Curso de
Formação Política

DO POSITIVISMO
AO TRABALHISMO
DO SÉCULO XXI

Aprenda,
conheça e saiba
tudo sobre o
período mais
importante da
nossa história
que nos trouxe
até os dias
de hoje!
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NÓS TEMOS HISTÓRIA:
DO POSITIVISMO AO
TRABALHISMO DO SÉCULO XXI
Principal corrente política do século XX
e candidato a protagonista do século
XXI – o Trabalhismo brasileiro ao longo
de sua história de quase um século – está
enraizado em nossa sociedade; afinal, as
conquistas e lutas de nosso povo se deram
através da chegada do Trabalhismo no
comando do País.
Esta caminhada cheia de percalços,embates, conquistas, retrocessos e avanços, em
quase um século de existência, buscou suas
raízes no Positivismo e no tripé principiológico de: soberania nacional, direitos sociais
e desenvolvimento econômico.
Em todas suas fases, sejam elas: com a
Revolução de 30, institucionalizado, através da fundação do Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB), em 1945; legalista, em
1961, sob o comando de Leonel Brizola;
reformista, com o Governo João Goulart,
golpeado e exilado, com o golpe civil-militar de 1964; moderno, com a refundação do PTB, em 1979, e a Carta de Lisboa;
e agora, com o Trabalhismo do século XXI,
sempre o Trabalhismo enfrentou nossa
classe dominante escravocrata, não pátria,
violenta, atrasada, subordinada às elites
internacionais, dependente do Estado,
falsa moralista e profundamente hipócrita.
Estas visões opostas pautaram e pautam a política nacional de forma escancarada, porém, muitas vezes, dissimulada
com a ascensão de falsos protagonistas
que cumprem o papel de serem espumas
da história.

O curso “Nós Temos História: do Positivismo ao Trabalhismo do Século XXI”
é uma reivindicação antiga, extremamente
justa e oportuna, da militância trabalhista.
Procuramos abordar este tema complexo
de uma forma leve, com uma linguagem
clara e de fácil compreensão para que
o maior número de companheiros e companheiras, pesquisadores e pesquisadoras,
e simpatizantes das nossas causas possam
compreender e desfrutar deste momento
de conhecimento.
O curso revisitará a História da política
brasileira, com a nossa narrativa dos fatos
e a nossa versão, muitas das vezes, contraposta de realidades ditas como “verdadeiras” com apenas a versão dos “vencedores”,
cheias de rotulações e inverdades.
Em formato de bate-papo, reunimos
três grandes estudiosos do tema para nos
conduzir nesta jornada.
Neste trabalho conjunto, o Partido Democrático Trabalhista e a Fundação Leonel
Brizola-Alberto Pasqualini, por intermédio
da Universidade aberta Leonel Brizola e do
Centro de Memória Trabalhista, cumprem
seu papel de auxiliar na formação política
de nossa militância.
É importante ressaltar que a formação política é um processo contínuo, onde nossa
alma (que é nossa ideologia) e nossa organização (que é nosso Partido) são os dois
pilares que podem mudar o Brasil.
Vamos à luta e bons estudos!

CArlos lupi

Presidente Nacional do PDT.
A Fundação Leonel Brizola – Alberto Pasqualini, através da Universidade
aberta Leonel Brizola e do Centro de Memória Trabalhista, apresenta um novo
curso sobre o Trabalhismo - “Nós Temos História: do Positivismo ao Trabalhismo
do Século XXI”.
O curso aborda a nossa história, de onde viemos, o que representou Vargas,
João Goulart, Alberto Pasqualini, Leonel Brizola, enfim, esses vultos da história
que foram a base de nossa formação política e ideológica.
O Trabalhismo é a esperança, é a luta, é a fé dos humildes por um destino melhor
do que aquele que, hoje, lhes é imposto. Ser trabalhista é acreditar no potencial
do nosso País e, principalmente, no talento natural dos brasileiros em tomarem
em suas mãos seu próprio destino.
Os projetos trabalhistas implementados no País e nos estados são eternas fontes de inspiração para todos os que comungam nossos ideais, quando assumem
cargos no Poder Executivo.
Assistam, é importante! Com este trabalho, a Universidade aberta Leonel
Brizola, em parceria com o Centro de Memória Trabalhista, está chegando ao
povo, à população e ao militante explicando a nossa própria história. Um povo
quando conhece a sua história tem direito a um bom futuro.
Saudações trabalhistas!

