. 
Indisciplina: experimentos libertários e emergência de saberes anarquistas no Brasil. São Paulo: PUCSP, 
2006, (Tese de doutorado). 
Disponível em http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2580 . 
Acompanha CD, com a coleção de Floreal (Revista); Germinal (Jornal); A rebelião (Jornal); A Vida 
(Revista), localizado no DP sob o nº DP/CD TD 300 N244i I e II (BNGK), disponível na 
Biblioteca Nadir G. Kfouri, Campus Monte Alegre/PUCSP. 
 
8 Gustavo Simões. “Por uma militância divertida: O inimigo do Rei, um jornal anarquista”. In 
Revista Verve n. 11. São Paulo: Nu-Sol, 2007, pp. 168-181, in http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/Verve11.pdf; Carlos Baqueiro e Eliene Nunes. O inimigo do Rei: imprimindo 

utopias anarquistas. Rio de Janeiro: Achiamé/Núcleo de Pesquisas Marques da Costa, s/d. 
 
9 http://achiame.com 
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da Europa10, vieram para o encontro e com eles seu mais recente fluxo 

composto pelos anarco-punks, marcando, juntamente com outro evento 

realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, o início de uma 

relação intensa dos anarquismos com a universidade. Em Campinas, São 

Paulo, na Unicamp, o arquivo de Egard Leuenroth11, com periódicos 

anarquistas da primeira metade do século XX já estava instalado, desde 

os anos 1980, por meio de cessão dos herdeiros e recebia um espaço físico 

especial com equipamentos para consultas de pesquisadores e militantes. 

O arquivo do Centro de Cultura Social12 também tinha uma parte 

disponibilizada ao público, e a outra guardada pelo Coletivo Projeção 

composto pelos principais resistentes do CCS-SP durante a ditadura 

civil-militar no Brasil, a saber: Jaime Cubero13, Edgard Rodrigues, José 

Carlos Morel, Ideal Peres14 e outros15. Os arquivos da Biblioteca Nacional 

                                                           
10 Acompanhou o evento, registro em vídeo (Acervo Nu-Sol), e exposição História e geografia do 

anarquismo, organizado pelo CIRA — Centre International de Recherches sur l’Anarchisme 
(Acervo Museu da Cultura PUC-SP). Nesta ocasião estreitaram-se relações com os professores 
europeus e latino-americanos, em especial com José Maria Carvalho Ferreira, presença 
constante nos eventos anarquistas no Brasil e com Pietro Ferrua, para quem a revista Verve 
passou a publicar o seu acervo CIRA-Brasil, cf. Anexo CIRA no Brasil. 
 
11

 http://segall.ifch.unicamp.br/site_ael/ 
 
12

 http://www.ccssp.org 
 
13  Sobre arquivos do CCS, ver “Jaime Cubero e o movimento anarquista no Brasil”. In Revista 
Utopia n. 8. Lisboa, 1998, pp. 60-71. 
 
14 O CELIP, Círculo de Estudos Libertários Ideal Peres, no Rio de Janeiro, apareceu em 1985, 
pela fusão dos antigos militantes do Centro de Estudos Professor José Oiticica (CEPJO), com os 
novos militantes do Círculo de Estudos Libertários (CEL), que resolveram reativar o 
anarquismo depois do curso livre Anarquismo, por novas formas de organização social, ocorrido em 
São Paulo, promovido pelo CCS e estudantes libertários do Centro Acadêmico de Ciências 
Sociais na PUC-SP. Nota-se, também neste caso, que a aproximação dos anarquismos com a 
universidade também foi definitivo na configuração dos anarquismos a partir da década de 
1980 e da reativação de antigas associações, organizações e federações. 
 
15 “Os anarquistas nascem! Os anarquistas morrem! Foi isso que aconteceu com Elias Iltchenco, 
camponês, anarquista vindo da Rússia nos primeiros anos do século XX. Ficou-se com seus pais 
em Erebango, Rio Grande do Sul. Visitei-o já bastante doente. Tomei um cafezinho feito por sua 
companheira e conversamos bastante... Antes de me despedir Iltchenco ofereceu-me seu acervo 
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libertário, em português, castelhano, russo e alguma coisa em esperanto (depositei 
posteriormente o que pude carregar no arquivo ‘Círculo Alfa de Estudos Históricos’, apelidado 
de ‘projeção´ São Paulo)”. Edgar Rodrigues. Memórias Incompletas. Opúsculo Libertário, 2007, 
pp. 420. “Edgar Rodrigues comprou na França as obras completas de Miguel Bakunine para 
doar ao arquivo do ‘Círculo Alfa de Estudos Históricos’ apelidado de Projeção, que também 
ajudara a fundar e do qual fazia parte com mais dez companheiros do Rio de Janeiro e de São 
Paulo, instalado em prédio próprio. Pretensão: ajudar possíveis pesquisadores e robustecer o 
arquivo dos anarquistas, que se esperava viesse a ser útil ao movimento libertário do Brasil e 
aos estudiosos que a ele recorressem”(Idem. p. 440). “[Ideal Peres] fez parte do grupo que 
comprou e dirigiu NOSSO SÍTIO, em São Paulo e ajudou a formar o arquivo registrado como 
CÍRCULO ALFA DE ESTUDOS HISTÓRICOS, apelidado de “BAÚ” e depois de ‘Projeção’ com 
mais 10 companheiros (...). Ideal nunca teve simpatia por ‘velharias’ como chamava aos jornais 
guardados por Edgar Leuenroth, mas com a formação do ‘nosso arquivo’, passou a incentivar 
arquivos anarquistas, e foi ele quem propôs que os 11 componentes doassem seus acervos ao 
‘Projeção’ (...); após seu falecimento, a sua família deu outro destino  (indevido, diga-se!) à sua 
biblioteca” (Idem. p. 465). “Quando dez companheiros reunidos em NOSSO SÍTIO, em 1986, 
decidiram agrupar-se para salvar as sobras do acervo de Edgar Leuenroth vendido 
indevidamente pela família a Universidade de Campinas e formar um arquivo (Esther Redes 
depois também fez parte), pactuaram por unanimidade, dar-lhe um nome anódino, CÍRCULO 
ALFA DE ESTUDOS HISTÓRICOS, que seus componentes apelidaram de “BAÚ” e mais 
adiante de “PROJEÇÃO”. Tínhamos a preocupação com os rumos que tomaria o governo na 
saída da ditadura. E também por consenso, registrar os estatutos do CÍRCULO ALFA DE 
ESTUDOS HISTÓRICOS como tendo sua sede na moradia de José Carlos Orsi Morel, à rua 
Robertson, n 366, casa 4, no Cambuci, em São Paulo. O medo dos assaltos das autoridades ao 
acervo anarquista, fez os dez companheiros cometer UM ERRO COLOSSAL!!! Hoje, 2006-2007, 
os poucos sobrevivente, correm o risco iminente do acervo ser DEVORADO PELAS 
RATAZANAS e/ou do José Carlos Orsi Morel se tornar seu dono!!! As reuniões quase sempre 
eram realizadas no local e concordou-se desde o início, que os encontros Rio de Janeiro-São 
Paulo seriam a cada TRÊS meses. E os componentes de São Paulo, por estarem mais perto, 
dariam um ou dois tempos por semana no arquivo, elaborando um fichário para facilitar as 
consultas das publicações anarquistas que até podiam, eventualmente, serem emprestados a 
pesquisadores sérios, sem levá-los no local. Jaime Cubero, por ter trabalhado na organização do 
arquivo do jornal O Globo, do Rio de Janeiro, estar aposentado e morar mais perto, foi quem 
ficou com essa espinhosa tarefa de organizar o fichário auxiliado pelo habilidoso Antonio 
Martinez e algum companheiro que eventualmente também pudesse disponibilizar tempo para 
ajudar Jaime.  Tudo acontecia inicialmente dentro do acordo firmado na primeira fase. Na 
segunda o Jaime Cubero, de quem se esperava – por acordo de consenso – que aplicasse o que 
sabia, viu-se cercado de convites para fazer palestras em universidades e outras entidades de 
ensino, cujos professores-doutores viviam curiosos para saber ‘coisas’ sobre anarquismo (...) 
essas andanças exigiam demais da frágil saúde do Jaime e ainda o desviavam da organização 
do arquivo (fichários) e da parte administrativa da venda de livros que o Martinez ia enviando 
pelo correio (...) Ideal Peres passou a ir ao arquivo e, por sua conta e entendimento, sem ouvir 
opinião dos demais companheiros, começou a jogar no lixo escritos (que não eram seus, claro) e 
não lhe agradavam... Os escritos que mais o ‘incomodavam’, e sumiam eram os de Edgar 
Rodrigues, que chegou a interpelá-lo duas vezes. Neste período as decisões deixaram de ser por 
acordo coletivo. E um certo trio passou a presidir as convocações: as reuniões só aconteciam por 
decisão de Ideal Peres, Jaime Cubero e José Carlos Orsi Morel (...). Liberto e Nito Lemos Reis 
deixaram logo de comparecer. Felix Gil Herrera, o braço trabalhador em Nosso Sítio, não 
aceitava bem as críticas que lhe faziam e, como não tinha bons argumentos para responder aos 
‘doutores’, deixou também de comparecer. Por sua vez Esther de Oliveira Redes, em reunião na 
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no Rio de Janeiro e do Arquivo Nacional comportam livros de literatura 

                                                                                                                                                                          

sede do arquivo – sem mais palavras – disse ‘estar farta de autoritarismo anarquista’, desligou-
se do Círculo e do anarquismo de uma forma pouco cortês para com alguns companheiros (...) 
Esther estava farta de não ter voz (...) Assim mesmo Edgar Rodrigues enviava, por 
transportadora rodoviária, caixas com mais de trinta quilos entre coleções de jornais 
encadernados e avulsos, além de uma centena de livros novos de minha autoria, para serem 
vendidos em benefício do Círculo, trabalho que parou com a morte de Martinez. Também 
entreguei documentos e publicações em russo, peças do processo do C.E.P.J.O. e depositei, em 
confiança (não foi doação), a correspondência de José Oiticica, que me havia sido entregue por 
Sônia Oiticica (...) O tempo envelheceu os libertários. Ideal Peres, Jaime Cubero e Antonio 
Martinez faleceram e só depois destas três baixas, já numa quarta fase convocaram-me 
novamente para reunião no ano de 1999, com a presença de Edgar Rodrigues, José Carlos Orsi 
Morel, Francisco Cuberos (...) Passaram-se mais de dois anos quando voltei a ser convocado 
para nova reunião. Fernando Neves não tinha mais condições de participar e Paulo Henrique 
mudou-se de São Paulo para o Paraná por questões de trabalho. Chegaram a propor convidar 
Renato Ramos: discordei por não lhe ver maturidade, seriedade de princípios  na época (e nem 
hoje!)”(Idem. p. 499-502). A esse respeito ver também entrevista com José Carlos Morel “Centro 
de Cultura Social, uma prática anarquista”. Revista Verve 7, São Paulo: Nu-Sol, 2005, pp.209-
213, in  http://www.nu-sol.org/verve/pdf/Verve7.pdf , principalmente pp. 214-216. “O Projeção 
foi fundado com uma dupla finalidade: preservar e resgatar o que tinha sobrado da memória, 
porque grande parte tinha ido embora para UNICAMP; foi fundado com a ideia de se 
rearticular o movimento naquela etapa, era o finzinho dos anos Médici, uma conjuntura muito 
difícil. A gente tinha de começar a fazer alguma coisa. Tinha o sítio e afinal de contas, havia 
alguns grupos remanescentes, uma intensa correspondência. Naquele tempo ainda não tinha 
entrado a ditadura pra valer na Argentina. Lá e na Venezuela havia muitos grupos anarquistas 
com os quais nos correspondíamos. Tentava-se fazer alguma coisa, na medida do possível, de 
apoio a esses grupos. Atuar na conjuntura política local era muito difícil, porque você tinha de 
um lado a ditadura fascista, e de outro lado a esquerda dominada pelo Partido Comunista. (...) 
O Projeção teve um papel, acho que muito importante, na rearticulação do movimento 
anarquista no Brasil e, também, na continuidade desse movimento. (...) Organizar o movimento 
era muito difícil. Só começou a acontecer efetivamente a partir de 1975. O panorama começa a 
mudar, mesmo na Europa e nos EUA. Ocorre a Revolução dos Cravos, em Portugal. Tinha-se 
derrubado o fascismo por uma revolução levada pelos grupos de extrema esquerda, 
autonomistas. E os anarquistas começam a se rearticular em Portugal, e a gente começou a 
apoiar o movimento português, com algum material de propaganda que restava — brochuras 
do Faure, do Malatesta, folhetos anarco-sindicalistas, etc.) O Jaime [Cubero] nesse ponto teve 
um papel importantíssimo. Ele e o Chico [Francisco Cuberos], porque era através da loja de 
sapatos que eles tinham que se despachava material, driblavam a censura... Então, no 
comecinho foi assim. Em meados da década de setenta o movimento começa a crescer um 
pouco. O Ideal entra em contato com o Renato Liper na Bahia, por volta de setenta e cinco, 
setenta e seis. E dois anos depois, em setenta e sete, a gente faz um congresso na “Nossa 
Chácara” e se lança o jornal Inimigo do Rei, que já tinha dois números e era uma iniciativa dos 
baianos. No carnaval de setenta e sete a gente resolve transformar o Inimigo do Rei no porta voz 
dos anarquistas no Brasil. E aí eu acho que há uma marca e o anarquismo toma um novo 
impulso no Brasil, muita gente jovem aparece; começa a se criar grupos em vários locais do 
Brasil: no Nordeste, em Mato Grosso, e mesmo aqui em São Paulo, com grupos feministas e 
estudantes muito ativos. São estabelecidos vínculos mais fortes com o movimento sindical e 
criados grupos anarco- sindicalistas, grupos de homossexuais, grupos ecológicos...”  
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social de anarquistas do início do século, assim como algumas 

correspondências16 e certos periódicos17; o mesmo ocorre com a Biblioteca 

Municipal Mário de Andrade, na cidade de São Paulo. Contudo o 

arquivo de periódicos do início do século XX mais completo é o Edgard 

Leuenroth, na Unicamp, enquanto que o do DEOPS (Departamento de 

Ordem Política e Social), o braço repressivo do Estado brasileiro é 

bastante incipiente18. Há também arquivos pessoais do arquivista e 

historiador Edgard Rodrigues, o de Marcolino Jeremias, e de alguns 

anarco-punks isolados. Na PUC-SP, onde o movimento estudantil, nas 

décadas de 1980-1990, era marcadamente anarquista (levado adiante pelo 

Centro Acadêmico de Ciências Sociais)19, desafiando e desacatando as 

autoridades ditatoriais, o anarquismo foi incorporado como matéria de 

estudo regular nas Ciências Sociais a partir de revisão curricular 

realizada por estudantes e professores de modo paritário em 1988, 

constando desde então de matéria de investigação e currículo. 

                                                           
16 A correspondência do médico anarquista Fabio Luz encontra-se no Arquivo Nacional com a 
referência “Fundo Fabio Luz”. 
 
17 Sobre a literatura social nesse período e as publicações anarquistas, ver Gustavo Ramus de 
Aquino. Anarquismos, cristianismo e literatura social no Brasil (1890-1938). São Paulo: PUC-SP, 2011 
(Dissertação de Mestrado). Disponível em 
 http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=12866 
 
18 Este arquivo abriga o conjunto de fichas policiais do DEOPS. A repressão política durante a 
ditadura de Getúlio Vargas tomou como alvo privilegiado os anarquistas e imigrantes nas 
primeiras quatro décadas do século XX. O conjunto de fichas do DEOPS com dossiês de 
perseguições aos militantes, associações e federações anarquistas está inventariado no livro de 
Lucia Silva Parra. Combates pela liberdade, o movimento anarquista sob a vigilância do Deops-SP 

(1924-1945), São Paulo: Arquivo do Estado/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2003. 
Nesses dossiês policiais encontram-se desde publicações, fotos e atas de reuniões até relatos de 
infiltrados em assembleias e reuniões das associações e sindicatos anarquistas. Sobre o arquivo, 
consultar http://www.arquivoestado.sp.gov.br/index.php.  
 
19 Em 2011, o Museu da Cultura da PUC-SP, realizou a exposição “cacs autogestionário, 
independente & o cacete”, sob a curadoria de Wander Wilson Chaves Junior e da diretora 
Dorothea Voegeli Passetti, acompanhada de mesas de debates e projeções de vídeos, a respeito 
da história libertária deste Centro Acadêmico. 
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Posteriormente, o arquivo do movimento punk foi agregado a esta 

universidade ao acervo do CEDIC – Centro de Documentação e 

Informação20. Ao mesmo tempo, na Unicamp, por meio de professores 

vinculados à graduação e à pós-graduação em Educação e História, 

respectivamente Silvio Gallo e Margareth Rago, e mais tarde na 

Educação da USP com Doris Accioly e Lucia Bruno, responsáveis pelo 

Arquivo João Penteado sobre a escola moderna anarquista, e Julio 

Roberto Groppa Aquino, os anarquismos passaram a ser alvo de estudos 

a partir de suas características próprias, atraindo jovens pesquisadores 

atentos às práticas anarquistas como redimensionamento de suas 

próprias existências. O mesmo ocorreu, anteriormente, na UFSC, por 

meio do grupo de educação coordenado por Maria Oly Pey e alguns 

jovens estudantes, o NAT – Núcleo de Alfabetização Técnica, com dois 

encontros: Educação libertária, em 1994, e Encontro Internacional de Cultura 

Libertária, em 2000; e na Universidade de Santa Maria (UFSM), Rio 

Grande do Sul, com os encontros sobre Educação Libertária, em 1998 e 

1999, pelo Grupo de Estudos Anarquistas. Coincide ainda na década de 

1990, em São Paulo, a formação de arquivo de documentos anarquistas 

esparsos no CEDEM – Centro de Documentação e Memória da 

Universidade Estadual Paulista (Unesp)21 e a ampliação do Arquivo do 

Estado de São Paulo22. Na PUC-SP a invenção do Nu-Sol (Núcleo de 

Sociabilidade Libertária)23, desde o final dos anos 1990, difunde e 

                                                           
20

 http://www.pucsp.br/cedic/ 
 
21 O CEDEM abriga o Archivo Storico Del Movimento Operario Brasiliano (ASMOB), composto de 
conjunto de material relativo ao anarquismo no Brasil. Este arquivo  comporta, basicamente, 
documentação de Astrojildo Pereira, militante anarquista que se tornou, em 1919, um dos 
fundadores do Partido Comunista. http://www.cedem.unesp.br 
 
22

 http://www.arquivoestado.sp.gov.br 
 
23

 http://www.nu-sol.org 
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pesquisa a abolição do castigo e pratica anarquias. Na mesma ocasião, 

aparece a coleção Escritos anarquistas publicada em associação entre a 

Editora Imaginário, o Nu-Sol e, nos volumes iniciais, com o Coletivo 

Brancaleone, vinculado à SOMA, somaterapia anarquista e ao escritor 

Roberto Freire24, também emergente da década de 1980. Esta 

aproximação se deu por meio da publicação da revista Libertárias, no 

final dos anos 1990, por integrantes do Nu-Sol, Jaime Cubero do CCS-SP, 

Editora Imaginário, alguns professores e estudantes. Enfim, a 

movimentação universitária na década de 1990, aproximou PUC-SP, 

Unicamp, Unesp, UFSC aos pesquisadores da Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM), Universidade Federal do Ceará (UFC), 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU), e mais tarde, no início dos anos 2000, à Universidade 

Federal Fluminense (UFF)25; mais recentemente, no início desta década, 

cria-se o Grupo de Estudos e Pesquisas Anarquistas na UFPB26, 

colaborando na formação de arquivos, teses, documentos e registros de 

práticas contemporâneas27. Eles marcaram e marcam relações de amizade 

                                                           
24 Gustavo Ferreira Simões. Roberto Freire: tesão e anarquia. São Paulo: PUCSP, 2011. (Dissertação 
de Mestrado) http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=12994, 
seguida de exposição no Museu da Cultura PUC-SP, in 
http://www.pucsp.br/museudacultura/img_conteudo/agenda/gr/roberto_freire.JPG 
 
25 Cf. Rafael Borges Deminicis e Daniel Aarão Reis Filho (Orgs). História do anarquismo no Brasil. 
Volume I. Niterói, EDUFF; Rio de Janeiro, MAUAD, 2006, 270 pp., com ilustrações. O volume 
aponta para momentos dos primórdios do anarquismo no Brasil e foi resultado da vida breve 
do Grupo de Estudos Anarquistas (GEA) na UFF, com coordenação do Prof. Daniel Aarão Reis 
Filho. Sobre a não incorporação de pesquisadores anarquistas pela universidade, ver em 
especial L’Anarchisme en Personnes. Atelier de Création Libertaire: Lyon, 2006, 397 p, c/ 
ilustrações; Edson Passetti. “Anarquistas na universidade”. In Anarquismo urgente. Rio de 
Janeiro; Achiamé, 2007, pp. 98-102; Mimmo Pucciarelli. Claire l’Enragée. Atelier de Création 
Libertaire: Lyon, 2007, 127 p., c/ ilustrações. 
 
26

 http://www.cchla.ufpb.br/estudosanarquistas/  
 
27 Alguns outros encontros, no início profícuo dos anos 2000: em 2003 ocorre, no primeiro 
semestre, o simpósio Um incômodo, na PUC-SP, e no segundo semestre a II Semana de Cultura 
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intensas e tensas, também solidificadas pela impressão de escritos 

anarquistas pela Editora Achiamé, no Rio de Janeiro, por iniciativa de 

seu editor Robson Achiamé, voltando-se para publicações anarquistas 

históricas e atuais, diferenciando-se da publicação da Editora Imaginário, 

voltada para escritos de anarquistas históricos e movimento anarquista 

até a Revolução Espanhola. O anarcossindicalismo foi redimensionado e 

criticado em sua defesa pelas mais variadas federações embrionárias 

voltadas ao chamado anarquismo organizado e apareceram novas 

perspectivas, principalmente relacionadas às conexões, incialmente com 

o pensamento de Michel Foucault, como mostra o dossiê de 1995 

publicado pela revista da Faculdade de Ciências Sociais da PUC-SP, 

Margem28, com artigos de Todd May, Salvo Vaccaro, Wilhelm Schmitt, e 

meu, inaugurando novas maneiras de atualização do anarquismo. Ao 

mesmo tempo a editora Achiamé dedicava-se a publicar os arquivos e 

compilações de Edgard Rodrigues, um dos principais arquivistas e 

historiadores do anarquismo no Brasil. Com os anarquistas históricos, os 

heterodoxos, os heterotópicos e os oportunistas circunstanciais, os 

anarquismos ganharam vida e diversidade, reiterando que a Anarquia 

produz múltiplos anarquismos e, como todas as implicações do sufixo 

ismo, podem gerar desconfortos, confrontos, separações e perniciosas 

identidades. Com empolgação e inventividade os anarquismos 

reapareceram e cresceram nas décadas de 1980 e 1990 e isso se deveu, 

sem dúvida, às relações com universidades, por meio de arquivos, 

atitudes de professores, criações de núcleos, estudantes libertários, gente 

livre querendo invenções de liberdades e familiarizando-se com a 

                                                                                                                                                                          

Libertária de Fortaleza, em Fortaleza (UFCE-UECE), as Jornadas Libertárias em Brasília (UnB) e o I 
Simpósio de história do anarquismo no Brasil (UFF), no Rio de Janeiro.  
 
