FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA
ESCOLA MIGUEL ARRAES

A Fundação João Mangabeira é organizada em vários setores como
“História Viva” para abrigar e documentar a vida do PSB, o setor de
promoção de eventos e seminários, o setor de estudos e elaboração de
políticas públicas socialistas, o setor da comunicação televisiva “TV JOÃO
MANGABEIRA” e a Escola Miguel Arraes.

A “Escola Miguel Arraes” objetiva realizar a formação política institucional,
em nome do PSB, elaborando os conteúdos, organizando as atividades
formativas nos níveis nacional, estadual e municipal, monitorando e
auxiliando os docentes e certificando os participantes.

Em seguida encontra-se o acervo dos conteúdos elaborados pela própria
escola, que estão disponíveis na internet na TV João Mangabeira.

Escola Miguel Arraes da FJM
Conteúdos programáticos
A Escola Miguel Arraes da Fundação João Mangabeira coloca a disposição
três opções de atividades de formação política, com certificação, nas
modalidades presencias, semi-presenciais e a distância.
A organização destes cursos fica sob a responsabilidade dos Núcleos
Estaduais da FJM, com o acompanhamento e assessoria da equipe nacional.

1 - SEMINÁRIOS
Seminários são atividades presenciais, de duração variada entre duas até
oito horas. Objetivam apresentar, discutir, aprofundar um tema específico
e planejar formas de atuação relativas ao tema.

2 - CURSOS BÁSICOS
Os cursos básicos são atividades formativas planejadas para serem semipresenciais, possivelmente com a aula inicial reunindo todos os
participantes, de tal forma que facilite a comunicação e o debate que será
realizado no espaço virtual.
Tais cursos podem variar entre 20 e 30 horas/aula, sugerindo que sejam
realizados num prazo de um mês.

Cada professor pode, utilizando o material produzido pela Fundação João
Mangabeira e disponibilizado neste site, construir cursos básicos com
roteiros diferentes dos que são aqui propostos.

3 - CURSOS AVANÇADOS
Os cursos avançados têm uma proposta acadêmica, podendo ser oferecidos
na modalidade ‘a distância’ – EAD-, com uma duração de 80 horas/aula,
incluindo 20 horas/aula para a apresentação de um trabalho final
individual, de cerca de dez laudas.

Obs: Todas estas atividades serão certificadas pela Escola Miguel Arraes da
Fundação João Mangabeira e pelo Núcleo Estadual da FJM, desde que
previamente aprovadas pela FJM nacional.

Legendas
CFCAP: Curso de Formação, Capacitação e Atualização Política
CGPP : Curso de Gestão de Políticas Públicas
PPJ: Políticas Públicas de Juventude
CCPS : Curso Cultura Política Socialista

SEMINÁRIOS
SOCIALISMO
1 - O SURGIMENTO DO SOCIALISMO (CFCAP – MOD. III - aula 1)
Neste vídeo encontra-se uma descrição da história do surgimento do pensamento socialista
dentro da evolução da passagem do modo de produção agrário da Idade Média para o sistema
manufatureiro, e, em seguida, industrial. No entendimento marxista, as mudanças do sistema
produtivo, chamado de infra-estrutura, provocaram as mudanças nas super-estruturas
ideológicas e políticas, e, com isso, o surgimento do socialismo.
2 - 100 ANOS DE SOCIALISMO (1848 – 1940)

(CFCAP – Mod. III – aula 2)

- Neste vídeo sobre a história do socialismo aprofunda-se a reflexão sobre os caminhos que
podem nos levar ao socialismo, tendo como foco a experiência da revolução na Rússia. Fatos e
análises provocam um debate básico para a formação política socialista necessária para
enfrentar os desafios na construção de nossos ideais.
3 - SOCIALISMO NO TERCEIRO MUNDO

(CFCAP – Mod. III – aula 3)

