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CURSO DE FORMAÇÃO POLITÍCA 

Tema: 500 ANOS DE REVOLTAS E REVOLUÇÕES DO POVO BRASILEIRO 

Público Alvo: lideranças trabalhadoras, de movimentos populares e de juventude, interessados e 
estudiosos do tema. 

Modalidade: à distância  

 

Carga Horária: 30 horas, em 4 semanas - sendo 12 horas em sala de aula virtual e 18 horas em 

atividades complementares.  

 

Elaboração: ILAESE – Instituto Latino Americano de Estudos Socioeconômicos 

 

Objetivos do curso: 

Curso dirigido para lideranças trabalhadoras, de movimentos populares e de juventude, estudiosos 

e interessados no tema, elaborado com o intuito de passar pela história do Brasil ressaltando a luta 

do povo brasileiro e toda a resistência contra invasores e colonizadores. O objetivo central é 

desmistificar a ideologia predominante que apregoa que o povo brasileiro é pacífico e por isso não 

aconteceu uma revolução no Brasil. Pretendemos demonstrar que aconteceram várias revoltas 

regionalizadas e algumas podemos caracterizar como revoluções, a exemplo da revolução que 

aconteceu no Grão-Pará em 1835, conhecida como Cabanagem, influenciada pelos ideais da 

Revolução Francesa, norte americana e haitiana, dirigida por indígenas, negros e pobres que ficaram 

no poder por vários anos. Este é só um exemplo da intencionalidade deste curso, ao instigar as novas 

gerações do povo brasileiro a conhecer a nossa história para prosseguir resistindo, honrando a 

história de bravos lutadores para conquistar a revolução tão almejada e necessária.  

 

“Só é cantador quem traz no peito o cheiro e a cor de sua terra, 

a marca de sangue dos seus mortos, 

e a certeza de luta de seus vivos.” 
François Silvestre, poeta e escritor potiguar 

 

Responsáveis pelo curso: Ana Paula Santana e Nazareno Godeiro 
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Ao longo de 4 semanas 2500 brasileiros fazendo parte do Curso “500 ANOS DE REVOLTAS E 

REVOLUÇÕES DO POVO BRASILEIRO” estudarão de forma concentrada e tirarão conclusões sobre a 

resistência do povo brasileiro.  

Fazendo parte desta comunidade é importante dedicação para realizar as leituras, assistir aos filmes, 

interagir com os colegas e cursistas no fórum de debates e participar das aulas virtuais 

semanalmente. 

8 turmas estão organizadas e cada uma delas com data de início a partir do dia 18/07. 

 

Conheça todo o conteúdo, metodologia e programação do curso 

 

 

Conteúdo 

 

Módulo Introdutório 

 Apresentação do conteúdo geral e dinâmica do curso  

 Palestra introdutória 
 

 Questões norteadoras para reflexão:  
 

1) Sobre o caráter da colonização da América: foi escravista, feudal ou capitalista? 
 

2) Na reprodução da vida e na luta, cada povo, cada classe, forja sua identidade. Qual a 
identidade do povo trabalhador brasileiro (afro-indígena) e da burguesia? Qual classe é fraca 
e covarde historicamente? 

 
3) Qual a conexão que existe entre o passado e o presente do Brasil? É legítima a reivindicação 

de uma reparação histórica aos povos afro-indígenas? Quem vai pagar pelo genocídio 
cometido? 

 
4) Desmonte o mito disseminado pela ideologia burguesa, que no Brasil houve uma assimilação 

harmônica entre três raças (indígenas, negra e branca) e gerou um povo pacato, feliz e cordial, 
uma democracia racial no país. 
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Módulo 1 

A resistência e genocídio indígena 

Assuntos abordados no módulo 1:  

1.1. Quem eram e como viviam os povos originários na região? 

1.2. Descobridores ou invasores? 

1.3. O surgimento da propriedade privada no Brasil 

1.4. O genocídio e os 200 anos de resistência indígena em 10 episódios. 

1.5. As lições da derrota: 

a. A violência contrarrevolucionaria do invasor. 

b. O papel da igreja na colonização 

c. A divisão entre as nações indígenas 

1.6. Assimilação harmônica ou destruição étnica indígena? 

1.7. O genocídio continua no século XXI 

 

Material de leitura prévia:  

Apostila disponibilizada aos inscritos com artigo de Nazareno Godeiro, do livro “As revoltas e 

revoluções do povo brasileiro” 

 

Filmes e vídeos recomendados:  

• A missão, de Roland Joffé, 1986 

• Guerras do Brasil – Episodio 1, de Luiz Bolognesi 

 

Recomendação de leitura para aprofundar o tema: 