28 Ver Revista Margem. São Paulo: Faculdade de Ciências Sociais. V. 5, 1996, pp. 135-185. 
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comunicação contínua por meio da internet. São Paulo, Santa Catarina, 

Bahia e Rio de Janeiro indicavam as novas perspectivas, enquanto o Rio 

Grande do Sul, inicialmente com a FORGS (Federação Operária do Rio 

Grande do Sul) e depois a FAG (Federação Anarquista Gaúcha), 

reiterava a hegemonia do anarcossindicalismo, com seus vínculos mais 

diretos com Uruguai. Os anarquismos em todas estas praças, com maior 

ou menor ênfase, partiram da história do anarcossindicalismo brasileiro 

e encontraram outros fluxos de liberdade29.  

 

2. Antiglobalização, comunicação eletrônica e atualizações. 

 

A década de 1990 trouxe incialmente, a incontestável novidade do uso do 

meio eletrônico pelo EZLN – Exército Zapatista de Libertação Nacional. 

Iniciou-se a produção de fluxos de convocação à participação, próprio da 

sociedade de controle30, com divulgação planetária do movimento, 

contestações, denúncias e emergência de novas práticas. Os anarquistas, 

rapidamente descobriram a Internet e passaram a não só estabelecer 

comunicações mais rápidas e objetivas, como produziram variados sítios 

e provedores, fazendo da Internet a fonte de arquivos transterritoriais, 

incluindo o Portal Anarquia31, vinculada à Wikipédia. Neste sentido o uso 

                                                           
29 Sobre a produção de teses e dissertações no período de 2001 a 2011 nas universidades 
brasileiras, ver Anexo Dissertações e teses defendidas e em andamento entre 2001-2011 nas 

universidades do Estado de São Paulo e quantificações por orientadores.  
 
30 Posterior à incorporação das sugestões libertárias de Michel Foucault, as contribuições 
analíticas de Gilles Deleuze passaram a ser trazidas para o interior das análises anarquistas, 
principalmente relacionadas à definição de sociedade de controle. Ver também Revista Verve n. 
21 .Nu-Sol: São Paulo, 2012, pp. 323-409. 
 
31 A Anarcopédia não está diretamente vinculada à Wikipedia. Apesar dos usuários serem os 
mesmos, e do seu criador trabalhar hoje na Wikimedia Foundation, a Anarcopédia não possui 
nenhum vínculo com a Wikipédia, a não ser por meio do Portal da Anarquia, procedente da 
Anarcopédia e a ela conectado. http://por.anarchopedia.org/anarquismo  
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das ferramentas eletrônicas manteve-se conectado às tecnologias de poder 

eletrônicos, cujos controles, entretanto, permanecem hierarquicamente 

verticais, provocando certo ruído com as perspectivas horizontalizadas 

das práticas anarquistas. Ainda que a Internet tenha se mostrado 

imediatamente uma conformação rizomática, esta permaneceu segundo 

a organização arbórea do saber e poder, evidenciando, desta maneira, o 

caráter democrático da convocação à participação que produz efeitos de 

produtividade e positividades de poder relacionados à racionalidade 

neoliberal. Apesar de um gigantesco arquivo, a Internet, com sítios, 

enciclopédias e e-mails, também configurou a produção de redes 

anarquistas (em especial, na América Latina, a destacar a ANARQLAT32, 

sediada na Venezuela, a Agência de Notícias Anarquistas, ANA33, no 

Brasil, reproduzindo e traduzindo matérias de outros sítios e publicando 

entrevistas com anarquistas, e A-Infos34 que divulga tanto as notícias da 

ANA como de outros sites anarquistas e se identifica como uma agência 

de notícias multilíngue de, por e para anarquistas), conexões com blogs e 

grandes arquivos de comunicação contínua como Facebook, Twitter, 

Orkut e similares redes de relacionamentos. Estes são importantes por 

ampliarem as possibilidades de conexões e convocações imediatas diante 

de situações de protestos e confrontações, como o foi desde o final dos 

anos 1990 com o movimento incialmente denominado antiglobalização, e 

mais recentemente com Los Indignados e Occupy Wall Street35. A Internet, o 

grande arquivo geral da humanidade, está sob o controle de provedores 

                                                                                                                                                                          

 
32

 Sobre a formação e atuação do ANARQLAT, ver Daniel Barret (Rafael Spósito). Los Sediciosos 

Despertares de La Anarquia. Buenos Aires: Libros Anarres/Terramar Ediciones/NORDIN, 2011. 
 
33

 http://noticiasanarquistas.noblogs.org 
 
34

 http://www.ainfos.ca/pt/ 
35

 http://occupywallst.org e https://twitter.com/#!/OccupyWallSt 
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vinculados a empresas, forças armadas e são principalmente governados 

por Estados, centralizando as informações, fisicamente, em data centers 

privados, que governam as informações na nuvem informática. Os 

anarquismos se aproveitam deste dispositivo, mas ainda não 

ultrapassam os arquivamentos convencionais, convocações a encontros 

locais, regionais, nacionais e internacionais, divulgação de memórias 

anarquistas, produção de verbetes, anúncios de atividades e postagens 

gerais. Neles se encontram também resumos de encontros, textos e 

debates, contestações e reafirmações. Em geral nota-se, apesar da 

variedade, a tendência dos anarquismos a serem governados pelo 

programa de organização do movimento de massa, ainda sob a 

hegemonia do comunismo anarquista de procedência bakunista e 

kropotkiniana. O reverso da participação rizomática e democrática na 

Internet produz a variedade de anarquismos, reconhecidos formalmente, 

porém devendo se ajustar ao governo dos organizados, ou seja, na 

Internet reproduz-se de outra maneira, ainda a forma moderna partidária 

ou programática de organização das massas por uma vanguarda, 

deslocada do marxismo-leninismo para o mahknovismo, bakunismo ou 

mesmo conectadas às contribuições mais recentes de Murray Boockchin 

(ainda que este se distancie, proporcionalmente, tanto do 

anarcossindicalismo, como forma superada de luta pela incorporação 

gradativa dos sindicatos às empresas e ao Estado, como das novas 

tecnologias eletrônicas ao elaborar sua proposta de municipalismo 

libertário36; entretanto mantém um dos mais profícuos sítios anarquistas 

como o do Instituto de Ecologia Social37, sediado nos Estados Unidos) e de 

                                                           
36 Acácio Augusto. “Municipalismo libertário, ecologia social e resistências”. In Revista 
Ecopolítica 2. São Paulo: PUC-SP, 2012, pp. 64-98. 
http://revistas.pucsp.br/index.php/ecopolitica/article/view/9076/6684 
 
37

 http://www.social-ecology.org 
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grande influência, ao menos no Brasil. A considerar, ainda, a influência 

de intelectuais também procedentes das universidades estadunidenses 

como David Graeber38 e Andrej Grubacic, pretendendo atualizar o 

bakunismo; ou mesmo a de John Zerzan e do chamado primitivismo 

anarquista, renegando a história do desenvolvimento das forças 

produtivas em função de formas simples e simplórias de associação e 

alimentação natural. Zerzan e Bookchin, entretanto, são os que mais 

próximos se apresentam da temática ecológica contemporânea 

fornecendo materiais reflexivos e analíticos que podem ser usados para 

contrapor libertarismos a desenvolvimento sustentável, a nova faceta 

contemporânea do capitalismo, juntamente com as pesquisas recentes do 

Nu-Sol sobre ecopolítica. Arquivos, portanto, são produzidos e 

disponibilizados na maioria dos casos a quaisquer cidadãos, e em poucos 

casos, são de acesso restrito, condicionados à aprovação prévia 

consentida dos dirigentes do sítio, tendo em vista preservar o verdadeiro 

anarquismo. É possível acessar com certa liberdade os arquivos físicos 

em universidades, institutos, assim como os disponibilizados 

eletronicamente; consultar textos e livros anarquistas em diversos 

idiomas e documentos recentes produzidos por organizações e 

associações libertárias. Também é admissível consultar regularmente 

enciclopédias históricas como a elaborada por Sébastién Faure39 e 

                                                           
38 Sobre a produção de David Graber e as devidas repercussões políticas no anarquismo, ver 
Edson Passetti. “Anarquismo acadêmico!”. In Anarquismo urgente. Rio de Janeiro: Achiamé, 
2007, pp. 93-97. 
 
39 A enciclopédia foi publicada em quatro grandes volumes contendo escritos de anarquistas de 
vários cantos do planeta. Faure a concebeu como parte da educação libertária, por isso, muitos 
verbetes são procedentes de concepções diversas da Anarquia, indicando, já naquele momento, 
a importância da multiplicidade dos anarquismos e evitando uma posição hegemônica 
(http://www.encyclopedie-anarchiste.org 
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publicada em 193440. Todavia são poucas as criações e verbetes 

atualizados; à guisa de registro específico inscreve-se o relacionado ao 

abolicionismo penal elaborado pelo Nu-Sol41 e a Anarcopédia (neste caso, 

por meio da produção compartilhada e assemelhando-se a um banco de 

dados aos moldes da Wikipédia). Enfim, as convocações à participação 

levaram a grandes confrontos com o neoliberalismo, mas 

simultaneamente a desdobramentos dos fluxos pelos embates entre 

grupos anarquistas e deram em hegemonia organizativa, fragmentação 

dos fluxos libertários e a nova definição da antiglobalização em por outra 

globalização, altermundialismo, enfim designações que explicitaram, de um 

lado, a captura de resistências e suas elaborações analíticas pelos 

conceitos e práticas neoliberais e globalizantes, e de outro, mas do 

mesmo modo, a incorporação da noção de alternativo, que, em suma, os 

adequa de maneira convencional à convocação à participação 

democrática, própria ao desenvolvimento sustentável e às suas 

alternativas. Neste quadro, o anarquismo organizado pretende ser 

hegemônico, verdadeiro e contundente. Como tal ambiciona governar os 

demais ou confinar o que não for coletivista ao ostracismo, modo pelo 

qual historicamente, no passado, o coletivismo apartou-se ou subordinou 

o chamado anarquismo individualista. Em paralelo, reaparece o anarco-

terrorismo de maneira a distinguir-se de ambos como situa a Conspiração 

das Células de Fogo, recentemente na Grécia; atitudes radicais como as das 

pussy riots na Rússia, que redimensionam as surpresas trazidas pelo 

movimento anarco-punk nos anos 1980-1990. Os anarquismos ainda são 

                                                           
40 Luíza Uehara. “Anarquismos e enfrentamentos: Enciclopédia Anarquista”. In Revista Utopia 
n. 29/30. Lisboa, 2012, pp. 27-30; e também Luíza Uehara. “A presença de La Ruche: experiências 
anarquistas”. In Revista Verve n. 18. São Paulo: Nu-Sol, 2010, pp. 93-107, http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve18.pdf 
 
41 Ver http://www.nu-sol.org/verbetes/index.php?id=58 
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produtores de atitudes libertárias mais do que efetivas formas de 

organização e até o momento defrontam-se com as implicações 

hierarquizadas da comunicação eletrônica; ajustam-se aos seus 

procedimentos e permanecem refém da moderna organização de 

conscientização das massas, pelo simulacro partidário, contrapostas às 

investidas heterotópicas, estas sim marcando a continuidade disruptiva 

da cultura libertária. Na América Latina as redes e conexões federativas 

com organizações caracterizam a atual configuração da comunicação 

contínua por Internet, evidenciando, como sublinhou o libertário 

argentino Christian Ferrer, que em qualquer lugar, nos 360 graus do 

atlas, sempre haverá uma pereba negra anarquista. 

 

3. Sob os deslocamentos de fluxos. 

Atravessados pelos anarquistas estadunidenses contemporâneos, em sua 

maioria, provenientes das universidades, e que configuram seus 

pensamentos principalmente a partir da crítica econômica de Marx e da 

crítica da política por Proudhon (raramente citado), delimitando o modo 

de pensar análogo ao de Mikhail Bakunin, eles situam-se próximos ao 

anarquismo científico, esforço maior de Piotr Kropotkin, para contrapor-se 

a Marx e ao centralismo bolchevista revolucionário, e para o qual a 

programática de Nestor Mahkno ajusta-se com acréscimos e 

substituições recorrentes a Errico Malatesta à construção de um 

referencial que se pretende teórico na atualidade. Almeja-se chegar a uma 

teoria anarquista da sociedade e da história. Tal projeto, antes de tudo, 

resvala nas incongruências que foram próprias aos momentos 

revolucionários do século XX, da Revolução Russa à Revolução 

Espanhola, vinculando práticas relativas a movimentos que se fundaram 

nas oscilações entre abolição do Estado e reformas de Estados nacionais 

diante da grande indústria e que não conseguiram atingir a 
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internacionalização planetária proposta; as práticas anarquistas 

anunciaram o fracasso deste intento e produziram, simultaneamente, em 

seus interiores práticas autogestionárias, invenções de liberdades e 

críticas diretas ao centralismo que vieram a ser combatidas ao mesmo 

tempo pelo capitalismo e pelo socialismo autoritário; de outra sorte 

quando se aproximou de um governo de transição, como no caso 

espanhol, viu-se tragada pela estrutura de Estado, comprometendo as 

demais configurações anarquistas42. Seja pelos efeitos capitalistas 

produzidos como reação à revolução cujo ápice se deu com o welfare-state 

europeu e os desdobramentos do New Deal estadunidense em política do 

Partido Democrático, seja pela incursão soviética minando a Revolução 

Espanhola, seja pelo fascismo apoiado pelos liberais, a reação ao 

socialismo autoritário soviético vinculado à política do Vaticano, ou 

efeitos político-econômicos internos e externos, outros grandes 

desdobramentos do questionamento das dominações no século XX foi 

produzido pelo acontecimento 68, com repercussões planetárias, contra o 

consumo, totalitarismos, autoritarismos, democracias militaristas e 

promotoras de guerras localizadas. 68 produziu uma reviravolta. Seus 

desdobramentos repercutiram em dispositivos reativos que geraram 

novas positividades nas tecnologias de poder proporcionando a 

efetividade da racionalidade neoliberal, gestada desde Mont St. Pellier, 

na Suíça, e antes pelo Colóquio Walter Lippman em Paris, e pela escola 

austríaca liderada por Ludwig von Mises, com ênfase na competição, no 

mercado, no fim do intervencionismo, no redesenho das políticas sociais 

do Estado e da biopolítica voltada, agora, como ecopolítica, para a 

parceria Estado-sociedade civil organizada, pautada em proliferação de 

direitos com tolerância e confiança na segurança. 68 situou a questão da 

                                                           
42

 Hans Magnus Enzensberger. O curto verão da anarquia: Buenaventura Durruti e a Guerra Civil 

Espanhola.  Tradução de Márcio Suzuki. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 



Encontro Internacional de Encerramento do Projecto “Movimento social crítico e alternativo: 

memória e referências” (FCT nº: PTDC/CPJ-CPO/098500/2008) 

20 

 

vida para além dos objetivos dos Estados nacionais e dos imperialismos e 

colocou o planeta no centro das discussões, redefinindo as relações com a 

natureza, longevidade da vida, questionamento das dominações. 

Entretanto, pela racionalidade neoliberal provocando a ruína no 

socialismo autoritário soviético ou nele se imiscuindo de maneira 

lucrativa compondo com a ditadura do proletariado chinês, o planeta 

passou a ser o grande alvo para introduzir a economia sustentável, com 

controles ecológicos a média e longa distância, e principalmente 

redefinindo a força de trabalho como capital humano empreendedor. Sob 

esta configuração de conexões constantes e democráticas mudaram 

economia, política e cultura. Todos são convocados a participar de 

maneira sustentável para o melhor planeta, sob as melhores condições de 

vida para hoje e as futuras gerações como configuram as Metas do Milênio 

da ONU, desde o início dos anos 2000. Trata-se de uma utopia capitalista 

que as formas históricas do anarquismo organizado parecem ainda 

desconhecer ou lidar somente como efeitos ideológicos e no interior da 

qual desfruta do desenvolvimento das forças produtivas das máquinas 

cibernéticas43. Então, pelo reverso, ao mesmo tempo em que há uma 

visibilidade maior dos anarquismos, alguns deles são destinados ao 

ostracismo, e na melhor das condições, incluídos na circulação infindável 

dos protestos. Foi por essa via que o reverso do reverso recente veio 

estampado pela atualização do movimento anarco-punk pelas mulheres 

russas pussy riots, por ações de um anarco-terrorismo que não se deixa 

capturar por definições ultrapassadas, tal como expressa a Conspiração 

das Células de Fogo, na Grécia, ou mesmo pelas diversas tentativas de 

conectar as mais variadas manifestações anarquistas como movimento de 

                                                           
43 Um exemplo dessa maneira de se colocar como movimento diante do presente do capitalismo 
pode ser notado nos documentos produzidos pelo congresso de St. Imier, realizado em 2012. 
Ver Nu-Sol; Nelson Mendez; I.F.A. Dossiê St. Imier in Revista Verve. São Paulo: Nu-Sol, vol. 22, 
2012, pp. 13-62. 
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invenção de práticas libertárias e ao mesmo tempo de questionamento 

das dominações. Em outras palavras, há uma atitude anarquista que colide 

com a conduta anarquista esperada pelo anarquismo organizado, ou seja, 

enquanto este anarquismo encontra-se governamentalizado, as atitudes 

libertárias desgovernam; no entanto, um procura no ingovernável 

recompor práticas tradicionais anarquistas, e os outros pretendem dar 

um fim na política; enfim, o ingovernável, fim e começo da política, 

encontra-se em tensão no interior dos anarquismos, entre o rumo certo 

das utopias e as inventividades heterotópicas. Neste sentido é que a 

atitude dos pesquisadores universitários, oxigenando os anarquismos 

com as indicações da analítica foucaultiana ou mesmo da deleuziana, 

produzem análises capazes de enfrentar, a revelia, tanto a pretensão 

teórica do anarquismo organizado, como destacar as múltiplas 

possibilidades de reprodução das heterotopias anarquistas. Se os 

anarquismos encontram-se ainda sob a tensão entre coletivismo e 

individualismo, não há como afirmar que se encontram imobilizados, 

ainda que estejam restritos a fluxos pouco densos e incapazes de 

produzir força para gerar rizomas, os anarquismos ainda mantêm suas 

capacidades de produzir heterotopias. Cada qual à sua maneira, e outros 

que podem vir a se destacar por outros meios, enfrentam as condições 

atuais, sejam materiais ou imateriais, reproduzindo as perebas negras44, ou 

mesmo trazendo para o interior dos novos movimentos de protestos 

práticas anarquistas que escapem da direção partidária45. Nestes termos 

                                                           
44 “Na sua época, o panorama futuro dos anarquistas parecia fantasioso ou inquietante, mas 
hoje nos parece enigmático, para não dizer hieroglífico. Se antes era meio impossível, hoje é 
quase impensável”. Christian Ferrer. “O futuro das publicações anarquistas de outrora”. In 
Revista Verve n. 21. São Paulo: Nu-Sol, 2012, pp. 13-21. 
 
45 Saul Newman. “A servidão voluntária revisitada. A política radical e o problema da auto-
dominação”. Revista Verve n. 20. Nu-Sol: São Paulo, 2011, pp. 23-48, http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve20.pdf 
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se a oposição coletivismo/individualismo não é mais suficiente como 

abrangência descritiva e explicativa em relação aos anarquismos na 

atualidade, a noção de federação anarquista em termos proudhonianos, 

relacionada ao mutualismo, merece revisões e complementações, pois a 

oposição organização/associação não explica mais a continuidade e a 

proliferação de anarquismos; enfim, as oposições no interior dos 

anarquismos apenas repercutem as oposições exteriores produzidas pelo 

capitalismo. Manter-se no âmbito das dicotomias é reproduzir os sentidos das 

dominações e buscas por hegemonias46. Os anarquismos precisam saber lidar 

com a diversidade, afastar-se e suprimir as oposições internas, caso 

queiram tratar do ingovernável como fim da política, pois mantido o 

atual quadro, os anarquismos tendem a funcionar como minorias no 

quadro institucional e governamentalizado da sociedade, muito mais 

disponíveis a serem capturados por lutas tópicas, próprias dos protestos, 

ou pelo redesenho da revolução nos moldes modernos do que atravessar 

as governamentalizações neoliberais, os arquivos e o atual domínio 

eletrônico, as novas formas da força de trabalho como capital humano, e, 

pelo avesso, mostrar-se como nova forma do empreendedorismo 

político-minoritário. Mantendo-se no pensamento dicotômico a oposição 

dialética estabelecida a partir de Murray Bookchin47 entre anarquismo 

social e anarquismo estilo de vida passa a ser irrelevante diante das 

atitudes libertárias. Esta oposição ainda se presta à análise da 

governamentalidade anarquista, o que seria o seu aspecto convencional e 

acadêmico de compreensão do movimento e que sustenta a aspiração a 

                                                                                                                                                                          

 
46 Ver a respeito hypomnemata 12, setembro de 2000, sobre a tentativa inicial de federação 
anarquista discutida no Brasil, mostrando tensões entre os diversos agrupamentos no Encontro 
Internacional de Cultura Libertária, realizado de 4 a 7 de setembro de 2000, organizado por 
Maria Oly Pey, na UFSC. http://www.nu-sol.org/hypomnemata/boletim.php?idhypom=18  
 
47 Murray Bookchin. Social anarchism or lifestyle anarchism: the unbridgeable chasm. San Francisco: 
AK Press, 1995. 



Encontro Internacional de Encerramento do Projecto “Movimento social crítico e alternativo: 

memória e referências” (FCT nº: PTDC/CPJ-CPO/098500/2008) 

23 

 

uma teoria anarquista. Todavia, o pensamento de Bookchin, ao mesmo 

tempo em que informa sobre o esgotamento do sindicalismo 

revolucionário, nos termos do início do século passado, situa as 

negociações sindicais e a subalternização da fábrica à empresa, 

ressaltando a relevância da analítica anarquista. Nota-se que mesmo pelo 

campo da oposição, o anarcossindicalismo encontra-se em xeque, ainda 

que os arquivos eletrônicos atuais enfatizem sobremaneira esta 

perspectiva como a do verdadeiro anarquismo. 