Este vídeo apresenta uma descrição crítica das experiências socialistas da União soviética, da
China e de Cuba. A partir dessas histórias desafia os socialistas, a pensar e repensar suas visões e
práticas políticas.
4 - A CONSTRUÇÃO IDEOLÓGICA SOCIALISTA NO MUNDO E NO BRASIL
Mod. III – aula 4 - Textos: Módulo III, aulas 5 e 6)

(CFCAP –

Neste vídeo são apresentadas, na primeira parte, experiências e caminhos socialistas e socialdemocratas mundiais e, na segunda, uma rápida síntese dos caminhos do socialismo no Brasil no
século XX até 2007.
5 - INTERNACIONALISMO SOCIALISTA (CFCAP – Mod. IV – aula 2)
Este vídeo apresenta a história dos Internacionais Socialistas mundiais e da Centrais Sindicais
mundiais, e , no final as organizações socialistas que foram articuladas na atual fase histórica
depois da queda do socialismo soviético.
6 - O SOCIALISMO NO MUNDO ATUAL (CFCAP – Mod.IV – aula 4)
Gravado em 2007, antes da atual crise econômica mundial, este vídeo apresenta uma ampla
análise do processo mundial de transformação que nos precedeu e que estamos vivendo.

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
1 – Socialismo em revista. DVD,FJM, 2007
A história do PSB revisitada por Carlos Siqueira e Margarida Vieira, que sugere uma
reflexão em seis pontos.
2 – Aula inaugural FJM, 2007 - CFCAP
Um diálogo entre Margarida Vieira e Carlos Siqueira sobre socialismo a partir da história
do PSB.
3 – Diálogos da Liberdade FJM, 2007
O PSB e as comemorações de seus 60 anos de existência.
4 – História do PSB - FJM, 2013 - DVD
Fragmentos da história do PSB.

BRASIL
- A identidade nacional - (CFCAP, Mod. I, aula 3)
Neste vídeo, por meio de uma síntese de quatro autores fundamentais – Oliveira
Vianna, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Jr. – que analisaram a
formação antropológica, econômica, política e cultural do Brasil, pode-se aprofundar o
conhecimento de nossa identidades, ou nossas identidades.
– O Estado e suas instituições - (CFCAP, Mod. I, aula5)

As contínuas e constante reformas do Estado, no mundo inteiro e no Brasil,
correspondem às necessidades das mudanças econômicos, políticas e culturais de nossa
época. Este estudo coloca, do ponto de vista histórico, o passado, o presente e os
desafios das reformas políticas do Estado.
3 – Ética e História do Brasil - (CFCAP, Mód. I, aula 2)
O vídeo reconstrói a história do Brasil procurando evidenciar os valores que
prevaleceram em suas diferentes fases, a partir de sua colonização. Houve uma
evolução, acompanhando a evolução do mundo em geral, chegando a construir uma
REPÚBLICA, a partir de 1889, sistema político no qual convivemos hoje. É esta história
que desafia a entender os processos que estamos vivenciando para conquistar
mudanças de valores éticos.
4– Desenvolvimento capitalista no Brasil - (CFCAP, Mód. I, aula 4)
Esta reconstrução histórica da evolução econômica do Brasil analisa as várias fases: a
colonização, a fase da cafeicultura e o início da industrialização, a era Vargas e de
Juscelino Kubitchek, a ditadura militar e as duas últimas décadas do século XX. Desta
forma abre a reflexão sobre qual o projeto econômico do Brasil hoje e para o futuro.
5 – Os desafios do desenvolvimento brasileiro - (CFCAP, Mód. IV, aula 3)
Este vídeo apresenta, por meio do histórico do processo de desenvolvimento brasileiro
do último século, até 2007, elementos fundamentais para discutir um projeto nacional
de um outro desenvolvimento possível.
6- Colonialismo e neo-colonialismo. (CCPS – caderno- DVD)
A história do colonialismo no Brasil que se perpetua nos nossos dias.
7- A Crise Econômica Internacional e a Economia do Brasil. (CCPS – caderno- DVD)
A crise econômica mundial de 2008 e suas repercussões no Brasil
8- Políticas desenvolvimentistas. CCPS – caderno- DVD)
Um novo conceito de desenvolvimento, um desafio para o Brasil.