• História da Resistência Indígena, 500 anos de luta - de Benedito Prezia. Editora Expressão Popular 

• História dos Índios no Brasil - de Manuela Carneiro da Cunha. Companhia das Letras 

Responsáveis pelo módulo: Ana Paula Santana e Nazareno Godeiro 
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Módulo 2 

Resistência negra 

Assuntos abordados no módulo 2:  

2.1. Negros Africanos escravizados: da África à exploração nas colônias 

2.2.Quilombos como espaço de resistência 

2.3. O Quilombo dos Palmares: símbolo de luta, de igualdade e liberdade 

2.4. A resistência negra e a formação do povo brasileiro 

 

Material de leitura prévia:  

Apostila disponibilizada aos inscritos com artigo de Rosenverck Estrela Santos, do livro “As revoltas e 

revoluções do povo brasileiro” 

 

Filmes e vídeos recomendados:  

        • QUILOMBO - Direção: Cacá Diegues. 2 horas de duração. 

• AMISTAD - Direção: Steven Spielberg. 2:32 horas de duração. 

• Heróis de Todo Mundo | Zumbi dos Palmares. 2m de duração.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=jwOw9Szt39U 

 

Recomendação de leitura para aprofundar o tema: 

 Pedro Paulo A. Funari. Heterogeneidade e conflito na interpretação do quilombo dos 
palmares.  
 

 Mário Maestri. Benjamin Péret: Um Olhar Heterodoxo Sobre Palmares 
 

• Stuart B. Schwartzd. Mocambos, Quilombos e Palmares: a resistência escrava no Brasil 
colonial 

 

Responsável pelo módulo: Rosenverck Estrela Santos 

https://www.youtube.com/watch?v=jwOw9Szt39U
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Módulo 3 

Cabanagem 

Assuntos abordados no módulo 3:  

3.1. O que foi a cabanagem: suas origens nas contradições da Província do Grão Pará em relação ao 

Império 

3.2. As causas da cabanagem e as forças sociais envolvidas no conflito 

3.4 As Revoluções e ideologias que influenciaram a cabanagem 

3.4. Independência: fator decisivo para a explosão da cabanagem – 12 anos de motins até a tomada 

do poder 

3.5. Os governos cabanos e a guerra cabana após a queda dos mesmos 

3.6. Qual o sentido da repressão tão violenta à Cabanagem? 

 

Material de leitura prévia:  

Apostila disponibilizada aos inscritos com artigo de Socorro Aguiar, do livro “As revoltas e revoluções 

do povo brasileiro” 

Filmes e vídeos recomendados:  

Documentário: a Revolta dos Cabanos, de Renato Barbiere – 51 minutos. 

 

Recomendação de leitura para aprofundar o tema: 

O negro no Pará – Sob o regime da escravidão, Vicente Salles. 
 
Artigo: “História e memórias da cabanagem no baixo amazonas” Prof. Dr. Frei Florêncio Almeida Vaz  
 
Artigo: “Presenças indígenas na Cabanagem.”, Leandro Mahalem de Lima  
 
Artigo: “Guerra sem fim: mulheres na trilha do direito à terra e ao destino dos filhos (PARÁ – 1835-1860)”, 
Eliana Ramos Ferreira 

 

Responsável pelo módulo: Socorro Aguiar 
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Módulo 4 

Canudos 

Assuntos abordados no módulo 4:   

4.1.O contexto histórico em que se formou a comunidade de Canudos 

4.2. O caráter da comunidade formada em Canudos e sua organização social e econômica 

4.3. A localização e o papel de mulheres, negros e indígenas na comunidade de Canudos 

4.4. A guerra do Estado brasileiro contra Canudos e a resistência dos canudenses 

4.5. Porque se diz que Canudos foi uma guerra camponesa. 

 

Material de leitura prévia:  

Apostila disponibilizada aos inscritos com artigo de Deyvis Barros, do livro “As revoltas e revoluções 

do povo brasileiro” 

 

Filmes e vídeos recomendados:  

A guerra de Canudos (1996), Direção: Sérgio Rezende. 

 

Recomendação de leitura para aprofundar o tema: 

 A Guerra Social de Canudos, Edmundo Moniz  

 Os Sertões, Euclides da Cunha  

 A Guerra do Fim do Mundo, Mario Vargas Llosa 

 

Responsável pelo módulo: Deyvis Barros 
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Metodologia do curso 

 

Recursos e mídias 

A principal mídia de interação será o ambiente virtual de aprendizagem – plataforma de cursos 

virtuais do ILAESE – nela teremos a agenda do curso, publicação de conteúdo, fóruns de discussão e 

videoconferências.  

Além do acesso a plataforma os inscritos receberão as informações e materiais por e-mail e 

WhatsApp. 