 

4. A produção da verdade. 

Os anarquismos são múltiplos e atualizam suas práticas com base no 

combate às relações monogâmicas vinculadas à propriedade privada ou 

estatal, provocando redefinição das relações amorosas, sexuais e de 

parentesco; reitera novas relações com a natureza sem opor a distinção 

binária natureza/cultura, afirmando as relações de equilíbrio com a 

natureza e, por isso, são também precursores do movimento ecológico 

contemporâneo; os anarquismos não se equivocaram na crítica ao 

socialismo autoritário, mas não devem dormir sobre estas constatações 

históricas derivadas de análises precisas, no instante do acontecimento, 

de Proudhon a Bakunin e Kropotkin (e que na atualidade servem apenas 

de referências, com a pretensão de formulação de teoria justificadora da 

proliferação de discursos que pretendem afirmar, depois do marxismo, 

que esta será a hora do anarquismo); os anarquismos, circunscrevendo-

nos ao ocidente, estão presentes nos recentes protestos europeus, 

estadunidenses e latino-americanos, que se pautam por manifestações 

apartidárias e antipartidárias, mas que podem ser capturadas a qualquer 

momento, pela produção de direitos e seguranças articulados à 
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ecopolítica48 estabelecida entre sociedade civil e Estado ou comunidade de 

Estados; os anarquismos podem e devem permanecer atentos aos 

movimentos sociais em escala planetária, porém desvencilhados da 

estabilidade produzida pela busca de ocupação de espaços ou reformas 

de consciência, voltando-se para desterritorializações, como de certa 

maneira implica a Internet. Os anarquismos produzem verdades por 

suas práticas autogestionárias e não por sua pretensão teórico-

organizativa, ainda que estas também se justifiquem em nome da prática 

da autogestão e da organização federativa. Todavia devem estar atentos 

à captura não só semântica, mas de esvaziamento dos devidos conteúdos 

da autogestão por parte de ONGs, fundações e institutos conectados a 

empresas, Estado e comunidades locais de pobres ao controle ecopolítico, 

cujo objetivo primordial é o de conter resistências, ocupando com 

estabilidade espaços urbanos e rurais (distinção que cada vez mais se 

torna supérflua) e reformando consciências. A produção da verdade não 

se reduz a enunciados filosóficos, ao contrário, estes são produtos de 

lutas sociais, políticas e culturais. Ao flertarem com a filosofia 

contemporânea, os anarquismos muitas vezes o fazem com o intuito de 

nelas reiterar o já anunciado pelo próprio anarquismo desde sua 

emergência e, neste sentido apenas repetem, como o faz Salvo Vaccaro, a 

conexão entre anarquismo e relações de poder na sociedade disciplinar 

descrita e analisada por Michel Foucault ou mesmo Daniel Colson 

sobredeterminando as análises de Gilles Deleuze; em outras palavras 

buscam conectar anarquismo a esta filosofia contemporânea de maneira 

a exercitar outra forma de captura ou mesmo complementação teórica. 

Todavia, a destacar, a aversão à filosofia contemporânea de procedência 

francesa, a partir de Bookchin e comunicada, na maioria das vezes 
                                                           
48 Ver Edson Passetti. Anarquismos e sociedade de controle. São Paulo: Cortez, 2003; e também 
www.pucsp.com.br/ecopolítica  
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apenas verbalmente em encontros, como conexões nocivas, evitando o 

que seria relevante do ponto de vista acadêmico para quem pretende 

elaborar uma teoria anarquista, ou seja, a incorporação do debate em suas 

reflexões para fazer funcionar a teoria49. Entretanto, contentam-se em 

traçar apenas um divisor, uma fronteira para o considerado 

ideologicamente espúrio. A situação atual dos anarquismos remete 

analiticamente, e por outras condicionantes históricas, à recusa da 

sinonímia entre anarquista e libertário. Seria mais coerente distinguir, além 

dos atravessamentos constantes entre eles, o que é anarquismo hoje em 

dia, hegemonicamente organizado, e libertarismo, como multiplicidades 

de experimentações de liberdades de viés marcadamente heterotópico. 

Evitar a dicotomia, portanto, seria estabelecer a distinção entre a relação 

meramente semântica e as interpenetrações. Estaremos diante de uma 

política dos anarquismos, um começo para o ingovernável? Uma política 

que dissolva as relações entre maioria e minorias, portanto uma recusa à 

hegemonia, e adesão ao rompimento com a consensualidade, objetivo 

utópico e de certo modo autoritário subjacente no saber anarquista? Algo 

disso foi exposto de certa maneira convincente por Murray Bookchin, 

interessado em manter uma política no anarquismo, mas ultrapassando-a 

pela convivência na diferença. Contudo, se a consensualidade é incapaz 

de incorporar as diferenças, a política moderna o faz por meio da 

dinâmica na composição da maioria50; neste caso, a consensualidade seria 

apenas substituída pela oposição política convencional. A análise de 

Bookchin é certeira ao indicar o problema e pretensiosa em encontrar um 

                                                           
49 Por diversas vezes a editoria de Verve tentou estabelecer contato com Noam Chomsky em 
torno desta questão. As respostas reprisadas de sua secretária indicaram que o linguista 
anarquista não tinha tempo para o assunto. 
 
50Gilles Deleuze. “Um manifesto de menos”. In Sobre o teatro: Um manifesto de menos; o esgotado. 
Tradução de Fátima Saadi, Ovídio de Abreu e Roberto Machado. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2010, pp. 45-64. 
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lugar para a política no anarquismo. A relação maioria-minoria também 

inclui as práticas de ostracismo, e, portanto, nesta elaboração de 

Bookchin se encaixariam as inverídicas práticas anarquistas 

heterotópicas ou do chamado por ele de anarquismo como estilo de vida. A 

sua análise reitera a capacidade de absorção das heterodoxias, e, 

portanto, funciona no amplo espaço consagrado das ideologias. Estamos 

diante deste limite colocado pela análise que pretende dar um salto para 

a teoria. Um salto que nada mais é do que reinscrever o platonismo e o 

aristotelismo, ou seja, produz-se uma inversão na hierárquica e 

valorativa escala platônica dos regimes políticos, com a incorporação 

invertida no topo com a democracia republicana, e se positiva a 

democracia aristotélica liberando-a dos efeitos correlatos reversos. Trata-

se de um ponto de inflexão que se vislumbra para uma política no 

anarquismo sustentada em uma teoria presumidamente anarquista parida 

do mesmo cerne da filosofia platônica-aristotélica sobre os regimes e com 

a figuração do filósofo-rei. Uma breve reconstrução de um percurso 

inverso, ou seja, de uma antipolítica anarquista em função da pertinência 

do ingovernável, nos remeteria a Etiènne de la Boétie, Willian Godwin, 

Max Stirner, e mais recentemente a Paul Goodman e John Cage (para 

citarmos outras referências estadunidenses universitária e não 

universitária evitada ou esquecida pelos “teóricos” estadunidenses), 

assim como no Brasil, apesar de sua formação anarcossindicalista, a de 

Jaime Cubero, pela sua atitude radical atiçando libertarismos na 

coordenação do CCS-SP, trazendo para o interior da cultura libertária 

não só os pesquisadores e professores, mas o movimento punk, as 

experimentações da somaterapia, os feminismos, o movimento gay, os 

vínculos com O inimigo do rei, as proximidades com núcleos libertários 

universitários e demais associações anarquistas, produzindo uma 

polifonia ruidosa e ativa. Neste sentido é que anarquistas e libertários 
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são distintos e ao mesmo tempo se atravessam como atitude anarquista. 

Neste sentido, insisto, é que os arquivos anarquistas deixam de ser 

material de consulta para fazer parte da experimentação de vida de 

pessoas e seus grupos, e que, por conseguinte, dissolvem os chamados 

grupos de afinidades, modo pelo qual se consolida uma fronteira, e se 

estabelece uma política que finda o ingovernável e se autoriza o 

reconhecimento do outro, portanto a legitimidade de uma autoridade 

centralizada. Os arquivos físicos e eletrônicos, governamentais ou 

pessoais, devem estar franqueados a quem busca liberdade livre de 

autoridade central e de condutores de consciência, guardadas as 

precauções contra invasores reativos. Para os candidatos a pastores de 

rebanhos, discípulos, aspirantes a chegar ao centro do poder, seja 

comunista, liberal ou anarquista, as técnicas de metamorfose de 

hierarquias em círculos concêntricos apenas renovam 

governamentalidades51. A programática se tornou regra; é aos programas 

que as condutas devem se ajustar para serem governadas; é às 

convocações que o rebanho deve democraticamente caminhar para a 

participação, seja ela econômica, social ou política. As formas da 

participação na produtividade e no governo da vida devem ser contínuas 

e incessantes, envolvendo o controle de si e dos outros52. É assim que as 

resistências se metamorfoseiam em resiliências, ou seja, expectativas de 

um sujeito adaptável, inovador, participativo e flexível na sociedade de 

                                                           
51 Edson Passetti. “De conversa em conversa: parrhésia anarquista”. In Revista Utopia n, 21. 
Lisboa, 2006, pp. 77-84. Edson Passetti e Acácio Augusto. “Para dar um fim aos sábios juízos”. 
In http://www.nu-sol.org/agora/agendanota.php?idAgenda=268. 
 

52 Edson Passetti. “Poder e Anarquia: Apontamentos libertários sobre o atual conservadorismo 
moderado”. In Revista Verve n. 12. São Paulo: Nu-Sol, 2007, pp. 11-43. http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/Verve12.pdf  
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controle. Estas características da resiliência53 operam em sintonia com a 

racionalidade neoliberal e, consequentemente, definem o 

empreendedorismo, contaminando as relações anarquistas, não mais 

pela docilidade das disciplinas, mas pela participação inteligente nos 

variados programas. Não há teoria que seja revolucionária diante de tal 

situação, senão analiticamente compreendida como parte constitutiva do 

discurso da verdade que adveio com a filosofia platônica, o 

neoplatonismo cristão, a dialética hegeliana e suas variações flexíveis. Os 

arquivos são para os anarquistas apenas um meio de atiça-los à 

liberdade; devem provocar a necessária contundência diante da cultura 

do castigo que redunda sempre em regime da dívida infinita, da 

fidelidade que justifica os trapaceiros e traidores, da necessidade da 

prisão e dos asilos, do que irremediavelmente nenhum direito será capaz 

de equacionar, tampouco um ideal de justiça social. O direito é sempre o 

exercício da força vencedora, é a forma que a luta pela vida moderna 

encontrou para amenizar situações díspares e socialmente inaceitáveis, 

mas que jamais foi capaz de conter o insuportável. O direito, como 

expunha Proudhon54, somente tem sentido relacionado a um objeto, e, 

portanto, livre do seu universalismo. Neste sentido é que o anarquista e 

o libertário buscam um direito antissoberania, assim como sublinhou 

Michel Foucault, inquirindo o rompimento com o direito fundado na 

força e na verticalidade. As confluências das analíticas somam e 

                                                           
53

 Salete Oliveira. “Política e resiliência. Apaziguamentos distendidos”. In Revista Ecopolítica n. 
4. São Paulo: PUC-SP, 2012, pp.105-129. 
http://revistas.pucsp.br/index.php/ecopolitica/article/view/13067/9568 
 
54 Pierre-Joseph Proudhon. “A Guerra e a paz”. In Revista Verve n. 19. Tradução de Thiago 
Rodrigues. São Paulo: Nu-Sol, 2011, pp. 23-71. Frédéric Gros. Estados de violência. Ensaio sobre o 

fim da guerra. Tradução de José Aparecido da Silva. Aparecida-SP: Idéias e Letras, 2009; Thiago 
Rodrigues. Guerra e política as relações internacionais. São Paulo: EDUC, 2010; Paulo Resende e 
Edson Passetti. Proudhon. Coleção Grandes Cientistas Sociais. São Paulo: Ática, 1982. 
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potencializam. Ainda somos reféns do cânon humanista kantiano em que 

o Estado permanece como a categoria do entendimento. 

 

5. Da memória operária anarquista 

A preservação dos arquivos anarquistas, no Brasil, principalmente pelas 

medidas de acolhimento das universidades, produz uma duplicidade. 

De um lado, estão disponíveis às pesquisas que propiciam a ascensão no 

meio acadêmico, independentemente do viés ideológico; produzem um 

discurso cada vez mais ampliado e amplificado a respeito da história e 

memória da classe operária no Brasil. De outro lado, abrem-se para as 

múltiplas realizações heterotópicas das práticas operárias anarquistas 

evidenciando, a um pesquisador atento, suas produções sintonizadas 

com a época, e com anúncios de uma utopia realizável. Os arquivos 

encontram-se sob o governo das universidades estatais, e neste caso, 

deve-se salientar que a hegemonia marxista entre os seus docentes, limita 

a expansão destes arquivos, como acontece com o Arquivo Edgard 

Leuenroth, na Unicamp, o CEDEM da Unesp, e mesmo os arquivos da 

Biblioteca Nacional e o Arquivo Nacional. Mas isso é efeito da luta na 

produção da verdade. Quanto aos arquivos na Internet, mais atuais e que 

devem postar resultantes de práticas anarquistas e libertárias, eles o 

fazem, com a ressalva indicada anteriormente, pelos que exigem 

internautas abonados por autoridades consideradas anarquistas. Eles 

ainda encontram-se presos aos provedores centralizadores e de controle 

de informação. Todavia, essa pode ser uma situação precária inicial, a ser 

superada adiante. O importante é que eles fornecem material suficiente 

aos anarquistas e pesquisadores para levarem adiante suas perspectivas 

utópicas ou heterotópicas. Expressam, também, a distinção necessária a 

ser estabelecida, no momento, entre anarquistas e libertários, apesar das 

rotineiras interpenetrações. Mostram os efeitos da hegemonia dos 



Encontro Internacional de Encerramento do Projecto “Movimento social crítico e alternativo: 

memória e referências” (FCT nº: PTDC/CPJ-CPO/098500/2008) 

30 

 

intelectuais estadunidenses que repaginaram o bakuninismo e que 

situam a eventual emergência de uma teoria anarquista da sociedade. 

Trata-se, agora, de estabelecer análises a respeito da metamorfose da 

classe operária, sob as condições atuais do capitalismo que se configura 

cada vez mais forte como sustentável, no qual a força de trabalho se 

transforma em capital humano, por meio das conexões entre sociedade 

civil e Estado, não mais tomadas como estruturas distintas. Sob estas 

condições de produção e do pensamento novas memórias tendem a ser 

descritas, porém a ainda insipiente condição de sua produção não indica 

marcantes reviravoltas, a não ser a indicada pela aproximação dos 

anarquismos com a universidade. E, neste caso, a sublinhar, a procura 

cada vez maior por cursos de graduação e pós-graduação pelos 

militantes anarquistas, pois é isso que a sociedade de controle exige. Não 

mais o intelectual profeta procedente do Iluminismo— ainda que esta 

seja a aspiração de muitos —, mas a presença ativista do intelectual 

modulador55, conectando programações voltadas a localizar resistências e 

modificá-las como resiliências. Neste sentido, as pesquisas sobre história e 

memória das práticas anarquistas, devem estar atentas ao que dela 

espera a universidade e o Estado, e o que pesquisadores universitários 

anarquistas e libertários querem destes arquivos para além das ideologias 

e aquém das verdades verdadeiras, para situarem indícios do 

ingovernável (uma política anarquista ou uma antipolítica) e não mais 

somente vestígios do que foi no passado a presença marcante do 

movimento anarquista na formação da classe operária. É voltar a estes 

arquivos para marcar e remarcar as práticas heterotópicas de época e ao 

mesmo tempo as heterotopias de percursos na atualidade, dissolvendo a 

oposição elaborada pelo pensamento entre anarquismo social e 

                                                           
55 Edson Passetti. “Foucault em transformação”. In Lucia Bogus, Simone Wolff e Vera Chaia 
(orgs). Pensamento e teoria nas Ciências Sociais. São Paulo/Brasília: Educ/Capes, 2011. 
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anarquismo como estilo de vida. É assim que os arquivos e bibliotecas 

deixarão de ser propriedades pessoais e de grupos, para manter-se como 

monumento que sempre foi como acervos disponibilizados às novas 

práticas libertárias e anarquistas, até que em um exato instante, as duas 

designações voltem a ser a sinonímia encontrada em momento 

conturbado por Sébastien Faure e Louise Michel. 

 



Encontro Internacional de Encerramento do Projecto “Movimento social crítico e alternativo: memória e referências” (FCT nº: PTDC/CPJ-CPO/098500/2008)Encontro Internacional de Encerramento do Projecto “Movimento social crítico e alternativo: memória e referências” (FCT nº: PTDC/CPJ-CPO/098500/2008)Encontro Internacional de Encerramento do Projecto “Movimento social crítico e alternativo: memória e referências” (FCT nº: PTDC/CPJ-CPO/098500/2008)

ANARQUISMOS NA INTERNET - ANARQUISMOS NA INTERNET - ANARQUISMOS NA INTERNET - ANARQUISMOS NA INTERNET - 

BIBLIOTECA NACIONAL

ANARQUISMOS NA INTERNET - 

BIBLIOTECA NACIONALBIBLIOTECA NACIONALBIBLIOTECA NACIONALBIBLIOTECA NACIONAL

Local de Tipo de Tipo de Local de Tipo de Tipo de Local de Tipo de Tipo de 

Nome Editor(es)/Autores

Local de 

publicação

Tipo de 

Publicação

Tipo de 

Material Data Expemplares LocalizaçãoNome Editor(es)/Autores

Local de 

publicação

Tipo de 

Publicação

Tipo de 

Material Data Expemplares LocalizaçãoNome Editor(es)/Autores publicação Publicação Material Data Expemplares LocalizaçãoNome Editor(es)/Autores publicação Publicação Material Data Expemplares LocalizaçãoNome Editor(es)/Autores publicação Publicação Material Data Expemplares Localização
1901-1904 1(6);2(5-8,11-23,26-35,61);3(1-15) 2-422,04,161901-1904 1(6);2(5-8,11-23,26-35,61);3(1-15) 2-422,04,161901-1904 1(6);2(5-8,11-23,26-35,61);3(1-15) 2-422,04,161901-1904 1(6);2(5-8,11-23,26-35,61);3(1-15) 2-422,04,16

1909-1910 4(1-37,39-52);10(53-64) 3-474,01,191909-1910 4(1-37,39-52);10(53-64) 3-474,01,19
Edgard Leuenroth/VáriosA lanterna São Paulo Jornal Papel

1909-1910 4(1-37,39-52);10(53-64) 3-474,01,19

1911 10(65-71,74-75,77-94,96-107);11(108-119) 3-474,01,20
Edgard Leuenroth/VáriosA lanterna São Paulo Jornal Papel

1909-1910 4(1-37,39-52);10(53-64) 3-474,01,19

1911 10(65-71,74-75,77-94,96-107);11(108-119) 3-474,01,20
Edgard Leuenroth/VáriosA lanterna São Paulo Jornal Papel

1911 10(65-71,74-75,77-94,96-107);11(108-119) 3-474,01,20
Edgard Leuenroth/VáriosA lanterna São Paulo Jornal Papel

1911 10(65-71,74-75,77-94,96-107);11(108-119) 3-474,01,20

1912 11(120-160);12(161-171) 3-474,01,211912 11(120-160);12(161-171) 3-474,01,211912 11(120-160);12(161-171) 3-474,01,211912 11(120-160);12(161-171) 3-474,01,21

José Oiticica (abr 1946 a jun 1957) ; José Oiticica (abr 1946 a jun 1957) ; 
1946-1955 1(1-32);2(33-46);3(47-54);4(55-65);5(66-71);6(72-77);7 1-387,04,19

José Oiticica (abr 1946 a jun 1957) ; 
1946-1955 1(1-32);2(33-46);3(47-54);4(55-65);5(66-71);6(72-77);7 1-387,04,19

José Oiticica (abr 1946 a jun 1957) ; 

Sônia Oiticica (jul 1957 a set 1958) ; 1946-1955 1(1-32);2(33-46);3(47-54);4(55-65);5(66-71);6(72-77);7 1-387,04,19
Ação Direta

Sônia Oiticica (jul 1957 a set 1958) ; 
Rio de Janeiro Jornal Papel

1946-1955 1(1-32);2(33-46);3(47-54);4(55-65);5(66-71);6(72-77);7 1-387,04,19
Ação Direta

Sônia Oiticica (jul 1957 a set 1958) ; 

Edgard Leuenroth (nov 1958 a maio 
Rio de Janeiro Jornal PapelAção Direta

Edgard Leuenroth (nov 1958 a maio 
Rio de Janeiro Jornal PapelAção Direta

Edgard Leuenroth (nov 1958 a maio 
Rio de Janeiro Jornal Papel

1955 (jul-nov); 1956(mar-set,nov-dez); 1957(jan-out;dez); 1958(jan-

Edgard Leuenroth (nov 1958 a maio 

1959 1955 (jul-nov); 1956(mar-set,nov-dez); 1957(jan-out;dez); 1958(jan-1959 1955 (jul-nov); 1956(mar-set,nov-dez); 1957(jan-out;dez); 1958(jan-1959 

1955-1959

1955 (jul-nov); 1956(mar-set,nov-dez); 1957(jan-out;dez); 1958(jan-

abr,jun-jul,set,nov-dez); 1959(jan,mar,maio-jun,out) 6-223,04,16

1959 

1955-1959 abr,jun-jul,set,nov-dez); 1959(jan,mar,maio-jun,out) 6-223,04,161955-1959 abr,jun-jul,set,nov-dez); 1959(jan,mar,maio-jun,out) 6-223,04,161955-1959 abr,jun-jul,set,nov-dez); 1959(jan,mar,maio-jun,out) 6-223,04,16

Libertárias Coletivo Libertárias São Paulo Revista Papel 1997-1999 (1-5) 6-233,04,01Libertárias Coletivo Libertárias São Paulo Revista Papel 1997-1999 (1-5) 6-233,04,01Libertárias Coletivo Libertárias São Paulo Revista Papel 1997-1999 (1-5) 6-233,04,01Libertárias Coletivo Libertárias São Paulo Revista Papel 1997-1999 (1-5) 6-233,04,01

1903 2(34,36-42) 2-423,03,101903 2(34,36-42) 2-423,03,10
O Amigo do povo Neno Vasco/Vários São Paulo Jornal Papel

1903 2(34,36-42) 2-423,03,10

1904 2(43-51);3(52-63) 2-417,03,02
O Amigo do povo Neno Vasco/Vários São Paulo Jornal Papel

1904 2(43-51);3(52-63) 2-417,03,02
O Amigo do povo Neno Vasco/Vários São Paulo Jornal Papel

1904 2(43-51);3(52-63) 2-417,03,02
O Amigo do povo Neno Vasco/Vários São Paulo Jornal Papel

1904 2(43-51);3(52-63) 2-417,03,02

Boletim da Escola Boletim da Escola 
João Penteado São Paulo Papel

Boletim da Escola 
João Penteado São Paulo Papel

Boletim da Escola 

Moderna
João Penteado São Paulo Papel

1918-1919 1(1-4);(N.ESP.) 2-426,02,18Moderna
João Penteado São Paulo Papel

1918-1919 1(1-4);(N.ESP.) 2-426,02,18Moderna 1918-1919 1(1-4);(N.ESP.) 2-426,02,18

Circulo de Estudos Libertários Ideal 

Moderna 1918-1919 1(1-4);(N.ESP.) 2-426,02,18

Circulo de Estudos Libertários Ideal 
Libera

Circulo de Estudos Libertários Ideal 
Rio de Janeiro Jornal PapelLibera

Circulo de Estudos Libertários Ideal 

Peres
Rio de Janeiro Jornal Papel

1995-1996 5(54);6(56,58-60) 5-449,03,01
Libera

Peres
Rio de Janeiro Jornal Papel

1995-1996 5(54);6(56,58-60) 5-449,03,01
Libera

Peres
Rio de Janeiro Jornal Papel

1995-1996 5(54);6(56,58-60) 5-449,03,01Peres 1995-1996 5(54);6(56,58-60) 5-449,03,01

A Guerra Social João Arzua Rio de Janeiro Jornal Papel 1911 1(1-9) 2-423,04,09A Guerra Social João Arzua Rio de Janeiro Jornal Papel 1911 1(1-9) 2-423,04,09A Guerra Social João Arzua Rio de Janeiro Jornal Papel 1911 1(1-9) 2-423,04,09A Guerra Social João Arzua Rio de Janeiro Jornal Papel 1911 1(1-9) 2-423,04,09