CAPITALISMO
1 - LIBERALISMO, CAPITALISMO E DESENVOLVIMENTO - (CFCAP, Mód. II, aula1)

Esta reconstrução histórica objetiva proporcionar uma reflexão sobre o sistema ideológico e
econômico que vem formatando a vida humana sobre nosso planeta há quase meio milênio.
O liberal-capitalismo representa um processo de mudanças profundas e problemáticas, que
estão na base tanto das transformações de toda a humanidade, como dos desafios que
preocupam a dinâmica política e ecológica mundial.
Informações e questionamentos aqui apresentados pretendem contribuir na formação socialista
feita de forma coletiva.
2 - CAPITALISMO, IMPERIALISMO E SUBDESENVOLVIMENTO - (CFCAP, Mód. II, aula2)
O tema central desta reflexão é a dependência econômica do Brasil no cenário internacional que
passou do colonialismo ao neo-colonialismo. Acompanhando a trajetória da expansão do
capitalismo e suas diferentes fases, pode-se perceber a complexidade da situação econômica do
Brasil e a perpetuação das discriminações entre uma abastada elite e a pobreza e miséria de sua
população. É uma reflexão que levanta os desafios que os socialistas devem procurar entender e
enfrentar hoje.
3 - CAPITALISMO E NEO-LIBERALISMO - (CFCAP, Mód. II, aula3)
A série ininterrupta dos conflitos armados no mundo todo que se seguiram à crise econômica
de 1929, a começar pela segunda guerra mundial até nossos dias, nos alerta sobre os
desequilíbrios e conflitos gerados pelo capitalismo e imperialismo. Neste contexto surgem as
problemáticas do papel do Estado, muito questionado pelo neo-liberalismo, e do sentido do
socialismo, que atravessou profundas crises. Esta reflexão relembra a recente história mundial e
aprofunda as temáticas políticas dos nossos tempos.

DEMOCRACIA - (CFCAP, Mód. I, aula4)
A reconstrução histórica da trajetória da democracia juntamente com o pensamento de alguns
fundamentais pensadores coloca um fundamental e necessário debate que nos questionam
desde o cotidiano até à nossa participação política.

ÉTICA - (CFCAP, Mód. I, aula 1)
Neste vídeo procura-se oferecer uma base histórica do debate sobre ética e política. Tal base
serve para fundamentar esta discussão que é universal e, ao mesmo tempo, situada no espaço e
no tempo. Hoje, mais do que nunca, esta discussão deve ser feita com visão ampla e com
conhecimento do por quê dos embates políticos nos quais estamos envolvidos.

POLÍTICAS PÚBLICAS
1. Reforma Urbana, Política Educacional, Política de Saúde. Texto - FJM 2007.
2. Reforma Urbana e Políticas Públicas Municipais:. FJM – Publicação e DVD 2008.
3. A Questão Urbana no Brasil. (CCPS - caderno – DVD)
4. Os Desafios dos Governos Socialistas. Experiências Estaduais de governos bem
sucedidos. FJM, 2010.
5. Política de Defesa e Projeto Nacional de Desenvolvimento. FJM, 2012.
6

Democracia e Reforma Política – (CCPS – caderno DVD)

7

Educação – (CGPP – Mod. 2, aula 1 – DVD)

8

Saúde – (CGPP – Mod. 2, aula 2 – DVD)

9

Assistência social e políticas de enfrentamento da pobreza – (CGPP – Mod. 2, aula41 –
DVD)

10 Gestão em segurança – (CGPP – Mod. 2, aula 6 – DVD)

ELEIÇÕES E PROGRAMAS DE GOVERNOS MUNICIPAIS
1. - Elaboração de Projetos. O que os Municípios precisam fazer? FJM, 2012.
2. Captação de Recursos Federais. O que os Municípios precisam saber? FJM, 2012.
3. Políticas Públicas: Elementos para organização do Programa de Governo. FJM, 2012.
4. Propaganda Política: 16 leis e mais uma. FJM, 2012.
5. Pensando e Organizando a Campanha Eleitoral. FJM, 2012.