 Ao longo do curso utilizaremos os seguintes recursos:  

 Apostila e textos básicos disponibilizados para leitura prévia 

 Vídeos, filmes e documentários como suporte de conteúdo  

 Videoconferência semanal com aulas virtuais correspondente a cada módulo 

 Fórum de discussão com questões norteadoras na plataforma virtual, permitindo interação 

entre inscritos e cursistas 

 Seminário ao final de cada módulo, seminário final e avaliação. 

 

Estratégias didáticas 

 Leitura prévia de textos e recomendações de vídeos; 

 Apresentação dos conteúdos por videoconferência possibilitando a interação entre 

instrutores e participantes; 

 Debates pelo fórum de discussão e videoconferências;  

 Informações e materiais disponibilizados por WhatsApp visando facilitar o acesso ao 

conteúdo do curso pelos inscritos. 

 

Estrutura necessária para participação 

 Computador ou smartphone com acesso à internet possibilitando leitura de textos, 

visualização de vídeos e participação em videoconferências. 
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Programação 

 

Turma 1 e 2 – Sábados, iniciando aulas virtuais em 18/07/2020 

Semana 1.  

De 15/07 a 18/07: leitura prévia da apostila, filmes e interação no fórum de debates com o conteúdo do 

módulo 1. 

18/07: Aula 1 por videoconferência referente ao módulo 1. Turma 1 – às 9:00 horas e turma 2 às 17:00 

horas. 

Seminário com questões norteadoras do módulo 1, disponibilizadas no fórum de debates e na última página 

da apostila. 

 

Semana 2. 

De 19/07 a 25/07: leitura prévia da apostila, filmes e interação no fórum de debates com o conteúdo do 

módulo 2 

25/07: Aula 2 por videoconferência referente ao módulo 2.  Turma 1 – às 9:00 horas e turma 2 às 17:00 

horas. Seminário com questões norteadoras do módulo 2, disponibilizadas no fórum de debates e na última 

página da apostila. 

 

Semana3. 

De 26/07 a 01/08: leitura prévia da apostila, filmes e interação no fórum de debates com o conteúdo do 

módulo 3 

01/08: Aula 3 por videoconferência referente ao módulo 3. Turma 1 – às 9:00 horas e turma 2 às 17:00 

horas. Seminário com questões norteadoras do módulo 2, disponibilizadas no fórum de debates e na última 

página da apostila. 

 

Semana 4. 

02/08 a 08/08:  leitura prévia da apostila, filmes e interação no fórum de debates com o conteúdo do 

módulo 4 

08/08: Aula 4 por videoconferência referente ao módulo 3. Turma 1 – às 9:00 horas e turma 2 às 17:00 

horas. Seminário com questões norteadoras do módulo 4, disponibilizadas no fórum de debates e na última 

página da apostila. 
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Turma 3 – Terça-feira, iniciando aulas virtuais em 21/07/2020 

 

Semana 1.  

De 19/07 a 21/07: leitura prévia da apostila, filmes e interação no fórum de debates com o conteúdo do 

módulo 1. 

21/07: Aula 1 por videoconferência referente ao módulo 1 às 18:00 horas. Seminário com questões 

norteadoras do módulo 1, disponibilizadas no fórum de debates e na última página da apostila. 

 

Semana 2. 

De 22/07 a 27/07: leitura prévia da apostila, filmes e interação no fórum de debates com o conteúdo do 

módulo 2 

28/07: Aula 2 por videoconferência referente ao módulo 2 às 18:00 horas. Seminário com questões 

norteadoras do módulo 2, disponibilizadas no fórum de debates e na última página da apostila. 

 

Semana3. 

De 29/07 a 04/08: leitura prévia da apostila, filmes e interação no fórum de debates com o conteúdo do 

módulo 3 

04/08: Aula 3 por videoconferência referente ao módulo 3 às 18:00 horas. Seminário com questões 

norteadoras do módulo 3, disponibilizadas no fórum de debates e na última página da apostila. 

 

Semana 4. 

05/08 a 11/08:  leitura prévia da apostila, filmes e interação no fórum de debates com o conteúdo do 

módulo 4 

11/08: Aula 4 por videoconferência referente ao módulo 4 às 18:00 horas. Seminário com questões 

norteadoras do módulo 4, disponibilizadas no fórum de debates e na última página da apostila. 
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Turma 4 e 5 – às quartas-feiras, iniciando aulas virtuais em 22/07 

 

Semana 1.  

De 19/07 a 22/07: leitura prévia da apostila, filmes e interação no fórum de debates com o conteúdo do 

módulo 1. 

22/07: Aula 1 por videoconferência referente ao módulo 1. Turma 4 às 9:00 e turma 5 às 18:00 horas. 