Na Barricada Orlando Correa Lopes Rio de Janeiro Jornal Papel 1915 1(1-8,10) 1-319,01,35Na Barricada Orlando Correa Lopes Rio de Janeiro Jornal Papel 1915 1(1-8,10) 1-319,01,35Na Barricada Orlando Correa Lopes Rio de Janeiro Jornal Papel 1915 1(1-8,10) 1-319,01,35

La Battaglia Oreste Ristori São Paulo Jornal Papel 1909 5(212) 2-423,04,13

Na Barricada Orlando Correa Lopes Rio de Janeiro Jornal Papel 1915 1(1-8,10) 1-319,01,35

La Battaglia Oreste Ristori São Paulo Jornal Papel 1909 5(212) 2-423,04,13La Battaglia Oreste Ristori São Paulo Jornal Papel 1909 5(212) 2-423,04,13La Battaglia Oreste Ristori São Paulo Jornal Papel 1909 5(212) 2-423,04,13

O libertário Pedro Catallo Rio de Janeiro Jornal Papel 1904 1(1) 2-423,02,10O libertário Pedro Catallo Rio de Janeiro Jornal Papel 1904 1(1) 2-423,02,10O libertário Pedro Catallo Rio de Janeiro Jornal Papel 1904 1(1) 2-423,02,10O libertário Pedro Catallo Rio de Janeiro Jornal Papel 1904 1(1) 2-423,02,10
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Nome

Editor(es)/A

utores

Local de 

publicação

Tipo de 

Publicação

Tipo de 

Material Data Expemplares Localização no site Observações

La Barricata Jornal Digitalizado 1913 6 de Abril

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/jornaisframeset.php?img=BR19130406_001.jpg&

mes=4&ano=1913&dia=6&titulo=66

Material 

disponibilizado no 

site com problemas 

de visualização

1913 20 de Abril

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/jornaisframeset.php?img=BR19130420_001.jpg&

mes=4&ano=1913&dia=20&titulo=66

La Battaglia Oreste Ristori Jornal Digitalizado 1904 Setembro

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/jornaisframeset.php?img=BT19040900_001.jpg&

mes=9&ano=1904&dia=0&titulo=24

A Lanterna Jornal Digitalizado 1914 3 de Outubro

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/jornaisframeset.php?img=LN19141003_001.jpg&

mes=10&ano=1914&dia=3&titulo=160

Material 

disponibilizado no 

site com problemas 

de visualização

ANARQUISMOS NA INTERNET - ARQUIVO PÚBLICO 

DO ESTADO
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ANARQUISMOS NA INTERNET - CEDIC

Nome Editor(es)/Autores Local de publicação Tipo de PublicaçãoMaterial Data Nº de expemplares Observações
Anarquia Paraná Papel 1991 3,00 Coleção Movimento Punk

Tesão Tesão - a casa da soma São Paulo Papel 1994 3

A Plebe São Paulo Jornal Papel 1947 11 Coleção Movimento Punk

1948 7

1949 5

1950 5

1951 2

2006 3

História do Anarquismo no Brasil Papel 1

Ação Direta São Paulo Jornal Papel 1985 1

1986 1

1989 1

Libertários Boletim informativo do CCS CCS São Paulo Papel 1985 1

Libertárias São Paulo Papel 1989 1 Coleção Movimento Punk

Kontra-estado

Movimento anarco-punk do 

maranhão Maranhão Papel 1993 1 Coleção Movimento Punk

Luta Direta São Paulo Jornal Papel 1986 1 Coleção Movimento Punk

O Anarco Sindicalista Brasília Papel 1990 1

1991 1

Arquivo Punk do Centro de Cultura Social Antonio Carlos de Oliveira São Paulo Papel 1992 1

Please kill me: the uncensored oral history of punk

Legs McNeil e Gillian 

McCain EUA Livro Papel 1996 1 Coleção Movimento Punk

Combate Pela Liberdade: O Movimento Anarquista Sob a 

Vigilância do DEOPS/SP (1924-1945) Lucia Silvia Parra São Paulo Livro Papel 2003 1

Cara-Dura & Subversivo São Paulo Informativo Papel 1992 1
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Documentos - C.I.R.A. Brasil
Título Autor Data Resumo Referência Links

Circular nº 1 de 1967 Pietro Ferrua 1967

primeira circular do núcleo 
preparatório - com informações sobre 
o C.I.R.A. e convocatória - da seção 

brasileira do C.I.R.A

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[1ª parte]" in Verve, vol 15. 
São Paulo: Nu-sol, 2009; 

pp.150-153

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve15.pd

f

Convocatória para uma 
palestra

Pietro Ferrua
23 de 

janeiro de 
1968

convite para a palestra "História e 
atividades do C.I.R.A. na Suíça, 1957-
1967" realizada no dia 26 de janeiro 
no Centro de Estudos Professor José 

Oiticica, no Rio de Janeiro.

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[1ª parte]" in Verve, vol 15. 
São Paulo: Nu-sol, 2009; 

p.153

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve15.pd

f

Carta do membro 
Roberto das Neves de 

Lausanne

Roberto das 
Neves

7 de abril 
de 1968

carta de Roberto das Neves, em 
visita a sede do C.I.R.A. na Suíça, a 

Pietro Ferrua

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[1ª parte]" in Verve, vol 15. 
São Paulo: Nu-sol, 2009; 

pp.154-155

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve15.pd

f

Prefácio ao livro: O 
anarquismo da doutrina à 
ação, de Daniel Guérin

Pietro Ferrua
6 de 

agosto de 
1968

prefácio ao livro O anarquismo da 
doutrina à ação de Daniel Guérin, 

escrito por Pietro Ferrua a pedido de 
Roberto das Neves e publicado pela 

editora Germinal em 1968

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[1ª parte]" in Verve, vol 15. 
São Paulo: Nu-sol, 2009; 

pp.156-160

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve15.pd

f

Estatutos de C.I.R.A. C.I.R.A. s/d
tradução dos estatutos originais do 

C.I.R.A. em português

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[1ª parte]" in Verve, vol 15. 
São Paulo: Nu-sol, 2009; 

pp.160-164

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve15.pd

f

Estatutos de C.I.R.A. em 
esperanto

C.I.R.A. s/d
tradução dos estatutos originais do 

C.I.R.A. em esperanto

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[1ª parte]" in Verve, vol 15. 
São Paulo: Nu-sol, 2009; 

pp.165-169

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve15.pd

f

Circular nº 2
Regina Helena 

Machado

12 de 
junho de 

1968

divulgação do programa de curso 
sobre anarquismo ministrado por 

Pietro Ferrua 

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[1ª parte]" in Verve, vol 15. 
São Paulo: Nu-sol, 2009; 

pp.169-170

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve15.pd

f

Ferrua: anarquismo atua 
e progride no mundo 

moderno

artigo 
publicado no 

jornal O Globo

5 de julho 
de 1968

artigo traz trechos de entrevista 
realizada com Pietro Ferrua sobre a 
atualidade dos anarquismos tendo 
como principal acontecimento as 

agitações de maio de 1968

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[1ª parte]" in Verve, vol 15. 
São Paulo: Nu-sol, 2009; 

pp.170-172

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve15.pd

f



Anarquismo
nota divulgada 

no jornal 
Última Hora

6 de julho 
de 1968

nota divulga curso "Aspectos 
históricos do anarquismo" ministrado 
por Pietro Ferrua no Teatro Carioca e 
anuncia ressurgimento impetuoso do 
anarquismo "na crista da rebelião dos 

jovens e virou moda novamente"

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[1ª parte]" in Verve, vol 15. 
São Paulo: Nu-sol, 2009; 

p.172

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve15.pd

f

Aspectos históricos do 
Anarquismo

Jacques 
Kalbourian

1968 cartaz de divulgação do curso

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 

[3ª e última parte]" in 
Verve, vol 17. São Paulo: 
Nu-sol, 2010;pp.140-141 

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve17.pd

f

Série de bibliografias 
distribuídas aos discentes

Pietro Ferrua
5 de 

agosto de 
1968

bibliografia do curso "Aspectos 
históricos do anarquismo"

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[1ª parte]" in Verve, vol 15. 
São Paulo: Nu-sol, 2009; 

pp.172-182

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve15.pd

f

Anúncio da palestra 
suplementar do Prof. 

Carlos M. Rama

Rosa Maria de 
Freire Aguiar e 
Regina Helena 

Machado

13 de julho 
de 1968

divulgação de palestra suplementar 
oferecida por Carlos M. Rama no 

interior do curso "Aspectos históricos 
do anarquismo"

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[1ª parte]" in Verve, vol 15. 
São Paulo: Nu-sol, 2009; 

p.182

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve15.pd

f

Dólar esmaga o Pêso e 
inflação corrói o Uruguai

Entrevista de 
Carlos Rama 
ao jornal O 

Paiz

15 de julho 
de 1968

em entrevista, Carlos Rama, 
comenta a crise uruguaia

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[1ª parte]" in Verve, vol 15. 
São Paulo: Nu-sol, 2009; 

pp.182-183

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve15.pd

f

Aspectos históricos do 
Anarquismo

nota divulgada 
no Jornal do 

Brasil

20 de julho 
de 1968

nota de divulgação do curso.

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[1ª parte]" in Verve, vol 15. 
São Paulo: Nu-sol, 2009; 

p.184

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve15.pd

f

John Cage: anarquista 
fichado no Brasil

Pietro Ferrua s/d artigo

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[1ª parte]" in Verve, vol 15. 
São Paulo: Nu-sol, 2009; 

pp.184- 189

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve15.pd

f

O 'testamento 
anarquista" de John 

Cage
Pietro Ferrua s/d artigo

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[1ª parte]" in Verve, vol 15. 
São Paulo: Nu-sol, 2009; 

pp.189-194

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve15.pd

f

Temário da primeira 
assembleia geral dos 
membros do C.I.R.A. 
residentes no Brasil

comitê C.I.R.A. 
brasil

s/d

temário da primeira assembleia geral 
do C.I.R.A. brasil realizada no dia 30 

de julho de 1969 no Centro de 
Estudos Professor José Oiticica

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[2ª parte]" in Verve, vol 16. 
São Paulo: Nu-sol, 2009; 

p.87

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve16.pd

f

Sugestões para o futuro 
do C.I.R.A. no Brasil

comitê C.I.R.A. 
brasil

s/d

plano de trabalho elaborado pelo 
comitê provisório do C.I.R.A. brasil a 
ser discutido na primeira assembleia 

geral

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[2ª parte]" in Verve, vol 16. 

São Paulo: Nu-sol, 
2009;pp.87-90

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve16.pd

f



Relatório de atividades: 
julho 1967 a julho 1969

comitê C.I.R.A. 
brasil

s/d

relatório de atividades do C.I.R.A. 
brasil (eventos, publicações, 

aquisições de livros, colaboradores, 
adesão e desistência de membros, 

relação com outras seções do 
C.I.R.A., balanço de finanças)

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[2ª parte]" in Verve, vol 16. 

São Paulo: Nu-sol, 
2009;pp.90-95

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve16.pd

f

Ata da Assembleia Geral

Rosa Maria de 
Freire Aguiar e 
Regina Helena 

Machado

s/d
ata (incompleta) da primeira 

assembleia geral

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[2ª parte]" in Verve, vol 16. 

São Paulo: Nu-sol, 
2009;pp.96-97

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve16.pd

f

Sacco e Vanzetti no 
Brasil. Presença e Acção 

da literatura de cordel

Regina Helena 
Machado

1968 artigo

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[2ª parte]" in Verve, vol 16. 

São Paulo: Nu-sol, 
2009;pp.97-117

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve16.pd

f

Comando de Transporte 
Aéreo

Quartel General - 
bloqueio de caixa postal 

(solicita)

Major Aviador 
Isalmir Mendes 

de Castro 
Veloso

15 de 
outubro de 

1969

documento policial de ordem de 
bloqueio da caixa postal do C.I.R.A.

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[2ª parte]" in Verve, vol 16. 

São Paulo: Nu-sol, 
2009;pp.117-118

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve16.pd

f

Ministério da Aeronáutica
Comando de Transporte 

Aéreo
Quartel General - ato de 

busca, apreensão e 
prisão

Oswaldo Costa 
Lobo

15 de 
outubro de 

1969

documento policial de busca e prisão 
de Pietro Ferrua

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[2ª parte]" in Verve, vol 16. 

São Paulo: Nu-sol, 
2009;pp.118-120

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve16.pd

f

Ministério da Aeronáutica
Comando de Transporte 

Aéreo
Quartel General - termo 

de perguntas ao indiciado

Claudio Landi
17 de 

outubro de 
1969

documento policial do interrogatório 
feito a Pietro Ferrua

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[2ª parte]" in Verve, vol 16. 

São Paulo: Nu-sol, 
2009;pp.120-123

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve16.pd

f

Poder Judiciário
Justiça Militar
1ª Auditoria da 

Aeronáutica

José Manes 
Leitão 

(procurador da 
justiça)

16 de 
dezembro 
de 1970

lista de "subversivos anarquistas" 
denunciados pelo procurador da 

justiça (documento policial)

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[2ª parte]" in Verve, vol 16. 

São Paulo: Nu-sol, 
2009;pp.123-132

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve16.pd

f

Carta de Ideal Peres Ideal Peres s/d
carta de Ideal Peres a Pietro Ferrua 
(já nos EUA) contando desenrolar do 

processo

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[2ª parte]" in Verve, vol 16. 

São Paulo: Nu-sol, 
2009;p.132

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve16.pd

f

Poder Judiciário
Justiça Militar
1ª Auditoria da 

Aeronáutica da 1ª C.J.M. - 
mandado de citação

João Nunes 
das Neves

7 de 
janeiro de 

1971

mandado de citação da primeira 
auditoria da aeronáutica

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[2ª parte]" in Verve, vol 16. 

São Paulo: Nu-sol, 
2009;p.133

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve16.pd

f

Poder Judiciário
Justiça Militar
1ª Auditoria da 

Aeronáutica da 1ª C.J.M. - 
sentença

João Vicente 
Carlos Vercesi

30 de 
novembro 
de 1971

a denúncia foi julgada improcedente 
devido à ausência de provas

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[2ª parte]" in Verve, vol 16. 

São Paulo: Nu-sol, 
2009;pp.133-136

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve16.pd

f



Médico, professor e 14 
estudantes são 

absolvidos da denúncia 
de subversão

artigo 
publicado no 

Jornal do Brasil

1 de 
dezembro 
de 1971 

(data 
estimada)

artigo noticia absolvição de acusados 
de subversão. O jornal Correio da 
Manhã também divulgou a notícia, 

porém o documento não foi 
arquivado por estar ilegível

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[2ª parte]" in Verve, vol 16. 

São Paulo: Nu-sol, 
2009;pp.136-137

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve16.pd

f

Última hora. 
Depoimentos de Regina 

Helena Machado 
(documento extra)

Regina Helena 
Machado

s/d
trechos de cartas de Regina Helena 

Machado a Pietro Ferrua

FERRUA, Pietro. "Os 
arquivistas: C.I.R.A. Brasil 
[2ª parte]" in Verve, vol 16. 

São Paulo: Nu-sol, 
2009;pp.137-138

http://www.nu-
sol.org/verve/pdf/verve16.pd

f

Violação dos direitos 
humanos no Brasil

Lícia Prado e 
Pietro Ferrua

s/d

documento apela a organizações 
internacionais de direitos humanos 

interferência no Brasil devido à 
violações dos direitos humanos e da 
constituição brasileira por parte dos 

militares

FERRUA, Pietro. "a 
fundação da liga dos 

direitos humanos no início 
da ditadura militar" in 

Verve, vol 21. São Paulo: 
Nu-sol, 2009;pp.172-183
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ANARQUISMOS NA INTERNET 

 

com a colaboração de Luíza Uehara e Mauricio Freitas 

 

 

Bibliografia de pesquisa: 

 

Edgar Rodrigues. Os anarquistas: Trabalhadores Italianos no Brasil. São Paulo, 

Global, 1984. 

Edgar Rodrigues. Novos Rumos: Pesquisa Social 1922-1956. Rio de Janeiro, Mundo 

Livre, s/d. 

Lucia Silvia Parra. Combates Pela Liberdade: Movimento Anarquista sobre a 

vigilância do DEOPS/SP. São Paulo, Arquivo do Estado, Imprensa Oficial do 

Estado, 2003. 

 

 

Arquivos: 

 

 AEL – Arquivo Edgar Leuenrouth. http:// segall.ifch.unicamp.br/site_ael/ 

Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 CEDIC – Centro de Documentação e Informação Científica “Prof. 

Casemiro dos Reis Filho”.http://www.pucsp.br/cedic 

 AMORJ – Arquivo da memória operária do Rio de Janeiro. 

http://www.ifcs.ufrj.br/~amorj/ 

 CEDEM – Centro de Documentação e Memória da UNESP. 

http://www.cedem.unesp.br 

 Biblioteca Nacional. www.bn.br 

 

Núcleos e centros de pesquisa: 

 

 Núcleo de Pesquisa Marques da Costa 

http://marquesdacosta.wordpress.com/livros/ 

 Coletivo de Estudos Domingos Passos 

http://www.nodo50.org/insurgentes/principal.htm 

 Universidade Popular http://universidadepopular.milharal.org/ 

 Coletivo Anarquista Terra Livre http://www.inventati.org/terralivre/ 

 Grupo de Estudos das Idéias e Práticas Anarquistas 

http://www.geipajoinville.blogspot.com/ 

 R.A. Fórum. Protesta jornal anarquista 

http://raforum.info/spip.php?article4641&lang=fr 

 

 

 

http://www.pucsp.br/cedic
http://www.ifcs.ufrj.br/~amorj/
http://www.cedem.unesp.br/
http://www.bn.br/
http://marquesdacosta.wordpress.com/livros/
http://www.nodo50.org/insurgentes/principal.htm
http://universidadepopular.milharal.org/
http://www.inventati.org/terralivre/
http://www.geipajoinville.blogspot.com/
http://raforum.info/spip.php?article4641&lang=fr


 

Metodologia: 

 

Os arquivos que disponibilizaram ferramenta de busca online foram 

pesquisados a partir da seguinte metodologia: 

Palavra-chaves: Anarquia, Anarquismo, Anarquismos, Anarquistas, Jornal 

anarquista, Jornais anarquistas, Libertário, Libertários, Libertárias. E a partir 

dos títulos de jornais disponibilizados nos livros de Edgar Rodrigues. 

Para o arquivo que não disponibilizava ferramenta de busca online, no 

caso o AMORJ, foram utilizados os catálogos disponibilizados no site em 

formato .pdf. 

Os núcleos de pesquisa foram pesquisados a partir dos links em que 

constavam textos e/ou documentos. 

As informações que compõe cada tabela estão de acordo com o que cada 

arquivo possibilitava apreender. 

  



O que é possível apreender por meio dos sites: 

 

AEL: 

O site não apresenta grandes dificuldades de navegação, o link da ferramenta 

de busca encontra-se na página inicial e é de fácil visualização.  

Atendimento: de segunda-feira à sexta-feira das 9 às 17h. 

Acesso aos documentos: para consultar o material disponível no AEL é preciso 

fazer um breve cadastro e apresentar documento de identidade. 

A sala de pesquisa possui dois terminais de computadores para localizar 

materiais; três leitoras para microfilmes e microfichas; três leitoras que 

imprimem em papel e duas que digitalizam microfilmes em CD. 

Também há atendimento à distância: deve-se entrar em contato por meio do e-

mail atendael@unicamp.br, o AEL providencia cópias dos documentos e 

posteriormente entra em contato. 

 

Endereço: Rua Claudio Abramo, 377. Campinas-SP Fone: (19) 3521-1622 Fax: 

(19) 3521 7060.  

 

Arquivo Público do Estado: O site não apresenta grandes dificuldades de 

navegação, o link da ferramenta de buscas é de fácil visualização. 

A sala de pesquisa possui 13 leitoras de microfilmes e 5 mesas próximas às 

tomadas para o uso de notebooks. 

 

Horário de funcionamento: de terça-feira à sábado das 9 às 17h, sendo 16 horas 

o horário limite para a solicitação de material. 

 

Tabulado todo o material que consta nos catálogos dos jornais e de fundo 

anarquista, utilizamos como modo de pesquisa a relação elencada pelos livros 

de Edgar Rodrigues. 

 

CEDIC: O site não apresenta grandes dificuldades de navegação, o link da 

ferramenta de buscas é de fácil visualização. Disponibiliza equipamentos para a 

leitura de documentos em microfilmes e microfichas. 

 

Horário de atendimento: segunda-feira à sexta-feira das 8:30 às 17:30h. 

 

Endereço: Rua Monte Alegre, 1104 – Perdizes São Paulo-SP 

 

 

AMORJ: Site do Arquivo da memória operária do Rio de Janeiro, de difícil 

navegação, os catálogos, não essão disponíveis num modo de busca on-line, 

apenas em pdf, em forma de catálogo, o que dificulta a pesquisa. Contém 

mailto:atendael@unicamp.br


documentos históricos. Tabulado tudo o que é disponibilizado, e que se pode 

ter certeza ser coisa de Anarquista. 

 

CEDEM: O site não apresenta grandes dificuldades de navegação, o link da 

ferramenta de buscas é de fácil visualização. 

O CEDEM passou a digitalizar seu material e é possível adquirir cópia dos 

periódicos em DVDs. 

Neste arquivo há maior número de periódicos comunistas, um dos motivos se 

dá por boa parte de seus arquivos terem pertencido a Astrojildo Pereira que foi 

um dos fundadores, em 1919, do Partido Comunista Brasileiro. 

 

Endereço: Praça da Sé, 108 São Paulo-SP 

 

 

Biblioteca Nacional: O site não apresenta grandes dificuldades de navegação, o 

link da ferramenta de buscas é de fácil visualização, porém há uma sessão 

separada apenas para os periódicos. Utilizamos como modo de pesquisa a 

relação elencada pelos livros de Edgar Rodrigues. 

 

Endereço: Av. Rio Branco, 219, Rio de Janeiro-RJ 

 

Núcleo de Pesquisa Marques da Costa: O site disponibiliza documentos 

históricos e artigos de pesquisadores do núcleo de pesquisa. Todos esses 

tabulados. O site ainda está em construção, algumas páginas encontram-se em 

branco.  

 

Grupo de Estudos das Idéias e Práticas Anarquistas: O site possui formato tipo 

blog, não contém textos, artigos e ou documentos, apenas informativos de 

eventos.  

 

Coletivo de Estudos Domingos Passos: O site possui duas sessões que 

disponibilizam documentos: textos e biblioteca. Na primeira encontram-se sub-

temas que contem material de autoria do coletivo além de textos publicados em 

outras fontes. Na seguinte disponibilizava livros em formato .pdf. Todos os 

textos referentes ao movimento anarquista brasileiro. 

 

Universidade Popular: O site disponibiliza apenas os cursos ministrados pela 

universidade popular, não contem nenhum texto, artigo ou documento 

histórico. 

 

Coletivo Anarquista Terra Livre: O site está desatualizado, última atualização 

feita em 2004 , todos os artigos, e ou documentos nele presente constam como 

liks inexistentes.  



 

R.A. Fórum. Protesta jornal anarquista: O site possui diversas sessões 

divididas por temas, onde se disponibilizam referências de textos de 

anarquistas e sobre os anarquismos. Inclui uma sessão de teses e dissertações, 

mas poucos dos textos são disponibilizados para a leitura.  

 

 

Dificuldades encontradas por site: 

 

AEL: Apesar de ser o mais completo dos arquivos pesquisado, o site apresenta 

dificuldades de navegação, principalmente em relação à localização física no 

próprio arquivo dos documentos. 