OUTROS TEMAS
1. As Experiências Socialistas Chinesa e de Governos de Esquerda em Países Capitalistas.
FJM, 2010.
2. PSB RIO+20. FJM, 2012.

CURSOS BÁSICOS
1. Introdução
a. Diálogos da Igualdade – Vídeo – (2013)
b. Aula inaugural: História do PSB – Vídeo - (2007)
c. Breve história e método da escola de formação política da FJM (2011)

2. Ética e Política.
A - O que é política numa dimensão ética – (CFCAP- Mod. 1 – aula 1 - DVD)
B - Teorias da democracia – (CFCAP-Mod. 1 - aula 4- DVD)
C - Democracia e Reforma Política – (CCPS – caderno DVD)
D - Políticas desenvolvimentistas. CCPS – caderno- DVD)
- 20 Horas/aula

3. Política brasileira.
a.

A História do Brasil numa dimensão ética – (CFCAP – Mod. 1 - aula 2 – DVD)

b. O pensamento político brasileiro – (CFCAP –Mod. 1 - aula 3 – DVD)
c.

Instituições políticas brasileiras: evolução e situação atual – (CFCAP – Mod. 1 aula 5- DVD)

d. Colonialismo e neo-colonialismo. (CCPS – caderno- DVD)
- 20 horas/aula

4. História da Formação do Capitalismo.
a. Liberalismo, Capitalismo e Desenvolvimento – (CFCAP- Mod. 2- aula 1 – DVD).
b. Capitalismo, imperialismo e subdesenvolvimento no mundo e no Brasil – (CFCAP
– Mod. 2 – aula 2 – DVD. ). CCPS – caderno e DVD)

c. O capitalismo do século XX: do Estado do Bem Estar Social ao neo-liberalismo –
CFCAP- Mod. , aula 3 – DVD)
d.

Formação econômica do Brasil, industrialização e os impactos recentes da
abertura. CFCAP – Mod. 2, aula 4- DVD)

e.

A Crise Econômica Mundial e a Economia do Brasil. (A Crise Econômica
Internacional e a Economia do Brasil. FJM, 2011)
- 30 horas/aula

5. História do Socialismo.
a. Teorias do Socialismo – (CFCAP- Mod. 3, aula 1 - DVD)
b. O Socialismo depois da Revolução Russa e da constituição da III Internacional –
(CFCAP Mod. 2, aula- DVD )
c.

O socialismo no Terceiro Mundo – (CFCAP – Mod.3,aula 3- DVD)

d. Experiências de Estados Socialistas – (CFCAP- Mod.3, aula 4- DVD)
e.

Experiências de socialismos em Estados democráticos.- (CFCAP – Mod.3, aula 5 DVD)
- 30 horas/aula

6. História do socialismo no Brasil.
a.

História do socialismo no Brasil – (CFCAP –Mod. 3, aula 6- DVD)

b. História do PSB (1) – (Fragmentos da história do PSB – 2013)
c. História do PSB (2) – (Socialismo em Revista – FJM, 2008 - DVD)
d. Os socialistas e os direitos humanos, sociais e do trabalho – (CFCAP – Mod. 4,
aula - DVD )
e. Os socialistas e os desafios do desenvolvimento brasileiro. (CFCAP – Mod. 4, aula
3. DVD - Economia socialista- FJM/DF, 2012)
f.