Seminário com questões norteadoras do módulo 1, disponibilizadas no fórum de debates e na última página 

da apostila. 

 

Semana 2. 

De 23/07 a 28/07: leitura prévia da apostila, filmes e interação no fórum de debates com o conteúdo do 

módulo 2 

29/07: Aula 2 por videoconferência referente ao módulo 2.  Turma 4 às 9:00 e turma 5 às 18:00 horas. 

Seminário com questões norteadoras do módulo 2, disponibilizadas no fórum de debates e na última página 

da apostila. 

 

Semana3. 

De 30/07 a 05/08: leitura prévia da apostila, filmes e interação no fórum de debates com o conteúdo do 

módulo 3 

05/08: Aula 3 por videoconferência referente ao módulo 3. Turma 4 às 9:00 e turma 5 às 18:00 horas. 

Seminário com questões norteadoras do módulo 3, disponibilizadas no fórum de debates e na última página 

da apostila. 

 

Semana 4. 

06/08 a 12/08:  leitura prévia da apostila, filmes e interação no fórum de debates com o conteúdo do 

módulo 4 

12/08: Aula 4 por videoconferência referente ao módulo 3. Turma 4 às 9:00 e turma 5 às 18:00 horas. 

Seminário com questões norteadoras do módulo 4, disponibilizadas no fórum de debates e na última página 

da apostila. 
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Turma 6 e 7 – às quintas-feiras, iniciando aulas virtuais em 23/07 

 

Semana 1.  

De 20/07 a 23/07: leitura prévia da apostila, filmes e interação no fórum de debates com o conteúdo do 

módulo 1. 

23/07: Aula 1 por videoconferência referente ao módulo 1. Turma 6 às 9:00 horas e turma 7 às 17:00 horas. 

Seminário com questões norteadoras do módulo 1, disponibilizadas no fórum de debates e na última página 

da apostila. 

 

Semana 2. 

De 24/07 a 30/07: leitura prévia da apostila, filmes e interação no fórum de debates com o conteúdo do 

módulo 2 

30/07: Aula 2 por videoconferência referente ao módulo 2. Turma 6 às 9:00 horas e turma 7 às 17:00 horas.  

Seminário com questões norteadoras do módulo 2, disponibilizadas no fórum de debates e na última página 

da apostila. 

 

Semana3. 

De 01/08 a 06/08: leitura prévia da apostila, filmes e interação no fórum de debates com o conteúdo do 

módulo 3 

06/08: Aula 3 por videoconferência referente ao módulo 3. Turma 6 às 9:00 horas e turma 7 às 17:00 horas. 

Seminário com questões norteadoras do módulo 3, disponibilizadas no fórum de debates e na última página 

da apostila. 

 

Semana 4. 

07/08 a 13/08:  leitura prévia da apostila, filmes e interação no fórum de debates com o conteúdo do 

módulo 4 

13/08: Aula 4 por videoconferência referente ao módulo 4.  Turma 6 às 9:00 horas e turma 7 às 17:00 horas. 

Seminário com questões norteadoras do módulo 4, disponibilizadas no fórum de debates e na última página 

da apostila. 

 

 



12 
 

 

 

Turma 8 – às sextas-feiras, iniciando aulas virtuais em 24/07 

 

Semana 1.  

De 21/07 a 24/07: leitura prévia da apostila, filmes e interação no fórum de debates com o conteúdo do 

módulo 1. 

24/07: Aula 1 por videoconferência referente ao módulo 1 às 17:00 horas. Seminário com questões 

norteadoras do módulo 1, disponibilizadas no fórum de debates e na última página da apostila. 

 

Semana 2. 

De 25/07 a 31/07: leitura prévia da apostila, filmes e interação no fórum de debates com o conteúdo do 

módulo 2 

31/07: Aula 2 por videoconferência referente ao módulo 2 às 17:00 horas.  Seminário com questões 

norteadoras do módulo 2, disponibilizadas no fórum de debates e na última página da apostila. 

 

Semana3. 

De 01/08 a 07/08: leitura prévia da apostila, filmes e interação no fórum de debates com o conteúdo do 

módulo 3 

07/08: Aula 3 por videoconferência referente ao módulo 3 às 17:00 horas. Seminário com questões 

norteadoras do módulo 2, disponibilizadas no fórum de debates e na última página da apostila. 

 

Semana 4. 

08/08 a 14/08:  leitura prévia da apostila, filmes e interação no fórum de debates com o conteúdo do 

módulo 4 

14/08: Aula 4 por videoconferência referente ao módulo 4. 17:00 horas. Seminário com questões 

norteadoras do módulo 4, disponibilizadas no fórum de debates e na última página da apostila. 

 

 

 

 