 

Arquivo Público do Estado: Ferramenta de busca ineficiente, pois restringe as 

buscas ao número de jornais já catalogado pelo próprio arquivo, dentre esses, 

faltam informações a respeito dos documentos, na medida em que não se 

disponibiliza local de publicação, editoria e descrição. Remete tais informações 

à pesquisas no local. 

Os documentos digitalizados são abertos em .pdf na tela do computador e 

alguns deles possuem erros, impossibilitando a leitura. Mesmo nos documentos 

digitalizados faltam as informações acima listadas. 

 

CEDIC: Apesar de possuir ferramenta de busca, o catálogo online não está bem 

organizado. Não é possível acessar os fundos e coleções de forma individual e 

não há descrição sobre os documentos. Quando há, consta: Coleção Movimento 

Punk. 

 

AMORJ: Não contém ferramenta de busca online, mas disponibiliza catálogos 

em .pdf. O catálogo encontra-se em língua inglesa e foi elaborado em parceria 

com a Fundação Giangiacomo Feltrinelli e o arquivo ASMOB (ARCHIVIO 

STORICO DEL MOVIMENTO OPERAIO BRASILIANO). Neste catálogo não há 

descrição precisa dos documentos como: local de publicação, formato do 

material, periodicidade e distinção por anos. Assim, em muitos momentos não 

se tem certeza se é ou não um material anarquista.  

 

CEDEM: Possui ferramentas de busca de boa qualidade. Disponibiliza 

descrição do material, local de publicação e editores ao longo do tempo.  

 

Biblioteca Nacional: possui ferramenta de busca que não traz descrição do 

material, editoria e autores. Constam apenas: o título do jornal e local/data de 

publicação. Em muitos momentos não se pode ter certeza se o documento é ou 

não anarquistas. 

 



Núcleo de Pesquisa Marques da Costa: Não possui ferramenta de busca, 

característica que não foi um empecilho para a tabulação. 

 

Coletivo de Estudos Domingos Passos: Não possui ferramenta de busca, 

característica que não foi um empecilho para a tabulação. 

 

R.A. Fórum. Protesta jornal anarquista: Não possui ferramenta de busca, 

característica que não foi um empecilho para a tabulação. 

 

 

Links relacionados por site: 

 

AEL:  

UNICAMP - http://www.unicamp.br/unicamp/ 

IFCH - http://www.ifch.unicamp.br/ 

 

Arquivo Público do Estado:  

 

No Brasil 

 

 ABER - Associação Brasileira de Encadernação e Restauro 

http://www.aber.org.br 

 ABRACOR - Associação Brasileira de Conservadores - Restauradores de 

Bens Culturais  

http://www.abracor.com.br 

 Acervo Histórico da Assembléia Legislativa de São Paulo 

http://www.al.sp.gov.br/web/acervo/index_acervo.htm 

 Arquivo Histórico Municipal Washington Luís 

http://www.arquivohistorico.sp.gov.br 

 Arquivo Municipal de Paracatu (MG)  

http://paracatumemoria.nomemix.com 

 Arquivo Nacional do Rio de Janeiro  

http://www.arquivonacional.gov.br 

 Arquivo Público do Distrito Federal 

http://www.arpdf.df.gov.br 

 Arquivo Público do Estado do Ceará  

http://www.secult.ce.gov.br/APEC/apec.asp 

 Arquivo Público do Estado do Espírito Santo  

http://www.ape.es.gov.br 

 Arquivo Público do Estado do Maranhão  

http://www.cultura.ma.gov.br 

 Arquivo Público do Estado do Mato Grosso  

http://www.apmt.mt.gov.br 

http://www.aber.org.br/
http://www.abracor.com.br/
http://www.al.sp.gov.br/web/acervo/index_acervo.htm
http://www.arquivohistorico.sp.gov.br/
http://paracatumemoria.nomemix.com/
http://www.arquivonacional.gov.br/
http://www.arpdf.df.gov.br/
http://www.secult.ce.gov.br/APEC/apec.asp
http://www.ape.es.gov.br/
http://www.cultura.ma.gov.br/
http://www.apmt.mt.gov.br/


 Arquivo Público do Estado do Pará 

http://www.arqpep.pa.gov.br 

 Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro  

http://www.aperj.rj.gov.br 

 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul  

http://www.apers.rs.gov.br 

 Arquivo Público do Paraná  

http://www.pr.gov.br/arquivopublico 

 Arquivo Público Mineiro  

http://www.cultura.mg.gov.br 

 Associação de Arquivistas de São Paulo 

http://www.arqsp.org.br 

 Biblioteca Mário de Andrade 

http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/cultura/bma/sobre_bibliotec

a/0001 

 Biblioteca Nacional  

http://www.bn.br 

 CEDEM – Centro de Documentação e Memória da Universidade 

Estadual Paulista – UNESP  

http://www.cedem.unesp.br 

 Centro Cultural São Paulo  

http://www.prodam.sp.gov.br/ccsp 

 Centro Cultural Vergueiro  

http://www.centrocultural.sp.gov.br/index.asp 

 Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 

Brasil  

http://www.cpdoc.fgv.br/comum/htm/ 

 Centro de Tradições Afro Brasileiras  

http://www.cetrab.org.br/artigo9.htm 

 Centro de Tradições Nordestinas  

http://www.ctn.org.br/ 

 Cinemateca Brasileira  

http://www.cinemateca.gov.br 

 Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) 

http://www.arquivonacional.gov.br/conarq 

 IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

http://www.iphan.gov.br 

 Memorial do Imigrante  

http://www.memorialdoimigrante.sp.gov.br/ 

 Ministério Público Estadual  

http://www.mp.sp.gov.br 

 Museu Afro Brasil  

http://www.museuafrobrasil.com.br/index_01.asp 

http://www.arqpep.pa.gov.br/
http://www.aperj.rj.gov.br/
http://www.apers.rs.gov.br/
http://www.pr.gov.br/arquivopublico
http://www.cultura.mg.gov.br/
http://www.arqsp.org.br/
http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/cultura/bma/sobre_biblioteca/0001
http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/cultura/bma/sobre_biblioteca/0001
http://www.bn.br/
http://www.cedem.unesp.br/
http://www.prodam.sp.gov.br/ccsp
http://www.centrocultural.sp.gov.br/index.asp
http://www.cpdoc.fgv.br/comum/htm/
http://www.cetrab.org.br/artigo9.htm
http://www.ctn.org.br/
http://www.cinemateca.gov.br/
http://www.arquivonacional.gov.br/conarq
http://www.iphan.gov.br/
http://www.memorialdoimigrante.sp.gov.br/
http://www.mp.sp.gov.br/
http://www.museuafrobrasil.com.br/index_01.asp


 Museu Anchieta  

http://www.pateocollegio.com.br/newsite/conteudo.asp?i=i1&pag_id=4 

 Museu da Imagem e do Som - MIS  

http://www.mis-sp.org.br/ 

 Museu da Língua Portuguesa  

http://www.museulinguaportuguesa.org.br/museudalinguaportuguesa/index.h

tml 

 Museu de Arte de São Paulo - MASP  

http://masp.uol.com.br/ 

 Museu de Arte Moderna - MAM  

http://www.mam.org.br/ 

 Museu do Café  

http://www.museudocafe.com.br/cafeteria/cafeteria.asp 

 Museu Lasar Segall  

http://www.museusegall.org.br 

 Museu Paulista  

http://www.mp.usp.br/ 

 Pinacoteca do Estado de São Paulo  

http://www.pinacoteca.org.br/ 

 Sistema Integrado de Bibliotecas da USP  

http://www.usp.br/sibi 

 

No exterior 

 

 Archivo General de la Nación de la República Argentina  

http://www.archivo.gov.ar 

 Arquivo Histórico Ultramarino - Lisboa  

http://www.iict.pt/ahu/index.html 

 Arquivo Nacional Escócia  

http://www.nas.gov.uk 

 Arquivo Nacional França  

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr 

 Arquivo Nacional Irlanda  

http://www.nationalarchives.ie 

 Arquivo Nacional Itália  

http://www.archivi.beniculturali.it 

 Arquivo Nacional México 

http://www.agn.gob.mx 

 Biblioteca do Congresso Norte-Americano  

http://www.loc.gov 

 Conselho Internacional de Arquivos  

http://www.ica.org/ 

 Instituto de Arquivos Nacionais - Torre do Tombo  

http://www.pateocollegio.com.br/newsite/conteudo.asp?i=i1&pag_id=4
http://www.mis-sp.org.br/
http://www.museulinguaportuguesa.org.br/museudalinguaportuguesa/index.html
http://www.museulinguaportuguesa.org.br/museudalinguaportuguesa/index.html
http://masp.uol.com.br/
http://www.mam.org.br/
http://www.museudocafe.com.br/cafeteria/cafeteria.asp
http://www.museusegall.org.br/
http://www.mp.usp.br/
http://www.pinacoteca.org.br/
http://www.usp.br/sibi
http://www.archivo.gov.ar/
http://www.iict.pt/ahu/index.html
http://www.nas.gov.uk/
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/
http://www.nationalarchives.ie/
http://www.archivi.beniculturali.it/
http://www.agn.gob.mx/
http://www.loc.gov/
http://www.ica.org/


http://www.iantt.pt 

 Northest Document Conservation Center  

http://www.nedcc.org 

 Rede de Arquivos Históricos das Comissões Obreras  

http://www.archivoshistoricos.ccoo.es/redypatri.htm 

 Unesco - Archives Portal  

http://www.unesco.org/webworld/portal_archives 

 

CEDIC: 

Associações de Arquivistas e Conselhos 

Associação de Arquivistas de São Paulo (ARQ-SP) 

Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB) 

Associação dos Arquivistas do Rio Grande do Sul (AARS) 

Conselho Internacional de Arquivos (CIA) 

Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) 

Associações de História Oral 

Associação Brasileira de História Oral (ABHO) 

Associação Internacional de História Oral (IOHA) 

 

Arquivos  

Arquivo do Estado de São Paulo 

Arquivo Histórico do Município de São Paulo 

Centros de Documentação, Memória e Pesquisa 

Arquivo Edgard Leuenroth (AEL), UNICAMP 

Casa de Oswaldo Cruz (COC), FIOCRUZ 

Centro de Documentação Cultural Alexandre Eulálio (CEDAE), UNICAMP 

Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa (CEDAP), UNESP/Assis 

Centro de Documentação e Memória da UNESP (CEDEM) 

Centro de Memória da UNICAMP (CMU) 

Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

(CPDOC), FGV 

Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), USP 

Sistemas de Arquivos Universitários  

Arquivo Central da UNIRIO 

Sistema de Arquivos Históricos da UNICAMP (SIARQ) 

 

AMORJ: 

Arquivos, centros de documentação e pesquisa  

 

Rio de Janeiro  

 Arquivo Lyndolpho Silva 

http://www.ufrrj.br/cpda/als 

http://www.iantt.pt/
http://www.nedcc.org/
http://www.archivoshistoricos.ccoo.es/redypatri.htm
http://www.unesco.org/webworld/portal_archives
http://www.arqsp.org.br/
http://www.aab.org.br/
http://www.arquivologia.ufsm.br/aars
http://www.ica.org/
http://www.arquivonacional.gov.br/
http://www.cpdoc.fgv.br/abho/
http://www.ioha.fgv.br/
http://www.ioha.fgv.br/
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/
http://www.prodam.sp.gov.br/dph/instituc/dvarq.htm
http://www.ael.ifch.unicamp.br/
http://www.coc.fiocruz.br/
http://www.ssac.unicamp.br/suarq/cedae/cedae.html
http://www.cedap.assis.unesp.br/
http://www.cedem.unesp.br/
http://www.unicamp.br/suarq/cmu/
http://www.cpdoc.fgv.br/
http://www.ieb.usp.br/
http://www.unirio.br/arquivocentral/index.htm
http://www.unicamp.br/suarq
http://www.ufrrj.br/cpda/als


 Arquivo Nacional 

http://www.arquivonacional.gov.br 

 Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro 

http://www.aperj.rj.gov.br 

aperj@aperj.rj.org.br  

 Biblioteca Social Fábio Luz / Núcleo de Pesquisa Marques da Costa / 

CIRA-B (Centro Internacional de Pesquisas sobre Anarquismo - Brasil) 

http://marquesdacosta.wordpress.com 

marquesdacosta@riseup.net 

 Biblioteca Virtual Evaristo de Moraes Filho 

http://www.bvemf.ifcs.ufrj.br 

bvemf@ifcs.ufrj.br 

 CEBELA - Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos 

http://www.cebela.org.br/ 

 CEDAC - Centro de Ação Comunitáriahttp://www.cedacnet.org.br 

 FASE - Nacional – Federação de Órgãos para a Assistência Social e 

Educacional 

http://www.fase.org.br 

 NPC – Núcleo Piratininga de Comunicação  

http://www.piratininga.org.br 

 SiBI/UFRJ – Sistema de Bibliotecas e Informação 

http://www.sibi.ufrj.br/ 

 

São Paulo 

 Associação de Arquivistas de São Paulo  

http://www.arqsp.org.br/ 

 AEL – Arquivo Edgard Leuenroth 

http://www.ifch.unicamp.br/ael 

franzoni@unicamp.br 

 CEDAP – Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa 

http://www.assis.unesp.br/ 

 CEDEC – Centro de Estudos de Cultura Contemporânea 

http://www.cedec.org.br/ 

 CEDEM – Centro de Documentação e Memória da UNESP 

http://www.cedem.unesp.br 

celia@cedem.unesp.br 

 CEDIC – PUC/SP – Centro de Documentação e Informação Científica 

“Prof. Casemiro dos Reis Filho” 

http://www.pucsp.br/cedic 

cedic@pucsp.br 

 CeDoC – Centro de Documentação e Memória Sindical da CUT 

http://www.cut.org.br 

cedoc@cut.org.br 

http://www.arquivonacional.gov.br/
http://www.aperj.rj.gov.br/
mailto:aperj@aperj.rj.org.br
http://marquesdacosta.wordpress.com/
mailto:fabioluz@riseup.net
http://www.bvemf.ifcs.ufrj.br/
mailto:bvemf@ifcs.ufrj.br
http://www.cebela.org.br/
http://www.cedacnet.org.br/
http://www.fase.org.br/
http://www.piratininga.org.br/
http://www.sibi.ufrj.br/
http://www.arqsp.org.br/
http://www.ifch.unicamp.br/ael
mailto:Franzoni@unicamp.br
http://www.assis.unesp.br/cedap/menu/o_cedap.html
http://www.cedec.org.br/
http://www.cedem.unesp.br/
mailto:celia@cedem.unesp.br
http://www.pucsp.br/cedic
mailto:cedic@pucsp.br
http://www.cut.org.br/
mailto:cedoc@cut.org.br


 Centro de Informação para a Memória Coletiva e os Direitos Humanos 

da Defensoria do Povo 

http://www.defensoria.gob.pe 

 CJC – Centro de Estudos e Pesquisa Josué de Castro 

http://www.josuedecastro.org.br/ 

 CMU – Centro de Memória da UNICAMP 

http://www.centrodememoria.unicamp.br/ 

 Centro de Cultura Social 

http://www.ccssp.org/ 

 Centro de Documentação e Memória do Sindgasista. 

http://www.sindgasista.org.br 

 CPISP – Comissão Pró-Índio de São Paulo 

http://www.cpisp.org.br/ 

 CESIT - Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho/ 

Instituto de Economia da Unicamp 

http://www.eco.unicamp.br/pesquisa/CESIT/index.php 

 CPV - Centro de Documentação e Pesquisa Vergueiro  

http://www.cpvsp.org.br 

cpvsp@ax.apc.org 

 Hemeroteca Sindical Brasileira / Oboré Editorial 

http://www.obore.com.br 

 

Outros estados  

 CAMP – Centro de Assessoria Multiprofissional  

http://www.camp.org.br 

camp@camp.org.br 

 CCLF – Centro de Cultura Luís Freire 

http://www.cclf.org.br/  

 CEAS – Centro de Estudos e Ação Social 

http://www.ceas.com.br/ 

 CEDEFES – Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva 

http://www.cedefes.org.br 

 CETRA – Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador 

http://www.cetra.org.br 

 CTA - Centro de Trabalhadores da Amazônia 

http://www.cta-acre.org/ 

 IMOPEC – Instituto de Memória do Povo Cearense 

http://www.imopec.org.br 

 NDIHR – Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional  

http://www.ndihr.ufpb.br/ 

 

 

 

http://www.defensoria.gob.pe/
http://www.josuedecastro.org.br/
http://www.centrodememoria.unicamp.br/
http://www.ccssp.org/
http://www.sindgasista.org.br/
http://www.cpisp.org.br/
http://www.eco.unicamp.br/pesquisa/CESIT/index.php
http://www.cpvsp.org.br/
mailto:cpvsp@ax.apc.org
http://www.obore.com.br/
http://www.camp.org.br/
mailto:camp@camp.org.br
http://www.cclf.org.br/
http://www.ceas.com.br/
http://www.cedefes.org.br/
http://www.cetra.org.br/
http://www.cta-acre.org/
http://www.imopec.org.br/
http://www.ndihr.ufpb.br/


Outros países  

 ADAI – Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Arquivos Ibero-

Americanos 

http://www.cultura.mecd.es/archivos/MC/ADAI/index.html 

 ALA – Associación Latinoamericana de Archivos 

http://www.ala.or.cr/ 

 CeDinCI – Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de 

Izquierdas em la Argentina 

http://www.cedinci.org 

informes@cedinci.org 

 CGTP-IN – Centro de Arquivo e Documentação da Confederação Geral 

dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Naciona 

http://www.cgtp.pt/index.php 

 Red de Archivos Historicos de Comisiones Obreras CC.OO 

http://www.archivoshistoricos.ccoo.es 

 

  

 

CEDEM:  

UNESP - http://www.unesp.br/ 

FAPESP - http://www.fapesp.br/ 

 

 

Biblioteca Nacional:  

Não há links, apenas referencias às parcerias, e não se direcionam a nenhum 

site. 

 

Núcleo de Pesquisa Marques da Costa:  

CIRA - www.cira.ch 

AMORJ - http://www.ifcs.ufrj.br/~amorj/ 

Editora Faísca - www.editorafaisca.net 

Editora Imaginário – www.editoraimaginario.com.br 

 

Grupo de Estudos das Ideias e Práticas Anarquistas: 

Centro de Mídia Independente – www.midiaindependente.org 

Informa Luta – www.informaluta.blogspot.com 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – www.mst.org.br 

Movimento Passe Livre/Joinville – www.mpljoinville.blogspot.com 

Centro Acadêmico Livre de História Eunaldo Verdi – 

www.calhev.blogspot.com 

Centro de Cultura Social/RJ – www.ccs.sarava.org  

Espaço Ay Carmela! – www.ay-carmela.birosca.org 

GEIPA – Floripa – www.geipafloripa.libertar.org 

http://www.cultura.mecd.es/archivos/MC/ADAI/index.html
http://www.ala.or.cr/
http://www.cedinci.org/
mailto:informes@cedinci.org
http://www.cgtp.pt/index.php
http://www.archivoshistoricos.ccoo.es/
http://www.unesp.br/
http://www.ifcs.ufrj.br/~amorj/
http://www.midiaindependente.org/
http://www.informaluta.blogspot.com/
http://www.mst.org.br/
http://www.mpljoinville.blogspot.com/
http://www.calhev.blogspot.com/


Coletivo Domingos Passos - http://www.nodo50.org/insurgentes/principal.htm 

Grupo de Estudos do Anarquismo – UFF – www.geauff.blogspot.com 

Núcleo de Pesquisas Marques da Costa - 

http://marquesdacosta.wordpress.com/livros/ 

AK Press – www.akpress.org 

Editora Achiamé – www.achiame.com 

Editora Imaginário – www.editoraimaginario.com.br 

Editora Faísca – www.editorafaisca.net 

Coletivo Anarquista Terra Livre - www.inventati.org/terralivre/   

  

Coletivo de Estudos Domingos Passos:  

Espaços de Estudo do Rio de Janeiro 

Círculo de Estudos Libertários Ideal Peres (CELIP) - Rio de Janeiro - 

celip@bol.com.br  

Coletivo de Estudos Anarquistas Domingos Passos - Niterói - 

insurgentes@nodo50.org  

Coletivo de Estudos Libertários (CEL) - Rio Bonito - cel.liberdade@bol.com.br  

Coletivo Libertário-Ativista Voluntariado de Estudos (CLAVE) - Vila da Penha 

-  

Organizações Anarquistas da América Latina 

Federação Anarquista do Rio de Janeiro (FARJ) - farj@riseup.net  

Federação Anarquista Cabocla (FACA) - Pará / Brasil - faca.pa@bol.com.br  

Federação Anarquista Gaúcha (FAG) - Rio Grande do Sul / Brasil - 

fag.poa@terra.com.br  

Federación Anarquista Uruguaya (FAU) - Uruguai - fau@nodo50.org  

Grupo de Lucha Proletária (GLP) - Perú - glproletaria@hotmail.com  

Juventudes Libertárias de Bolívia (JLB) - Bolívia - jjll_bolivia@hotmail.com  

Organización Socialista Libertária de Argentina (OSL) - Argentina - 

libertaria@infovia.com.ar  

AUCA - Socialismo Libertario  

Organizações Anarquistas no Planeta 

Federation Anarchiste Francophone (FA) - França  

Organização Libertária Libanesa - Al Badil  

Anarchist Federation UK  

Federación de Comunistas-Anarquistas ( FdCA) - Itália  

North Eastern Federation of Anarco Comunists (Nefac) - Norte dos EUA e 

Canadá  

ORAS-Solidarita - Organização Anarco-Comunista checa  

http://www.nodo50.org/insurgentes/principal.htm
http://marquesdacosta.wordpress.com/livros/
http://insurgentes.vila.bol.com.br/
mailto:cel.liberdade@bol.com.br
http://www.clave.cjb.net/
http://www.farj.org/
mailto:farj@riseup.net
http://br.geocities.com/federacaoac
http://www.fag.rg3.net/
http://www.nodo50.org/fau/home.htm
http://www.geocities.com/grupolp/
http://www.nodo50.org/jjll.bolivia/jjll/jjll.index
http://enlacalle.cjb.net/
http://www.nodo50.org/auca/
http://www.federation-anarchiste.org/
http://flag.blackened.net/revolt/inter/albadil.html
http://burn.ucsd.edu/~acf/
http://www.fdca.it/
http://www.nefac.org/
http://flag.blackened.net/revolt/inter/solidarita.html


Organization Communiste Libertaire (OCL) - França  

OSL-FAUCH - Organization Socialiste Libertaire e Freie Arbetaren Union de 

Suiza  

Workers Solidarity Movement (WSM) - Irlanda  

Freie Arbetaren Union (FAU) - Alemanha  

Sindicato Anarcosindicalista Sueco (SAC)  

Unicobas-CIB - Sindicato Anarcosindicalista Italiano  

SIL - Solidaridad Internacional Libertaria  

Iniciativas que apoiamos 

Resistência Popular - Gaúcha (RP/RS) - Rio Grande do Sul  

Associação Cultural Quilombo Cecília - Salvador  

Movimento Grêmio Livre - Rio de Janeiro - movimentogremiolivre@bol.com.br  

Centro de Cultura Libertaria - Fabio Luz - Bahia  

Cruz Negra Anarquista - São Paulo  

Centro de Cultura Social (CCS) - São Paulo  

Combate Popular - COMLUT / FMD / FALTS - São Paulo 

Biblioteca Social Fábio Luz - Rio de Janeiro - bsfabioluz@ig.com.br 

Povos em Luta 

Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN)  

Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN)  

Revolutionary Association of the Women of Afghanistan(RAWA) (em inglês)  

Frente de Libertação da Palestina  

Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto, Acampamento "Anita Garibaldi" 

(MTST)  

Asociación Madres de Plaza de Mayo  

Pagina de las Comunidades Mazatecas en lucha por su Autonom  

Frente Polisario (Delegación España)  

LA VIA CAMPESINA - Movimento Campesino Internacional  

INTIFADA - palestina - olp - israel - oriente médio - gaza  

CIPO-RFM - Conselho Indígena Popular de Oaxaca "Ricardo Flores Magón". 