O socialismo depois da queda do muro de Berlim. (CFCAP – Mod. 4, aula- DVD )

- 35 horas/aula

7. Políticas Públicas.
a. O que são Políticas Públicas – (CGPP – Mod. 1 aula 1- DVD)

b. Políticas Públicas e Direitos Humanos – (CGPP – Mod. 1 aula 2- DVD)
c. Políticas Públicas no federalismo brasileiro – (CGPP – Mod. 3 aula 1- DVD)
d. Finanças públicas no Brasil. (CGPP – Mod. 1 aula 4- DVD)
- 20 horas/aula

8. Gestão das Políticas Públicas.
a.

Concepção e organização de um plano de governo – (CGPP – Mod. 4, aula 1 –
DVD)

b. Formulação e implementação de políticas, programas e projetos públicos –
(CGPP – Mod. 4, aula 2 – DVD)
c. Planejamento, diagnósticos, indicadores, monitoramento, avaliação e controle
das políticas públicas – (CGPP – Mod. 4, aula 3 – DVD)
d.

Comunicação, democratização, participação e controle social das políticas
públicas – (CGPP – Mod. 4, aula 4 – DVD)

e.

Parcerias na gestão e execução das políticas públicas com entidades públicas
e/ou privadas. (CGPP – Mod. 4, aula 5 – DVD)

- 30 horas/aula.

9. Políticas Públicas Municipais, I.
a. A questão urbana no Brasil. – A Questão urbana no Brasil FJM 2011 texto e DVD
- Reforma Urbana e Políticas Públicas Municipais. FJM 2008.)
b. Pensar o programa municipal (Políticas Públicas: Elementos para organização do
Programa de Governo. FJM, 2012) –
c.

Elaboração de projetos (Elaboração de Projetos. O que os Municípios precisam
fazer? FJM, 2012).

d.

Governar. (Captação de Recursos Federais. O que os Municípios precisam saber?
FJM, 2012).

e.

Eleições municipais. (Propaganda Política: 16 leis e mais uma. FJM, 2012. Pensando e Organizando a Campanha Eleitoral. FJM, 2012).

- 30 horas/aula

10.Políticas públicas Municipais II.
a. Educação – (CGPP – Mod. 2, aula 1 – DVD)
b. Saúde – (CGPP – Mod. 2, aula 2 – DVD)
c. Assistência social e políticas de enfrentamento da pobreza – (CGPP – Mod. 2,
aula41 – DVD)
d.

Inovação tecnológica e tecnologias de gestão para inclusão social – (CGPP –
Mod. 2, aula 5 – DVD)

e. Gestão em segurança – (CGPP – Mod. 2, aula 6 – DVD)
f.

Políticas públicas e temas transversais. (CGPP – Mod. 2, aula 7 – DVD)

- 30 horas/aula
11. Preparação para o Processo Eleitoral Municipal
1. Pensando e Organizando a Campanha Eleitoral – FJM,2012
2. Propaganda política: 16 leis e mais uma – Roberto Amaral 2012
3. Políticas Públicas: Elementos para organização do Programa de Governo – FJM
2012
4. Elaboração de Projetos – O que os municípios precisam fazer? FJM, 2012
5. Captação de Recursos Federais – O que os municípios precisam saber? FJM, 2012
6. A Questão Urbana no Brasil – CCPS - 2011

CURSOS AVANÇADOS
1.

Curso de formação, capacitação e atualização política - (CFCAP).
Elaborado em 4 módulos, 19 aulas, 16 aulas-vídeo. FJM, 2007-2008.

2.

Curso de Gestão de Políticas Públicas – (CGPP). Elaborado em 3 módulos, 16
aulas, 16 aulas-vídeo.FJM, 2008.

3.

Políticas Públicas de Juventude - (PPJ).Elaborado com 1 tema, 4 módulos, 4
aulas-vídeo. FJM, 2009.

4.

Curso Cultura Política Socialista - (CCPS). Elaborado em 4 temas: 1- Democracia
e Reforma Política (Caderno e cartilha em cordel); 2- Políticas Desenvolvimentistas; 3 Colonialismo e Neo-colonialismo; 4- A Questão Urbana no Brasil. Cada tema com
respectivas aulas-vídeo. FJM, 2011.

5.

Sociedade e Diferença. Curso elaborado em quatro DVD – FJM, 2008.