México  

Livros e Publicações 

Editora Achiamé - Revista LetraLivre e livros  

JORNAL DA RESISTÊNCIA - Jornal feito por anarquistas 

JORNAL A RESSURGÊNCIA - Jornal Anarquista Sindicalista  

Index Librorum Prohibitorum - livros anarquistas 

Editora Imaginário - ed.imaginario@uol.com.br 

http://oclibertaire.free.fr/
http://www.rebellion.ch/
http://flag.blackened.net/revolt/wsm.html
http://www.fau.org/
http://www.sac.se/
http://www.unicobas.it/
http://ils-sil.org/por.htm
http://resistenciapopular_gaucha.vilabol.uol.com.br/
http://br.geocities.com/salvador_libertaria/quilombocecilia.html
http://www.nodo50.org/insurgentes/movimentogremiolivre@bol.com.br
http://www.ideologo.hpg.ig.com.br/ciencia_e_educacao/7/index_pri_1.html
http://www.cruznegrasp.hpg.com.br/
http://www.ccssp.hpg.ig.com.br/
http://www.combatepopular.hpg.ig.com.br/
http://www.nodo50.org/insurgentes/bsfabioluz@ig.com.br
http://www.ezln.org/
http://www.fzln.org.mx/
http://rawa.fancymarketing.net/
http://members.tripod.com/~freepalestine/
http://www.anitamtst.cjb.net/
http://www.anitamtst.cjb.net/
http://www.madres.org/
http://pagina.de/autonomiamazateca
http://www.nodo50.org/fpolisario/
http://ns.rds.org.hn/via/
http://www.intifada.com.br/
http://www.nodo50.org/cipo
http://www.indexeditora.hpg.ig.com.br/cultura_e_curiosidades/89/index_pri_1.html
http://www.imaginario2000.cjb.net/


Informações 

Mídia Independente (CMI)  

A-Infos Anarchist News Service  

 

@zine - Publicação Electrónica Libertária  

infoshop.org - Your Guide to Online Anarchy  

La insignia - Diario de información alternativa - Jornal independente 

iberoamericano (em espanhol)  

 

Z NET (em inglês)  

Cascadia Media Collective Home Page(em inglês)  

 

Rebelion - Informacion alternativa (em espanhol)  

 

La Haine - Contrainformacion, accion directa y espacios de poder 

alternativos(em espanhol)  

 

A Batalha  

Anarquismo Hoje  

 

Site Anti-BID (com informações sobre ações)  

 

Utopia - Revista Anarquista de Cultura e Intervenção  

 

El Libertario (em espanhol)  

 

Frente de Ação Libertária (FAL) site do coletivo  

 

Aversão ao Estado  

 

Zine Profecia  

 

UPA-Molotov Coletivo de Contrainformación  

 

Nodo50 Contrainformación en Rede  

 

LATINA-asociacion latinoamericana de cooperación  

 

INFORMACIÓN INDÍGENA  

 

Monkeyfist.com Our Monkey, Your Fist  

 

http://www.midiaindependente.org/
http://www.ainfos.ca/
http://www.azine.org/
http://www.infoshop.org/
http://www.lainsignia.org/index.html
http://www.zmag.org/crisescurevts/globalism/globalecon.htm
http://www.cascadiamedia.org/
http://www.rebelion.org/
http://www.lahaine.org/
http://www.azul.net/m31/batalha/frame.html
http://www.terravista.pt/enseada/1112/base.html
http://riseup.net/antibid/
http://riseup.net/antibid/
http://www.m31.fm/utopia/
http://www.geocities.com/samizdata.geo/LIB.html
http://www.otite.hpg.ig.com.br/index1.html
http://www.aversaoaoestado.hpg.ig.com.br/indice.htm
http://www.fortunecity.com/boozers/bird/263/
http://www.nodo50.org/upa-molotov/
http://www.nodo50.org/
http://communities.latam.msn.com/170697
http://www.nodo50.org/indigena/
http://monkeyfist.com/


Agência de Notícias das Favelas  

 

Tierra y Libertad - Periodico Anarquista  

 

infolivre - contra-informação  

 

El Libertario - Periódico de los Movimientos Sociales Antagonistas (Venezuela).  

 

TAO - Telecommunications for Autonomous Organizing 

 

RiseUp 

 

sinDominio 

Arquivos 

Biblioteca Virtual Revolucionária  

Arquivos Zapatistas em português  

Textos de Noam Chomsky (em espanhol)  

The Noam Chomsky Archive (em inglês)  

Arquivo de história social Edgar Rodrigues  

Anarchy Archives (em inglês)  

Spunk Library - Anarchy, anarchist, and alternative materials(em inglês)  

Anarquía, movimientos libertarios,... (em espanhol)  

Arquivos sobre Proudhon de Francisco Trindade  

A Sociedade do Espetáculo e Outros Textos de Guy Debord  

Grupo Krisis  

Biblioteca Virtual Noam Chomsky  

The Nestor Makhno Archive  

Ecologia & Etnia 

Earth First! Worldwide  

Earth First Journal  

Earth First! Action Update Online  

Native Forest Council  

Liberación Animal no seras libre hasta que no liberes a tus esclavos  

MapuExpress - Informativo Mapuche desde territorio Mapuche  

Ecotopia  

animal - liberation world - wide  

Lakota - Culture and Spirituality  

Nativos Americanos - Links  

Mapahumano de Etnias, Pueblos y Culturas  

http://www.anf.org.br/
http://www.nodo50.org/tierraylibertad/
http://infolivre.mahost.org/index.php
http://www.nodo50.org/insurgentes/www.nodo50.org/ellibertario
http://www.tao.ca/
http://www.riseup.net/
http://www.sindominio.net/
http://www.geocities.com/autonomiabvr/index.html
http://www.chiapas.hpg.com.br/
http://ttt.inf.upv.es/~pausalvi/Noam_Chomsky/Noam_C.htm
http://www.zmag.org/chomsky/index.cfm
http://www.ceca.org.br/edgar/anarkp.html
http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/index.html
http://www.spunk.org/index.html
http://www.flyingmind.com/Flyingmind.Com/esoeso/anarqua.htm
http://www.franciscotrindade.com/
http://www.terravista.pt/IlhadoMel/1540/
http://planeta.clix.pt/obeco/
http://www.galeon.com/bvchomsky/principal.html
http://www.nestormakhno.info/index.htm
http://www.earthfirst.org/
http://www.earthfirstjournal.org/efj/
http://www.eco-action.org/efau/index.html
http://www.forestcouncil.org/
http://www.nodo50.org/liberacionanimal/
http://www.nodo50.org/liberacionanimal/
http://www.mapuexpress.net/
http://www.sindominio.net/ecotopia/
http://www.animalliberation.net/index.shtml
http://www.elexion.com/
http://club.telepolis.com/lmtm/NativosA3.htm
http://mapahumano.fiestras.com/


Pensamento Ecológico PECO - ecologia e ecologismo desde 1978 - na NET 

desde 1996  

Bicuda Ecológica - Rádio Bicuda  

CAVE - Coletivo Alternativa Verde  

Cultura Subversiva 

Revista Eletrônica Rizoma  

Associação Cearense Cultural do Rock (ACR)  

Solstício - Banda straight edge de Cabo Frio  

Crass - site sobre a banda  

Dorsal Atlântica - site da extinta banda carioca  

RASH - México Skinpagina GDL WCS.  

Fundacion LUTHER BLISSETT, Salamanca  

Quién es Luther Blissett?  

Luther Blissett  

Microfobia  

Instituto de Cultura e Ação Libertária  

Aktivaj - Ação Direta e Cultura Libertária  

Carlos Latuff - We Are All Palestinian  

Sitio de POESIA SALVAJE desde el barrio del carmen. spanish poetry  

Editora Nona Arte Quadrinhos 100% independentes  

Mundo Caipira - O Maior Portal sobre Cultura Popular Brasileira  

Sabotagem - Conhecimento não se compra se toma!  

Outros 

Confederación General del Trabajo (CGT)  

Pensiero Di Un Uomo Comune (em italiano)  

Frente Anti-Capitalista de apoio à ação direta  

Christiania - Site dessa comunidade livre na Dinamarca  

Ação local por justiça global  

International Committee To Save The Life Of Mumia Abu-Jamal (OWC)  

Ao Vivo do Corredor da Morte  

AntiGlobalizacion.org  

Reclaim The Streets  

IWA-AIT Secretariat - International Workers Association  

squat!net  

Industrial Workers of the World  

Sociologia.de  

ALCAralho - Quer acabar com a ALCA?  

Movimento Anti-guerra - Não Mais Guerras por Petróleo!  

 

http://www.infolink.com.br/~peco/
http://www.bicuda.org.br/
http://www.cave.org.br/index.asp
http://www.rizoma.net/
http://www.accrock.cjb.net/
http://www.solsticio.cjb.net/
http://www.geocities.com/capitolhill/senate/9044/
http://www.dorsal.hpg.ig.com.br/index.htm
http://www.geocities.com/rashmexico/
http://www.geocities.com/fundacionlutherblissett/
http://www.q-blissett.com/
http://www.lutherblissett.net/
http://www.microfobia.com/
http://www.cultlib.hpg.com.br/
http://www.aktivaj.hpg.ig.com.br/index.htm
http://www.sinkers.org/latuff/
http://www.poesiasalvaje.com/indexdos.html
http://www.nonaarte.com.br/
http://www.mundocaipira.com.br/
http://www.sabotagem.cjb.net/
http://www.cgt.es/
http://www.anarchismo.it/index.html
http://orbita.starmedia.com/~frenteanticapitalista/
http://www.christiania.org/
http://www.acaoglobal.cjb.net/
http://www.owcinfo.org/mumia/index.html
http://www.conradeditora.com.br/mumia/
http://www.antiglobalizacion.org/Germinal/
http://reclaimthestreets.org/index.html
http://www.iwa-ait.org/
http://www.squat.net/
http://www.iww.org/
http://www.sociologia.de/soc/br/index1.htm
http://www.alcaralho.org/
http://www.antiguerra.cjb.net/


Universidade Popular: 

Assembléia Popular - http://www.assembleiapopular.com.br/  

Centro de Cultura Social/RJ - http://ccs.sarava.org/  

Federação Anarquista do Rio de Janeiro - http://www.farj.org/  

Movimento dos Trabalhadores Desempregados – RJ -

http://mtdrio.wordpress.com/  

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - http://www.mst.org.br/  

Passa Palavra - http://passapalavra.info  

 

Coletivo Anarquista Terra Livre: 

A-Infos - http://www.ainfos.ca  

AK Press - http://www.akpress.org  

Alasbarricadas - http://www.alasbarricadas.org 

Anarchist Black Cross - http://www.anarchistblackcross.org  

Anarchy Archives - 

http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/archivehome.html  

Anarcho-Syndicalist Review – http://www.syndicalist.org 

Anti-Authoritarian Resource - http://enrager.net  

Anti-Racist Action - http://www.antiracistaction.ca  

Arquivo de Edgar Rodrigues - 

http://www.agrorede.org.br/ceca/edgar/anarkP.html  

Biblioteca Virtual Revolucionária - http://www.geocities.com/autonomiabvr  

CAVE - http://www.cave.org.br  

CLAVE - http://www.clave.cjb.net  

CCS - http://www.ccssp.hpg.com.br  

CCS Rio - http://ccs-rj.entodaspartes.org  

CELIP - http://www.celip.cjb.net  

Centro de Mídia Independente - http://www.midiaindependente.org  

Coletivo Domingos Passos - http://www.nodo50.org/insurgentes  

Confederación Nacional del Trabajo - http://www.cnt.es  

Editora Imaginário - http://www.editoraimaginario.com.br 

El Libertario - http://nodo50.org/ellibertario  

Encontro Autônomo - http://encontroautonomo.lifeed.org  

Enrager - http://www.enrager.net  

Faísca Publicações Libertárias – http://www.editorafaisca.net 

Federação Anarquista do Rio de Janeiro (FARJ) - http://farj.entodaspartes.org/ 

Index Librorum Prohibitorum - http://www.indexeditora.hpg.com.br  

InfoShop - http://www.infoshop.org  

Institute for Anarchist Studies - http://www.anarchist-studies.org  

Federação Anarquista Gaúcha (FAG) - http://www.fag.rg3.net  

Luta Libertária - http://www.lutalibertaria.cjb.net  

NESAEP - http://www.nesaep.cjb.net  

Nestor Makhno Archive - http://www.nestormakhno.info  

http://www.assembleiapopular.com.br/
http://ccs.sarava.org/
http://www.farj.org/
http://mtdrio.wordpress.com/
http://www.mst.org.br/
http://passapalavra.info/
http://www.ainfos.ca/
http://www.akpress.org/
http://www.alasbarricadas.org/
http://www.anarchistblackcross.org/
http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/archivehome.html
http://www.syndicalist.org/
http://enrager.net/
http://www.antiracistaction.ca/
http://www.agrorede.org.br/ceca/edgar/anarkP.html
http://www.geocities.com/autonomiabvr
http://www.cave.org.br/
http://www.clave.cjb.net/
http://www.ccssp.hpg.com.br/
http://ccs-rj.entodaspartes.org/
http://www.celip.cjb.net/
http://www.midiaindependente.org/
http://www.nodo50.org/insurgentes
http://www.cnt.es/
http://www.spunk.org/
http://nodo50.org/ellibertario
http://encontroautonomo.lifeed.org/
http://www.enrager.net/
http://www.editorafaisca.net/
http://farj.entodaspartes.org/
http://www.indexeditora.hpg.com.br/
http://www.infoshop.org/
http://www.anarchist-studies.org/
http://www.fag.rg3.net/
http://www.lutalibertaria.cjb.net/
http://www.nesaep.cjb.net/
http://www.nestormakhno.info/


Paideia Escuela Libre - http://www.paideiaescuelalibre.org  

Projeto Periferia - http://www.geocities.com/projetoperiferia  

Rádio Livre - http://www.radiolivre.org  

Rádio Muda - http://muda.radiolivre.org  

Rede Libertária da Baixada Santista - http://www.redelibertariabs.cjb.net  

Sabotagem - http://www.sabotagem.cjb.net  

Spunk Library - http://www.spunk.org  

  

R.A. Fórum. Protesta jornal anarquista: 

Bibloteca social Fabio luz – www.ccs.sarava.org 

Centro de cultura social/SP – www.ccssp.org 

Nu-sol – www.nu-sol.org 

Editora Achiamé – www.achiame.com 

Editora Imaginário – www.editoraimaginario.com.br 

AEL - http:// segall.ifch.unicamp.br/site_ael/ 

 

Considerações Finais: 

 

Nesse mapeamento dos arquivos podemos elencar algumas impressões 

importantes: 

 

1- Dificuldade em estabelecer uma tabela padrão para todos os arquivos. 

Visto que cada arquivo disponibiliza um tipo distinto de informação. 

2- A falta de descrição sobre o material catalogado nos arquivos dificulta a 

tabulação do que é documentação anarquista. Seria necessário um 

contato físico com os materiais para a obtenção de tais informações. 

3- A ineficiência das ferramentas de busca dos arquivos dificultou o 

estabelecimento de um método de pesquisa que abrangesse todo o século 

XX e XXI já que o mapeamento de Edgar Rodrigues publicado em livros 

se refere à primeira metade do século XX. 

4- Como os conteúdos dos documentos não são fichados pelos arquivos as 

buscas com palavras-chaves não se mostram eficazes. 

5- Há uma dificuldade em estabelecer a editoria dos jornais pela falta de 

informação sobre os arquivos. Além da hipótese de que muitos foram 

editados de forma autogestionário ou por meio de coletivos. 

6- Ainda ficou a impressão de que os sites não disponibilizam a real 

quantidade de documentos existentes em seus arquivos físicos. 

 

Referente aos núcleos de pesquisa: 

 

1- Os sites dos núcleos de pesquisa e outros coletivos encontram-se muitas 

vezes desatualizados, em construção e com grande quantidade de links 

inexistentes ou falhos. 

http://www.paideiaescuelalibre.org/
http://www.geocities.com/projetoperiferia
http://www.radiolivre.org/
http://muda.radiolivre.org/
http://www.redelibertariabs.cjb.net/
http://www.sabotagem.cjb.net/
http://www.spunk.org/


2- O cuidado estético dos sites é precário e visualmente poluído. Por 

cuidado estético entende-se a facilidade da visualização e acesso aos 

links e ferramentas disponíveis. 

3- Em relação aos links relacionados em cada site, pode-se ter a impressão 

de uma centralização na cidade do Rio de Janeiro. 

 



ANEXO DISSERTAÇÕES E TESES DEFENDIDAS E EM ANDAMENTO 

ENTRE 2001 E 2011 NAS UNIVERSIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO 

E QUANTIFICAÇÃO POR ORIENTADORES. 

PUC-SP 

Título Autor (a) Orientador (a) Tipo de 

material/ 

Faculdade 

Ano de 

conclusão 

Link 

relacionado 

Educação 

libertária: o 

legado utópico - 

para além da 

miserabilidade 

humana 

Ronaldo José 

Arnoni 

Mário Sérgio 

Cortella - 

Dpto. de 

Fundamentos 

da Educação e 

da Pós-

Graduação em 

Educação 

Dissertação 

de Mestrado 

em Educação 

pela 

Faculdade de 

Educação 

2001 Não consta 

Tema: Recuperação de vivência educacional pautada na ruptura com o ensino oficial e no resgate 

do humano no Homem a partir de experiências anarquistas. Discussão de possibilidades 

educacionais que contribuam no desenvolvimento da autonomia, solidariedade, liberdade. 

Mulheres e 

punição: uma 

história das 

Delegacias de 

Defesa da Mulher 

Lúcia Soares 

da Silva 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

do nu-sol 

Dissertação 

de Mestrado 

em Ciências 

Sociais pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

2001 Não consta 

Tema: Discussão da criação, procriação e eficiência das Delegacias da Defesa da Mulher expondo 

a importância do movimento feminista na defesa da violência da mulher. Praticas de intervenção 

como controle. 

Política e drogas 

nas Américas 

Thiago 

Moreira de 

Souza 

Rodrigues 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

do nu-sol 

Dissertação 

de Mestrado 

em Relações 

Internacionai

s 

2001 Não consta 

Tema: Análise da interdição legal de drogas, controle e criminalização no continente americano 

no início do séc. XX, até a expansão do consumo nos anos setenta transformando-se em indústria 

narcotraficante. A violenta e infindável ‘guerra ao narcotráfico’ liderada pelos EUA. 

Relâmpagos com 

claror: a 

Beatriz 

Helena 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Tese de 

Doutorado 

2001 Não consta 



construção da 

vida como obra 

de arte em Lygia 

Clark e Hélio 

Oiticica 

Scigliano 

Carneiro 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

do nu-sol 

em Ciências 

Sociais pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

 

Tema: Construção da vida como obra de arte na estética da existência instaurada pela prática das 

técnicas de si. Positivação de uma ética e afirmação da vida. Estudo da obra e vida destes artistas. 

A constituição do 

homem novo 

anarquista no 

ideário dos 

intelectuais do 

jornal A Plebe 

Ody Furtado 

Gonçalves 

Luiz Carlos 

Barreira - 

Programa de 

Pós-

Graduação em 

Educação da 

Universidade 

Católica de 

Santos 

Dissertação 

de Mestrado 

em Educação 

2002 Não consta 

Tema: Compreensão do projeto educacional de intelectuais anarquistas ligados ao jornal A Plebe, 

apreendendo as representações de povo, de homem velho e de homem novo veiculadas nos 

artigos escritos por editores e colaboradores do periódico. 

Antologia de 

existências e ética 

anarquista 

Givanildo 

Oliveira 

Avelino 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

do nu-sol 

Dissertação 

de Mestrado 

em Ciências 

Sociais pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

2002 Não consta 

Política e peste: 

crueldade, Plano 

Beveridge e 

abolicionismo 

penal 

Salete Magda 

de Oliveira 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

do nu-sol 

Tese de 

Doutorado 

em Ciências 

Sociais pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

2002 Não consta 

Tema: Problematização, a partir de uma perspectiva abolicionista, da medicalização da segurança 

a partir da metade do século XX e seus redimensionamentos contemporâneos com disseminação 

do programa de tolerância zero. 

O cinema do 

povo: um projeto 

de educação 

anarquista - 1901-

1921 

Cristina 

Aparecida 

Reis Figueira 

Luiz Carlos 

Barreira - 

Programa de 

Pós-

Graduação em 

Educação da 

Dissertação 

de Mestrado 

em Educação 

2003 Não consta 



Universidade 

Católica de 

Santos 

Tema: Estudo historiográfico dos projetos e modelos pedagógicos nas primeiras décadas da 

República. Investigação das várias utilizações da linguagem cinematográfica detectadas no 

debates educacional anarquista. 

Educação 

contemporânea 

no Brasil: 

escolarização, 

comunicação e 

anarquia 

 

 

Guilherme 

Carlos 

Corrêa 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

do nu-sol 

Tese de 

Doutorado 

em Ciências 

Sociais 

2004 Não consta 

Tema: Problematização do papel da escola nacional na emergência dos dispositivos de controle. 

Escolarização para a obediência promovida pelos governos ditatoriais no séc. XX. Análise das 

realizações anarquistas no campo da educação em escolas libertárias no início do séc. XX. 

Emancipação no 

cotidiano: 

iniciativas 

igualitárias em 

sociedade de 

controle 

Alejandra 

Astrid Leon 

Cedeno 

Peter Kevin 

Spink - 

Programa de 

Psicologia 

Social da PUC-

SP; Núcleo de 

Pesquisa em 

Organização e 

Ação Social 

Tese de 

Doutorado 

em 

Psicologia 

Social 

2006 http://www.s

apientia.pucs

p.br/tde_bus

ca/arquivo.p

hp?codArqui

vo=3053 

Tema: Tentativa de entender como iniciativas igualitárias funcionam em sociedades de controle. 

Indisciplina: 

experimentos 

libertários e 

emergência de 

saberes 

anarquistas no 

Brasil 

Rogério 

Humberto 

Zeferino 

Nascimento 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

do nu-sol 

Tese de 

Doutorado 

em Ciências 

Sociais pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

2006 http://www.s

apientia.pucs

p.br/tde_bus

ca/arquivo.p

hp?codArqui

vo=2580 

Tema: Demonstração do caráter indisciplinar das iniciativas libertárias, a partir da análise de dois 

jornais anarquistas do eixo Rio de Janeiro - São Paulo de 1907 a 1915.  

O corpo na 

transversal do 

tempo: da 

sociedade 

disciplinar a 

sociedade de 

controle ou da 

analítica de "um 

Edivaldo 

Vieira da 

Silva 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

Tese de 

Doutorado 

em Ciências 

Sociais pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

2006 http://www.s

apientia.pucs

p.br/tde_bus

ca/arquivo.p

hp?codArqui

vo=3581 
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corpo que cai" do nu-sol 

Tema: Análise (na sociedade contemporânea, de controle) das inovações tecnológicas, tecnologias 

essas apreendidas analiticamente por Michel Foucault e Gilles Deleuze.  

Pelas páginas 

libertárias: 

anarquismos, 

imagens e 

representações 

Angela 

Maria 

Roberti 

Martins 

Maria Izilda 

Santos de 

Matos - Dpto. 

de História  

Tese de 

Doutorado 

em História 

Social 

2006 http://www.s

apientia.pucs

p.br/tde_bus

ca/arquivo.p

hp?codArqui

vo=3103 

Tema: Análise da Cultura e Representações sobre as gravuras publicadas em periódicos 

libertários no Rio de Janeiro e São Paulo entre 1900 e 1924. Vida dos militantes anarquistas, 

perspectiva de gênero, modos de sentir, pensar e representar. 

Política e 

resistências 

protocolares: 

torções e reforços 

no diagrama da 

sociedade de 

controle 

Facundo 

Guerra 

Rivero 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

do nu-sol 

Dissertação 

de Mestrado 

em Ciências 

Sociais pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

2006 http://www.s

apientia.pucs

p.br/tde_bus

ca/arquivo.p

hp?codArqui

vo=2664 

Tema: Investigação de expressões de resistências contemporâneas no fluxo internacional, além da 

investigação dos controles que se dão por mecanismos de servidão maquínica e sujeição social. 

Terrorismos e 

terroristas 

André 

Raichelis 

Degenszajn 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

do nu-sol 

Dissertação 

de Mestrado 

em Ciências 

Sociais pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

2006 http://www.s

apientia.pucs

p.br/tde_bus

ca/arquivo.p

hp?codArqui

vo=2816 

Tema: Problematização da noção de terror e seu redimensionamento contemporâneo em âmbito 

internacional, a partir das procedências localizadas na Revolução Francesa e na Rússia entre os 

séculos XIX e XX. 

Educação e 

resistência 

anarquista em 

São Paulo: a 

sobrevivência das 

práticas de 

educação 

libertária na 

Academia de 

Comércio 

Saldanha 

Marinho (1920-

Olga Regina 

Fregoni 

Kazumi 

Munakata – 

Dpto. de 

Educação 

Dissertação 

de Mestrado 

em Educação 

pela 

Faculdade de 

Educação 

2007 http://www.s

apientia.pucs

p.br/tde_bus

ca/arquivo.p

hp?codArqui

vo=5303 
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1945) 

Tema: Análise dos jornais produzidos pela Academia de Comércio Saldanha Marinho e dos 

manuscritos do anarquista João Penteado, a fim de demonstrar a permanência dos princípios 

racionalistas, mesmo com o fechamento das Escolas Modernas de S. Paulo, entre 1920 e 1945. 

Intervenção 

provisória, 

liberdade 

assistida e jovens 

assassinados: 

existências 

interrompidas 

por um itinerário 

penalizador 

Cezar Bueno 

de Lima 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

do nu-sol 

Tese de 

Doutorado 

em Ciências 

Sociais pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

2007 http://www.s

apientia.pucs

p.br/tde_bus

ca/arquivo.p

hp?codArqui

vo=4763 

Tema: Estudo a respeito das determinações institucionais sobre jovens infratores, medidas sócio-

educativas em Londrina (PR), no contexto da sociedade de Controle. 

O anarquismo em 

São Paulo: as 

razões do 

declínio (1929-

1935) 

Alex Buzeli 

Bonomo 

Vera Lúcia 

Vieira - Dpto. 

de História; 

Coordenadora 

do Centro de 

Estudos de 

Historia da 

America 

Latina 

(CEHAL) 

Dissertação 

de Mestrado 

em História 

pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

2007 http://www.s

apientia.pucs

p.br/tde_bus

ca/arquivo.p

hp?codArqui

vo=5419 

Tema: Demonstração das razões do declínio, em 1934, da influência militante anarquista em São 

Paulo. 

O anarquismo no 

movimento punk: 

cidade de São 

Paulo, 1980-1990 

Valdir da 

Silva 

Oliveira 

Maria do 

Rosário Cunha 

Peixoto – 

Dpto. de 

História 

Dissertação 

de Mestrado 

em História 

pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

2007 http://www.s

apientia.pucs

p.br/tde_bus

ca/arquivo.p

hp?codArqui

vo=5680 

Tema: Reflexão, discussão e estudo do anarquismo no movimento punk na metrópole paulistana, 

a partir da própria produção punk (relatos, textos e fanzines) na década de 1980. 

Política e 

segurança 

pública: uma 

vontade de 

sujeição 

Edson Lopes 

Silva Junior 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

do nu-sol 

Dissertação 

de Mestrado 

em Ciências 

Sociais pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

2007 http://www.s

apientia.pucs

p.br/tde_bus

ca/arquivo.p

hp?codArqui

vo=4494 

Tema: Problematização da cumplicidade entre sociedade e polícia. Condições de criação do 
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Sistema Único de Segurança Pública – décadas de 1990 e 2000. 

A trajetória de 

José Oiticica: o 

professor, o 

autor, o jornalista 

e o militante 

anarquista na 

educação 

brasileira 

Cristina 

Aparecida 

Reis Figueira 

Kazumi 

Munakata – 

Dpto. de 

Educação 

Tese de 

Doutorado 

em Educação 

pela 

Faculdade de 

Educação 

2008 http://www.s

apientia.pucs

p.br/tde_bus

ca/arquivo.p

hp?codArqui

vo=7264 

Tema: Estudo historiográfico da trajetória do militante anarquista José Oiticica (1882-1957), 

visando à reconstituição de seu projeto de educação libertária.  

Anarquismos e 

governamentalid

ade 

Givanildo 

Oliveira 

Avelino 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

do nu-sol 

Tese de 

Doutorado 

em Ciências 

Sociais pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

2008 http://www.s

apientia.pucs

p.br/tde_bus

ca/arquivo.p

hp?codArqui

vo=7694 

Tema: Estudo das reflexões de Pierre-Joseph Proudhon e de Errico Malatesta, buscando 

aproximar a concepção anárquica nos estudos em governamentalidade e buscando uma relação 

de procedência entre ambos os estudos em Proudhon, no século XIX. 

Canibalismo e 

normalização 

Eliane Knorr 

de Carvalho 

Dorothea 

Voegeli 

Passetti - Dpto. 

de 

Antropologia 

Dissertação 

de Mestrado 

em Ciências 

Sociais pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

2008 

 

 

 

http://www.s

apientia.pucs

p.br/tde_bus

ca/arquivo.p

hp?codArqui

vo=7905 

Tema: Efeito do canibalismo no discurso, análise a partir de Lévi-Strauss, Foucault e Deleuze, na 

sociedade de controle, na qual já existe um canibalismo no qual a vítima é chamada de voluntária. 

Guerra e política 

nas relações 

internacionais 

Thiago 

Moreira de 

Souza 

Rodrigues 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

do nu-sol 

Tese de 

Doutorado 

em Ciências 

Sociais e R. 

Internacio-

nais pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

2008 http://www.s

apientia.pucs

p.br/tde_bus

ca/arquivo.p

hp?codArqui

vo=7125 

Tema: Estudo sobre a guerra, política e relações internacionais a partir da leitura de Proudhon e 

Foucault, e não de teorias liberais e relativistas. 

Narrativas a luz 

d´A "Lanterna": 

anticlericalismo, 

Walter da 

Silva 

Maria Izilda 

Santos de Matos 

- Dpto. de 

Dissertação 

de Mestrado 

em História 

2008 Não consta 
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anarquismo e 

representações 

Oliveira História; de 

Filosofia; Líder 

dos grupos de 

pesquisa 

“Renascimento: 

Ética, Filosofia 

Política e 

Religião”; e 

“Filosofia 

Política 

Contemporânea” 

pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

Tema: Reflexão sobre a presença de contos e romances no Folhetim do Periódico A Lanterna, entre 

1909 e 1916, buscando encontrar em tal folhetim estratégias de divulgação da propaganda 

anarquista.  

Relativismo e 

ceticismo na 

dialética serial de 

Proudhon 

João Ribeiro 

de Almeida 

Borba 

Antônio José 

Romera 

Valverde 

Tese de 

Doutorado 

em Filosofia 

pela 

Faculdade de 

Filosofia 

2008 http://www.s

apientia.pucs

p.br/tde_bus

ca/arquivo.p

hp?codArqui

vo=7862 

Tema: Análise do método serial de Proudhon, visando responder ao problema filosófico da 

construção de conhecimentos objetivos. 

Federalismo e 

autogestão: 

anarquismo - 

Proudhon, 

Guerra Civil 

Espanhola 

Natalia 

Monzon 

Montebello 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

do nu-sol 

Tese de 

Doutorado 

pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

2009 tp://www.sa

pientia.pucsp

.br/tde_busca

/arquivo.php

?codArquivo

=10203 

Tema: Noções de federalismo e autogestão compondo um ponto de vista analítico em Proudhon e 

na Guerra Civil Espanhola; agenciamento de conversas na atualidade entre Deleuze, Foucault, 

Lorca e Nietzsche.   

O (in)divíduo 

compulsivo: uma 

genealogia na 

fronteira entre a 

disciplina e o 

controle 

Leandro 

Alberto de 

Paiva 

Siqueira 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

do nu-sol 

Dissertação 

de Mestrado 

em Ciências 

Sociais pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

2009 http://www.s

apientia.pucs

p.br/tde_bus

ca/arquivo.p

hp?codArqui

vo=9962 

Tema: Genealogia das compulsões a fim de problematizar dispositivos de poder que operam 

assujeitamentos quando as sociedades de controle sobrepõem-se às disciplinares.  

Poder e 

resistências: 

Bruno 

Leonardo 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Dissertação 

de Mestrado 

2009 http://www.s

apientia.pucs
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movimentação da 

multidão. Uma 

cartografia do 

movimento 

antiglobalização 

Ramos 

Andreotti 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

do nu-sol 

em Ciências 

Sociais pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

p.br/tde_bus

ca/arquivo.p

hp?codArqui

vo=9208 

Tema: Cartografia de resistências que surgem a partir dos movimentos de antiglobalização. 

Política e polícia: 

medidas de 

contenção de 

liberdade - 

modulações de 

encarceramento 

contra os jovens 

na sociedade de 

controle 

Acácio 

Augusto 

Sebastião 

Junior 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

do nu-sol 

Dissertação 

de Mestrado 

em Ciências 

Sociais pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

2009 http://www.s

apientia.pucs

p.br/tde_bus

ca/arquivo.p

hp?codArqui

vo=9035 

Tema: Análise – a partir da genealogia de Foucault – das práticas destinadas à contenção de 

liberdade de crianças e jovens, na sociedade de controle.   

As Políticas de 

prevenção da 

Juventude na 

América Latina - 

O caso ILANUD 

Maria Cecília 

da Silva 

Oliveira 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

do nu-sol 

Dissertação 

de Mestrado 

em Ciências 

Sociais: 

Relações 

Internacionai

s 

2010 Não consta 

Tema: Problematizar a prevenção geral como dispositivo de segurança. Saberes e fluxos de poder 

na justiça penal juvenil vinculados a políticas de bem estar e medidas socioeducativas. 

Política de gestão 

escolar na 

sociedade de 

controle 

Gicele Maria 

Cervi 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

do nu-sol 

Tese de 

Doutorado 

em Ciências 

Sociais pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

2010 http://www.s

apientia.pucs

p.br/tde_bus

ca/arquivo.p

hp?codArqui

vo=11450 

Tema: Análise de práticas discursivas sobre gestão democrática e formação de gestor na escola, na 

segunda metade do século XX, a partir de Focault e sua noção de governamentalidade e Deleuze e 

a sociedade de controle. 

A prisão de 

segurança 

máxima na era do 

controle a céu 

aberto: uma 

análise 

Aline Passos Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Dissertação 

de Mestrado 

em Ciências 

Sociais pela 

Faculdade de 

Ciências 

Em 

andamento 

Não consta 
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javascript:open_window(%22http://aleph50018.pucsp.br:80/F/QJKH1QEC6LYMR1548EG791RKV3U9VK41T7GB9CDYUTRRCPKE6F-13160?func=service&doc_library=PSP01&doc_number=000248229&line_number=0001&func_code=WEB-BRIEF&service_type=MEDIA%22);
javascript:open_window(%22http://aleph50018.pucsp.br:80/F/QJKH1QEC6LYMR1548EG791RKV3U9VK41T7GB9CDYUTRRCPKE6F-13160?func=service&doc_library=PSP01&doc_number=000248229&line_number=0001&func_code=WEB-BRIEF&service_type=MEDIA%22);
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javascript:open_window(%22http://aleph50018.pucsp.br:80/F/QJKH1QEC6LYMR1548EG791RKV3U9VK41T7GB9CDYUTRRCPKE6F-13160?func=service&doc_library=PSP01&doc_number=000248229&line_number=0001&func_code=WEB-BRIEF&service_type=MEDIA%22);
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genealógica do 

RDD no Centro 

de Reabilitação 

Penitenciária de 

Presidente 

Bernardes/SP 

Coordenador 

do nu-sol 

Sociais 

Tema: pesquisa sobre as relações entre prisões de segurança máxima e dispositivos de controle a 

céu aberto, no campo da política penal brasileira, no início do século XXI. 

Abolicionismo 

Penal e ICOPA: 

Resistências 

libertárias a 

regimes 

punitivos 

Anamaria 

Aguiar e 

Salles 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

do nu-sol 

Dissertação 

de Mestrado 

em Ciências 

Sociais pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

Em 

andamento 

Não consta 

Anarquismo 

cristão no Brasil 

Gustavo 

Ramus de 

Aquino 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

do nu-sol 

Dissertação 

de Mestrado 

em Ciências 

Sociais pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

Em 

andamento 

Não consta  

Derivas da 

exploração 

sideral: 

Ecopolítica; 

exploração 

espacial; 

qualidade de 

vida 

Leandro 

Alberto de 

Paiva 

Siqueira 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

do nu-sol 

Tese de 

Doutorado 

em Ciências 

Sociais pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

Em 

andamento 

Não consta 

Libertação e 

liberações: 

anarquismos 

contemporâneos, 

política e anti-

política na 

sociedade de 

controle 

Acácio 

Augusto 

Sebastião 

Junior 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

do nu-sol 

Tese de 

Doutorado 

em Ciências 

Sociais pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

Em 

andamento 

Não consta 

 

Modulações de 

resistências: o 

Portal da 

Anarquia e a 

Anarcopédia 

Luíza Uehara 

de Araújo 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

Dissertação 

de Mestrado 

em Ciências 

Sociais pela 

Faculdade de 

Ciências 

Em 

andamento 

Não consta 



do nu-sol Sociais 

Roberto Freire: 

Tesão e Anarquia 

Gustavo 

Ferreira 

Simões 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

do nu-sol 

Dissertação 

de Mestrado 

em Ciências 

Sociais pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

Em 

andamento 

Não consta 

Tema: Análise do pensamento e da vida de Roberto Freire. 

Segurança, 

tolerância e 

libertação 

Thiago 

Souza Santos 

Edson Passetti 

- Dpto. de 

Política da 

faculdade de 

Ciências 

Sociais; 

Coordenador 

do nu-sol 

Dissertação 

de Mestrado 

Em 

andamento 

Não consta 

Sexo e capital 

humano 

Eliane Knorr 

de Carvalho 

Dorothea 

Voegeli 

Passetti – 

Dpto. de 

Antropologia 

Tese de 

Doutorado 

em Ciências 

Sociais pela 

Faculdade de 

Ciências 

Sociais 

Em 

andamento 

Não consta 

 

 

UNESP 

Título Autor (a) Orientador (a) Tipo de 

material/ 

Faculdade 

Ano de 

conclusão 

Link 

relacionado 

Por que 

anarquizar o 

ensino de 

matemática 

intervindo em 

questões 

socioambientais? 

Rodolfo 

Chaves 

Rômulo 

Campos Lins 

Tese de 

Doutorado 

em Educação 

Matemática 

pela 

Faculdade de 

Educação  

2004 http://www.a

thena.bibliot

eca.unesp.br/

exlibris/bd/br

c/3300413703

1P7/2004/cha

ves_r_dr_rcla

.pdf 

Tema: Estudo das relações saber-poder que se colocam diante das práticas educativas, 

interferindo nas relações socioambientais locais. Enfrentamento de dispositivos de controle do 

ensino tradicional de matemática. 

Processos de Danila de Luiz Antônio Dissertação 2007 http://www.a

http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/brc/33004137031P7/2004/chaves_r_dr_rcla.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/brc/33004137031P7/2004/chaves_r_dr_rcla.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/brc/33004137031P7/2004/chaves_r_dr_rcla.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/brc/33004137031P7/2004/chaves_r_dr_rcla.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/brc/33004137031P7/2004/chaves_r_dr_rcla.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/brc/33004137031P7/2004/chaves_r_dr_rcla.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/brc/33004137031P7/2004/chaves_r_dr_rcla.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/brc/33004137031P7/2004/chaves_r_dr_rcla.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bma/33004110042P8/2007/berto_df_me_mar.pdf


subjetivação no 

espaço escolar: 

práticas e 

discursos 

pedagógicos 

numa escola 

pública de ensino 

fundamental a 

partir de uma 

perspectiva 

foucaultiana 

Faria Berto Francisco de 

Souza – Dpto. 

de 

Antropologia e 

Sociologia; 

Instituto de 

Políticas 

Públicas de 

Marília 

de Mestrado 

em Ciências 

Sociais pela 

Faculdade de 

Filosofia e 

Ciências 

thena.bibliot

eca.unesp.br/

exlibris/bd/b

ma/33004110

042P8/2007/b

erto_df_me_

mar.pdf 

Tema: Estudo da instituição escolar e das relações de poder inerentes em suas práticas, a partir da 

análise da EMEF Prof. Olímpio Cruz de Marília-SP e da perspectiva metodológica de Michel 

Foucault. 

A concepção de 

arte em Lima 

Barreto e Leon 

Tolstói: 

divergências e 

convergências 

Zélia 

Ramona 

Nolasco dos 

Santos Freire 

Sílvia Maria 

Azevedo - 

Dpto. de 

Literatura 

Tese de 

Doutorado 

em Letras 

pela 

Faculdade de 

Ciências e 

Letras 

2009 http://www.a

thena.bibliot

eca.unesp.br/

exlibris/bd/b

as/330040480

19P1/2009/fre

ire_zrns_dr_

assis_parcial.

pdf 

Tema: Avaliação da concepção de arte em Lima Barreto (1881-1922) e Leon Tolstói (1828-1910), 

revelando o ideário anarquista como eixo comum de ambos. 

José Oiticica: 

reflexões e 

vivências de um 

anarquista 

Renato Luiz 

Lauris Junior 

Sérgio 

Augusto 

Queiróz Norte 

- Dpto. de 

História 

Dissertação 

de Mestrado 

em História 

pela 

Faculdade de 

Ciências e 

Letras 

2009 http://www.

dominiopubl

ico.gov.br/pe

squisa/Detal

heObraForm.

do?select_act

ion=&co_obr

a=135420 

Tema: Reconstrução da trajetória de José Oiticica, importante militante anarquista do movimento 

operário brasileiro da Primeira República.  

Pedagogia 

anarquista e 

ensino de 

Geografia: 

conquistando 

cotas de 

liberdade 

Antônio 

Elísio Garcia 

Eliseu Savério 

Sposito - Dpto. 

de Geografia 

Tese de 

Doutorado 

em Geografia 

pela 

Faculdade de 

Ciências e 

Tecnologia 

2009 http://domini

opublico.qpr

ocura.com.br

/dp/103242/P

edagogia-

anarquista-e-

ensino-de-

geografia:-

conquistand

o-cotas-de-

liberdade.ht

http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bma/33004110042P8/2007/berto_df_me_mar.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bma/33004110042P8/2007/berto_df_me_mar.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bma/33004110042P8/2007/berto_df_me_mar.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bma/33004110042P8/2007/berto_df_me_mar.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bma/33004110042P8/2007/berto_df_me_mar.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bma/33004110042P8/2007/berto_df_me_mar.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bma/33004110042P8/2007/berto_df_me_mar.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bas/33004048019P1/2009/freire_zrns_dr_assis_parcial.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bas/33004048019P1/2009/freire_zrns_dr_assis_parcial.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bas/33004048019P1/2009/freire_zrns_dr_assis_parcial.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bas/33004048019P1/2009/freire_zrns_dr_assis_parcial.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bas/33004048019P1/2009/freire_zrns_dr_assis_parcial.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bas/33004048019P1/2009/freire_zrns_dr_assis_parcial.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bas/33004048019P1/2009/freire_zrns_dr_assis_parcial.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bas/33004048019P1/2009/freire_zrns_dr_assis_parcial.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bas/33004048019P1/2009/freire_zrns_dr_assis_parcial.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=135420
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=135420
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=135420
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=135420
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=135420
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=135420
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=135420
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=135420
http://dominiopublico.qprocura.com.br/dp/103242/Pedagogia-anarquista-e-ensino-de-geografia:-conquistando-cotas-de-liberdade.html
http://dominiopublico.qprocura.com.br/dp/103242/Pedagogia-anarquista-e-ensino-de-geografia:-conquistando-cotas-de-liberdade.html
http://dominiopublico.qprocura.com.br/dp/103242/Pedagogia-anarquista-e-ensino-de-geografia:-conquistando-cotas-de-liberdade.html
http://dominiopublico.qprocura.com.br/dp/103242/Pedagogia-anarquista-e-ensino-de-geografia:-conquistando-cotas-de-liberdade.html
http://dominiopublico.qprocura.com.br/dp/103242/Pedagogia-anarquista-e-ensino-de-geografia:-conquistando-cotas-de-liberdade.html
http://dominiopublico.qprocura.com.br/dp/103242/Pedagogia-anarquista-e-ensino-de-geografia:-conquistando-cotas-de-liberdade.html
http://dominiopublico.qprocura.com.br/dp/103242/Pedagogia-anarquista-e-ensino-de-geografia:-conquistando-cotas-de-liberdade.html
http://dominiopublico.qprocura.com.br/dp/103242/Pedagogia-anarquista-e-ensino-de-geografia:-conquistando-cotas-de-liberdade.html
http://dominiopublico.qprocura.com.br/dp/103242/Pedagogia-anarquista-e-ensino-de-geografia:-conquistando-cotas-de-liberdade.html
http://dominiopublico.qprocura.com.br/dp/103242/Pedagogia-anarquista-e-ensino-de-geografia:-conquistando-cotas-de-liberdade.html
http://dominiopublico.qprocura.com.br/dp/103242/Pedagogia-anarquista-e-ensino-de-geografia:-conquistando-cotas-de-liberdade.html


ml 

Tema: Estudo da possibilidade de se aprender geografia a partir do paradigma educacional 

anarquista.  

 

As mulheres 

anarquistas na 

cidade de São 

Paulo (1889-1930) 

Samanta 

Colhado 

Mendes 

 

  

Moacir Gigante 

– Dpto. de 

História 

Dissertação 

de Mestrado 

em História 

pela 

Faculdade de 

História, 

Direito e 

Serviço Social  

2010 http://www.f

ranca.unesp.

br/poshistori

a/samanta.p

df 

Tema: O trabalho busca entender as teorias e práticas das mulheres anarquistas durante a 

Primeira República em São Paulo. 

 

 

UNICAMP 

Título Autor (a) Orientador (a) Tipo de 

material / 

Faculdade 

Ano de 

conclusão 

Link 

relacionado 

Anarquismo em 

verso e prosa: 

literatura e 

propaganda na 

imprensa 

libertária em São 

Paulo (1900-1916) 

Cláudia 

Feierabend 

Baeta Leal 

Antônio 

Arnoni Prado - 

Dpto. de 

Teoria 

Literária da 

Unicamp 

Dissertação 

de Mestrado 

de Teoria 

Literária pelo 

Instituto de 

Estudos da 

Linguagem 

2001 http://cutter.

unicamp.br/

document/?c

ode=vtls0002

20581 

Tema: Relação entre a propaganda libertária e a literatura de ficção publicada nos periódicos 

anarquistas de São Paulo, entre 1900 e 1916.  

Letras militantes: 

história, política e 

literatura em 

Lima Barreto 

Denilson 

Botelho 

Sidney 

Chalhoub – 

Dpto. de 

História; 

Centro de 

Pesquisa em 

História Social 

da Cultura 

Tese de 

Doutorado 

em História 

pelo Instituto 

de Filosofia e 

Ciências 

Humanas 

2001 http://cutter.

unicamp.br/

document/?c

ode=vtls0002

32427 

Tema: Compreensão do processo de construção da carreira de Lima Barreto (1881-1922), a partir 

de jornais e revistas em que ele publicou seus textos, além de um estudo sobre sua biblioteca e de 

sua inserção nos debates políticos sobre as eleições da Primeira República. 

A educação como 

estética de 

existência: uma 

Cristina S. 

Queiroz 

Sílvio D. O. 

Gallo - Dpto. 

de Filosofia e 

Dissertação 

de Mestrado 

em Educação 

2002 

 

http://cutter.

unicamp.br/

document/?c

http://dominiopublico.qprocura.com.br/dp/103242/Pedagogia-anarquista-e-ensino-de-geografia:-conquistando-cotas-de-liberdade.html
http://www.franca.unesp.br/poshistoria/samanta.pdf
http://www.franca.unesp.br/poshistoria/samanta.pdf
http://www.franca.unesp.br/poshistoria/samanta.pdf
http://www.franca.unesp.br/poshistoria/samanta.pdf
http://www.franca.unesp.br/poshistoria/samanta.pdf
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000220581
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000220581
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000220581
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000220581
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000220581
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000232427
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000232427
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000232427
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000232427
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000232427
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000248385
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000248385
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000248385


crítica anarquista 

ao construtivismo 

História da 

Educação 

pela 

Faculdade de 

Educação 

ode=vtls0002

48385 

Tema: Crítica à educação construtivista, a partir de autores como Bakunin e Proudhon. Análise 

foucaultiana das relações de poder existentes na pedagogia.   

A organização da 

escola libertária 

como local de 

formação de 

sujeitos 

singulares: um 

estudo sobre a 

escola Paidéia 

Clovis 

Nicanor 

Kassick 

Agueda 

Bernadete  

Bittencourt – 

Dpto. de 

Educação; 

Grupo de 

Estudos sobre 

Instituição 

Escolar e 

Organizações 

Familiares 

Tese de 

Doutorado 

em Educação 

pela 

Faculdade de 

Educação 

2002 http://cutter.

unicamp.br/

document/?c

ode=vtls0002

39674 

Tema: Análise da Instituição Escola enquanto local de formação do indivíduo e, em contraponto, 

análise da organização educativa Paidéia (escola libertária de Mérida/Espanha). 

O sindicalismo 

revolucionário 

em São Paulo e 

na Itália: 

circulação de 

idéias e 

experiências na 

militância 

sindical 

transnacional 

entre 1890 e o 

fascismo 

Edilene 

Teresinha 

Toledo 

Claudio 

Henrique de 

Moraes 

Batalha – 

Dpto. de 

História 

Tese de 

Doutorado 

em História 

pelo Instituto 

de Filosofia e 

Ciências 

Humanas 

2002 http://www.

bibliotecadig

ital.unicamp.

br/document

/?code=vtls00

0240606&fd=

y 

Tema: Apresentação e análise do sindicalismo revolucionário no início do século XX e a circulação 

transnacional de suas idéias e práticas entre São Paulo e Itália. Estudo através da trajetória de vida 

de três militantes italianos, imigrantes em São Paulo. 

Clevelândia, 

Oiapoque - aqui 

começa o Brasil! : 

trânsitos e 

confinamentos na 

fronteira com a 

Guiana Francesa 

(1900-1927) 

Carlo 

Romani 

Luzia 

Margareth 

Rago - Dpto. 

de História; 

Grupo de 

estudos 

foucaultianos - 

coordenadora 

Tese de 

Doutorado 

em História 

pelo Instituto 

de Filosofia e 

Ciências 

Humanas 

2003 http://cutter.

unicamp.br/

document/?c

ode=0002943

43&fd=y 

Tema: Estudo histórico sobre o processo de ocupação pelo Estado brasileiro da região da 

Clevelândia, entre o Amapá e a Guiana Francesa; destaque aos ativistas anarquistas confinados 

nessa região entre 1924-1927, prisioneiros da Revolução de 1924, em São Paulo 

O anarquismo Ricardo Cláudio Dissertação 2003 http://cutter.

http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000248385
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000248385
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000239674
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000239674
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000239674
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000239674
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000239674
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000240606&fd=y
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000240606&fd=y
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000240606&fd=y
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000240606&fd=y
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000240606&fd=y
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000240606&fd=y
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organizado: as 

concepções e 

práticas da 

Federação 

Anarquista 

Uruguaia (1956-

1976) 

Ramos Rugai Henrique de 

Moraes 

Batalha - Dpto. 

de História 

de Mestrado 

em História 

pelo Instituto 

de Filosofia e 

Ciências 

Humanas 

unicamp.br/

document/?c

ode=0002738

01 

Tema: Análise de idéia e práticas político-sociais da Federação Anarquista Uruguaiana entre 1952 

e 1976. 

Imprimindo a 

Resistência: A 

Imprensa 

Anarquista e a 

Repressão 

Política em São 

Paulo (1930-1945) 

Rodrigo Rosa 

da Silva 

Michael 

McDonald 

Hall - Dpto. de 

História 

Dissertação 

de Mestrado 

em História 

pelo Instituto 

de Filosofia e 

Ciências 

Humanas 

2005 http://cutter.

unicamp.br/

document/?c

ode=vtls0003

64117 

Tema: A partir da pesquisa nos acervos do DEOPS e dos jornais anarquistas arquivados no AEL, 

o trabalho mostra as atividades anarquistas relacionadas às práticas sindicais, políticas e culturais 

e suas respectivas repressões sofridas, no período de 1930 a 1945, em São Paulo. 

Pensiero e 

Dinamite: 

anarquismo e 

repressão em São 

Paulo nos anos 

1890 

Cláudia 

Feierabend 

Baeta Leal 

Michael 

McDonald 

Hall - Dpto. de 

História 

Tese de 

Doutorado 

em História 

pelo Instituto 

de Filosofia e 

Ciências 

Humanas 

2006 http://cutter.

unicamp.br/

document/?c

ode=vtls0003

78181 

Tema: Análise da atuação de militantes anarquistas residentes em S. Paulo, na década de 80, por 

meio de jornais, publicações, manifestações públicas e interação com outros agentes sociais. 

Narrar utopias 

vividas - 

memória e 

construção de si 

nas Mujeres Libres 

da Espanha 

Maria Clara 

Pivato Biajoli 

Luzia 

Margareth 

Rago - Dpto. 

de História 

 

Dissertação 

de Mestrado 

em História 

pelo Instituto 

de Filosofia e 

Ciências 

Humanas 

2007 http://cutter.

unicamp.br/

document/?c

ode=vtls0004

18234 

Tema: Análise da memória de algumas mulheres que militaram no movimento anarquista 

feminino espanhol Mujeres Libres, durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939), a partir de 

entrevistas, livros e documentários produzidos entre 1980 e 1990. 

Pensar 

diferentemente a 

história: o olhar 

genealógico de 

Michel Foucault 

em Vigiar e Punir 

Priscila 

Piazentini 

Vieira 

Luzia 

Margareth 

Rago - Dpto. 

de História 

Dissertação 

de Mestrado 

em História 

pelo Instituto 

de Filosofia e 

Ciências 

Humanas 

2008 http://cutter.

unicamp.br/

document/?c

ode=vtls0004

26614 
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Tema: Discussão da concepção de história genealógica de Michel Foucault, examinando sua 

prática em Vigiar e Punir. 

A parrésia e a 

problematização 

do intelectual em 

Michel Foucault 

Priscila 

Piazentini 

Vieira 

Luzia 

Margareth 

Rago - Dpto. 

de História 

Tese de 

Doutorado 

Em 

andamento 

Não consta 

A teoria dos 

signos na filosofia 

de Gilles Deleuze 

Roberto 

Duarte 

Santanta do 

Nascimento 

Luiz Benedicto 

Lacerda 

Orlandi – 

Dpto. de 

Filosofia 

Tese de 

Doutorado  

Em 

andamento 

Não consta 

 

 

USP 

Título Autor (a) Orientador (a) Tipo de 

material/ 

Faculdade 

Ano de 

conclusão 

Link 

relacionado 

Arte e 

transformações 

na cultura escolar 

Sandra 

Cristina 

Gorni 

Benedetti 

Maria Heloísa 

Corrêa de 

Toledo - 

Depto. de 

Conunicações 

e Arte da ECA 

Dissertação 

de Mestrado 

em Artes 

pela Escola 

de 

Comunicação 

e Artes/USP 

2001 Não consta 

Tema: Pesquisa de campo cartográfica que investiga se a Arte pode, e sob quais condições, 

desencadear, entre alunos e professores, experiências estéticas, artísticas e culturais capazes de 

estimular transformações na cultura escolar. 

Uma narrativa 

foucaultiana – 

Institucional dos 

processos de 

exclusão escolar 

Cintya 

Regina 

Ribeiro 

Júlio Roberto 

Groppa 

Aquino - Dpto 

de Filosofia da 

Educação e 

Ciência da 

Educação 

Dissertação 

de Mestrado 

em Educação 

pela 

Faculdade de 

Educação 

2001 Não consta 

Tema: Estudo sobre a exclusão escolar sob perspectiva histórico-institucional. Como os diferentes 

modos de comprometimento da qualidade dos vínculos institucionais escolares contribuíram para 

exclusão na escola pública brasileira entre os anos de 1960 e 1980. 

Maurício 

Tragtenberg e a 

pedagogia 

libertária 

Antônio Ozai 

da Silva 

Nelson Piletti -  

Dpto. de 

Filosofia da 

Educação e 

Ciência da 

Tese de 

Doutorado 

em Educação 

pela 

2004 

 

 

Não consta 

 

 



 Educação Faculdade de 

Educação/ 

USP 

 

 

 

 

 

 

Tema: Análise da contribuição de Maurício Tragtenberg, enquanto intelectual engajado, à 

Pedagogia Libertária. Apresentação de sua biografia; produção intelectual, analisando o 

autodidatismo e a sua práxis no espaço da informalidade; e militância em lutas sociais. 

Práticas da 

educação 

libertária no 

Brasil - a 

experiência da 

escola moderna 

em São Paulo 

Tatiana 

Calsavara 

Carmen Sylvia 

Vidigal 

Moraes – Dpto 

de 

Administração 

Escolar e 

Economia da 

Educação 

Dissertação 

de Mestrado 

em História 

da Educação 

pela 

Faculdade de 

Educação 

2004 

 

 

Não consta 

Tema: Experiência e práticas anarquistas no campo da educação, especificamente na cidade de 

São Paulo, nas duas primeiras décadas do século XX. Debate sobre os acontecimentos mundiais, o 

movimento operário e as articulações políticas da época. 

Locus e ecos da 

ética libertária: A 

novela ideal e a 

propaganda 

anarquista 

espanhola 

Ivan 

Rodrigues 

Martin 

Valéria de 

Marco - Dpto 

de Letras 

Modernas 

Tese de 

Doutorado 

em Língua 

Espanhola e 

Literatura 

Espanhola e 

Hispano-

Americana 

pela FFLCH 

2005 Disponível 

em PDF: 

http://www.t

eses.usp.br/ 

Tema: Análise da ética libertária nas novelas da série Novela Ideal, produzida no contexto da 

Guerra Civil Espanhola (1936-1939). 

Subjetivações e 

formação 

docente: uma 

perspectiva 

foucaultiana 

Mônica 

Cristina 

Mussi 

Júlio Roberto 

Groppa 

Aquino - Dpto 

de Filosofia da 

Educação e 

Ciência da 

Tese de 

Doutorado 

em Educação 

pela 

Faculdade de 

Educação 

2005 Não consta 

Tema: Modos de subjetivação docente no contexto do domínio formativo. Noções de dispositivo, 

poder e modos de subjetivação desenvolvidas na filosofia foucaultiana. 

Vidas autônomas, 

almas 

controladas: 

avaliação como 

dispositivo de 

governamentalid

ade 

Adélia Mara 

Pasta da 

Silva 

Júlio Roberto 

Groppa 

Aquino - Dpto 

de Filosofia da 

Educação e 

Ciência da 

Dissertação 

de Mestrado 

em Educação 

pela 

Faculdade de 

Educação 

2005 Não consta 



Tema: Analise sobre avaliação educacional, especificamente no interior da escola, com o intuito de 

controlar as aprendizagens. Como este dispositivo a serviço do poder disciplinar mostra-se 

fundamental para as formas de governamentalidade da sociedade de controle. 

A anarquia 

ordenada e suas 

regras de decisão: 

uma concepção 

da emergência da 

cooperação social  

Heraldo 

Elias de 

Moura 

Montarroyos 

José 

Raymundo 

Novaes 

Chiappin - 

Dpto de 

Economia da 

FEA e de 

Filosofia da 

FFLCH 

Tese de 

Doutorado 

em Filosofia 

pela FFLCH 

2006 Disponível 

em PDF: 

http://www.t

eses.usp.br/ 

Tema: Esboço da reconstrução do livro Os Limites da Liberdade de James Buchanan, trazendo a 

idéia de uma cooperação político no meio termo entre a Anarquia e o Leviatã.  

A experiência do 

pensamento em 

Michel Foucault: 

conversações com 

o campo 

educacional 

Cintya 

Regina 

Ribeiro 

Júlio Roberto 

Groppa 

Aquino - Dpto 

de Filosofia da 

Educação e 

Ciência da 

Tese de 

Doutorado 

em Educação 

pela 

Faculdade de 

Educação 

2006 Não consta 

Tema: O lugar do pensamento na obra de Michel Foucault, de modo que se evidenciem pontos de 

interlocução com algumas questões educacionais contemporâneas, em particular com aquelas que 

questionam os pressupostos de soberania do sujeito e do conhecimento. 

Entre a educação 

e o plano de 

pensamento de 

Deleuze e 

Guattari: uma 

vida 

Sandra 

Cristina 

Gorni 

Benedetti 

Júlio Roberto 

Groppa 

Aquino - Dpto 

de Filosofia da 

Educação e 

Ciência da 

Tese de 

Doutorado 

em Educação 

pela 

Faculdade de 

Educação 

2007 Não consta 

Tema: Esboço de cartografia teórica de alguns estudos educacionais voltados à filosofia das 

multiplicidades de Gilles Deleuze & Félix Guattari, a partir da seguinte questão: o que se passa 

entre a educação e o plano de pensamento desses autores? 

A adjetivação nas 

cartas dos leitores 

do periódico La 

Battaglia 

Vitória 

Garcia Rocha 

Olga 

Alejandra 

Mordente - 

Dpto de letras 

modernas 

 

Dissertação 

de Mestrado 

em Língua e 

Literatura 

Italiana pela 

FFLCH 

2008 Disponível 

em PDF: 

http://www.t

eses.usp.br/ 

Tema: Análise de 10 cartas de leitores publicadas no periódico anarquista La Battaglia, que 

circulou em São Paulo de 1904 a 1913. 

A trajetória 

anarquista do 

Luciana Eliza Carmen Sylvia 

Vidigal 

Dissertação 

de Mestrado 

2009 Disponível 

em PDF: 



educador João 

Penteado: 

Leituras sobre 

educação, cultura 

e sociedade 

dos Santos Moraes  – 

Dpto de 

Administração 

Escolar e 

Economia da 

Educação 

em Educação 

pela 

Faculdade de 

Educação 

http://www.t

eses.usp.br/ 

Tema: Trajetória do educador João Penteado na história da educação brasileira no Contexto da 

implementação das escolas libertárias em São Paulo na primeira década do século XX. 

Biopolítica, 

Comunicação e o 

Poder Pastoral 

Guilherme 

Ranoya 

Seixas Lins 

Mauro Wilton 

de Sousa - 

Departamento: 

Cinema, Rádio 

e Televisão da 

ECA 

 

Dissertação 

de Mestrado 

em 

Comunica-

ção pela 

Escola de 

Comunica-

ções e Artes 

2009 http://usp-

br.academia.

edu/Guilher

meRanoya/P

apers/275900

/Biopol%C3

%ADtica--

Comunica%

C3%A7%C3

%A3o-e-o-

Poder-

Pastoral 

Tema: Exploração de novas maneiras de pensar os meios de comunicação de massa, suas relações 

de poder e relevância social, a partir da filosofia de Foucault, Deleuze e outros autores que 

pensem o Biopoder, Biopolítica, Poder Pastoral e sociedades disciplinar e de controle. 

Blásfemos e 

sonhadores: 

Ideologia, utopia 

e sociabilidades 

nas Campanhas 

anarquistas em A 

Lanterna (1909-

1916) 

Carlos 

Eduardo 

Frankiw de 

Andrade 

Zilda Márcia 

G. Iokoi - Dpto 

de História da 

FFLCH; 

diretora 

executiva do 

LEI  

 

Dissertação 

de Mestrado 

em História 

pela FFLCH 

2009 Disponível 

em PDF: 

http://www.t

eses.usp.br/ 

Tema: Análise, a partir do periódico A Lanterna, da agitação política e social dos militantes 

anarquistas paulistanos entre 1909 e 1916 nas campanhas contra o Orfelinato de Artes e Ofícios 

Christóvam Colombo e a favor da construção das Escolas Modernas de São Paulo.  

História do corpo 

através da dança 

ciranda: Lia de 

Itamaracá 

Sonia Teller Nicolau 

Sevcenko – 

Dpto de 

História da 

FFLCH 

Dissertação 

de Mestrado 

em História 

pela FFLCH 

2009 Disponível 

em PDF: 

http://www.t

eses.usp.br/ 

Tema: Elaboração de uma história do corpo da mulher via dança (da ciranda presidida por Lia de 

Itamaracá), produzindo um corpo Outro, que não o do Biopoder, como formulou Foucault.  

O aluno-

problema e o 

governo da alma: 

Marcelo Rito Júlio Roberto 

Groppa 

Aquino - Dpto 

Dissertação 

de Mestrado 

em Educação 

2009 Disponível 

em PDF: 

http://www.t
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uma abordagem 

foucaultiana 

de Filosofia da 

Educação e 

Ciência da 

pela 

Faculdade de 

Educação 

eses.usp.br/ 

Tema: Escola como espaço privilegiado para a disseminação de agentes biopolíticos; o fracasso 

escolar sofre uma abordagem foucaultiana. 

Élisée Reclus e a 

Geografia da 

Colômbia: 

cartografias de 

uma intersecção 

David 

Alejandro 

Ramírez 

Palacios 

Antônio 

Carlos Robert 

Moraes - 

Depto de 

geografia da 

FFLCH 

Dissertação 

de Mestrado 

em Geografia 

pela FFLCH 

2010 Disponível 

em PDF: 

http://www.t

eses.usp.br/ 

Tema: Compreensão da lógica do geógrafo e cartógrafo Élisée Reclus (1830-1905) mediante análise 

dos capítulos “Colômbia” e “Panamá” de sua Nova Geografia Universal.  

Revisitando a 

trajetória de João 

Penteado: o 

discreto 

transgressor de 

limites. São 

Paulo, 1890-1940 

Fernando 

Antônio 

Peres 

Maria Lúcia 

Spedo 

Hilsdorf - 

Dpto de 

Filosofia da 

Educação e 

Ciências da 

Educação 

 

Tese de 

Doutorado 

em Educação 

pela 

Faculdade de 

Educação 

2010 Disponível 

em PDF: 

http://www.t

eses.usp.br/ 

Tema: Exposição de outras faces de João Penteado (1877-1965), diretor da Escola Moderna 

número um, iniciativa escolar anarquista de São Paulo. 

A cidade que 

educa: Liberdade 

e governo da 

alma no espaço 

urbano 

Elisa Vieira Júlio Roberto 

Groppa 

Aquino - Dpto 

de Filosofia da 

Educação e 

Ciência da 

Dissertação 

de Mestrado 

em Educação 

pela 

Faculdade de 

Educação 

Em 

andamento 

Não consta 

A educação 

contra o Estado 

Rodrigo Rosa 

da Silva 

Lúcia Emília 

Nuevo Barreto 

Bruno 

Tese de 

Doutorado 

em Educação 

pela 

Faculdade de 

Educação 

 

 

 

Em 

andamento 

Não consta 

A educação para 

o trabalho no 

contexto 

libertário - a 

Ana Paula 

Martins 

Cecília Hanna 

Mate - Dpto de 

Metodologia 

Dissertação 

de Mestrado 

Em 

andamento 

Não consta 



atuação libertária 

em cursos 

comerciais em 

São Paulo (1912-

1931) 

do Ensino e 

Educação 

Comparada 

(EDM) 

 

A militância 

anarquista 

através das 

relações mantidas 

por João 

Penteado – 

Estratégias de 

sobrevivência 

Tatiana 

Calsavara 

Carmen Sylvia 

Vidigal 

Moraes - Dpto 

de 

Administração 

Escolar e 

Economia da 

Educação 

Tese de 

Doutorado 

em Educação 

pela 

Faculdade de 

Educação 

Em 

andamento 

Não consta 

A potência do 

ridículo 

André 

Gimenes 

Júlio Roberto 

Groppa 

Aquino - Dpto 

de Filosofia da 

Educação e 

Ciência da 

Dissertação 

de Mestrado 

em Educação 

pela 

Faculdade de 

Educação 

Em 

andamento 

Não consta 

As práticas de 

ensino da escrita 

e a 

governamentali-

dade 

Adélia Mara 

Pasta da 

Silva 

Júlio Roberto 

Groppa 

Aquino - Dpto 

de Filosofia da 

Educação e 

Ciência da 

Tese de 

Doutorado 

em Educação 

pela 

Faculdade de 

Educação 

Em 

andamento 

Não consta 

As questões 

econômicas no 

anarquismo do 

século XIX 

Ricardo 

Ramos Rugai 

Antônio 

Penalves 

Rocha - Dpto 

de História da 

FFLCH 

Tese de 

Doutorado 

em História 

Econômica 

pela FFLCH 

Em 

andamento 

Não consta 

Élisée Reclus e a 

Geografia 

Brasileira 

Marcelo 

Augusto 

Miyahiro 

Manoel 

Fernandes de 

Sousa Neto - 

de Geografia 

Dissertação 

de Mestrado 

em Geografia 

pela FFLCH 

Em 

andamento 

Não consta 
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