Manoel Dias

Presidente Da Fundação
Leonel Brizola - Alberto Pasqualini
E Secretário-Geral do PDT.
Nada mais apropriado o título deste curso “Nós Temos História”; afinal quem mais
do que nós têm a história que temos? Qual força política, corrente de pensamento pode se orgulhar tanto como nós, trabalhistas, de nosso legado?
Sim, nós temos História, e com letra maiúscula. História esta lavada em sangue,
em desprendimento e de um profundo amor à brasilidade e às causas mais caras
de nossa gente.
Com a união e o trabalho conjunto entre a Universidade aberta Leonel Brizola e o
Centro de Memória Trabalhista – órgãos da Fundação Leonel Brizola-Alberto Pasqualini – foi possível concluir mais este trabalho de excelência, de densidade ideológica, de pesquisa e de fácil compreensão para a militância do nosso Partido.
Este curso é fundamental para nossa formação política. Para nutrirmo-nos do
Trabalhismo genuíno e para contrapormo-nos às narrativas – muitas das quais
desonestas – e recheadas de preconceitos contra o nosso povo e contra a nossa
corrente de pensamento político.
Veremos através do curso nossas origens positivistas, a herança inspiradora do
Partido Republicano Rio-Grandense, as contextualizações que levaram à Revolução de 1930 e a construção contínua e coerente do Trabalhismo, além de seus
princípios ideológicos ao longo do tempo.
Afinal, não é possível contar a História do Brasil sem mencionar o Trabalhismo,
uma vez que fomos nós, os trabalhistas, que melhor compreendemos o nosso
povo e o elevamos a patamares de cidadania e direitos jamais vistos e experimentados em nosso País. Sinônimo de direitos e conquistas trabalhistas no Brasil,
responde pelo nome de Trabalhismo; assim como a soberania nacional e o desenvolvimento econômico são sementes germinadas e que floresceram na nossa corrente política.
Bons estudos e saudações trabalhistas!
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Contextualização do Trabalhismo
O papel precursor do Partido
Repuplicano Rio-Grandense
A linha positivista do Partido
Republicano Rio-Grandense e a
agenda republicana abolicionista
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A década de 1920 Transformações na
cultura brasileira: o impacto da semana
de Arte Moderna de 1922
O movimento Tenentista e a Coluna
Prestes A cisão dos anarquistas e a
fundação do Partido Comunista Brasileiro
Os tensionamentos na Primeira
República e a repressão dos governos
sobre a sociedade civil organizada
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Primeira República (1889-1930)
República da Espada (18891894) Transição e política dos
Governadores (1894-1902)
O Movimento Operário Conﬂitos
entre a alta e a baixa oﬁcialidade
das Forças Armadas. Dos Jovens
turcos ao tenentismo
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Revolução de 1930 Era Vargas
O Governo Provisório (1930-1934)
As medidas de Vargas e a questão
social Constituição de 1934
Comparação da conjuntura política
internacional com a política latinoamericana e o comportamento político
do Governo Vargas O Plano Cohen
e o golpe de 1937
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Estado Novo (1937-1945)
Características do bonapartismo
varguista A questão social em ação:
dos decretos-lei até a CLT O combate
de Vargas aos países e imigrantes do
Eixo Realizações políticas na Era
Vargas Queda de Vargas
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O Movimento Queremista
A Experiência Democrática De
Dutra a Vargas Fundação dos partidos
e o Partido Comunista Brasileiro na
legalidade Fundação do PTB: origens e
crescimento O alinhamento do Brasil
aos EUA na Guerra Fria e a cassação do
registro do PCB O PTB como oposição
a Dutra
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Carta Brandt Eleição de
Juscelino Kubitschek (JK)
e João Goulart Plano de
Metas Eleição e renúncia de
Jânio Quadros Campanha da
Legalidade Parlamentarismo
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Realizações do segundo governo Vargas
Crise institucional (CPI da Última Hora,
aumento do salário mínimo, atentado da
Rua Toneleros) e opção pela esquerda
nacionalista, via João Goulart
O suicídio de Vargas e suas
repercussões políticas
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Governo João Goulart O período da
República Parlamentarista Polarização
política no Brasil No parlamento: Frente
Parlamentar Nacionalista e Ação Democrática
Parlamentar Na sociedade civil: suas
organizações e inﬁltrações Na política
castrense: Corrente nacional-legalista x
Cruzada Democrática As Reformas de Base
e os últimos dias do Governo de João Goulart
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Período Ditatorial Civil-Militar (1964-1985):
golpe, ditadura e regime autoritário Os Atos
Institucionais A Doutrina de Segurança Nacional
(DSN) e a criação dos aparelhos de repressão
Resistência ao regime (do AI-2 ao pós-AI-5)
A Frente Ampla Movimentos Estudantil e
Sindical A aposta na luta armada
O processo de distensão e de redemocratização
Redemocratização, Nova República e o
Trabalhismo Brasileiro (1976-2016)
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Tentativa de refundação do PTB e a
perda da sigla Fundação do Partido
Democrático Trabalhista e os primeiros
anos do PDT O PDT como o maior partido
da esquerda brasileira (1983-1994)
Campanha “Diretas, Já” Assembleia
Nacional Constituinte de 1988 As
eleições presidenciais de 1989
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O PDT e o Governo Collor/
Itamar (1990-1994) Crise e
institucionalização da Nova
República Plebiscito pelo
presidencialismo Governo
Fernando Henrique Cardoso
(FHC) A Era PT
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Governo de Michel Temer
As eleições de 2018
O Governo Bolsonaro
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ORGANIZADORES E DADOS BIOGRÁFICOS
Francisco Foureaux

Professor, historiador e
filho da escola pública.

Henrique Matthiesen
Bacharel em Direito e pós-graduado em
Sociologia.
É coordenador nacional do Centro de
Memória Trabalhista e articulista de
opinião em diversos jornais no Brasil e no
exterior, como também nos principais sítios
progressistas brasileiros. Autor e idealizador
do curso “A Formação do Povo Brasileiro”,
baseado na obra “O povo brasileiro”, do
antropólogo, Darcy Ribeiro.
Historiador, escritor e autor das obras: “A
história de uma juventude trabalhista popular
socialista”, em parceria com o cientista político
Everton Gomes; “A história do movimento
brasileiro” e “Um tempo bem melhor pra se viver.”
Ilustrações:
Geovanio Santos

Wendel Pinheiro

SEDE NACIONAL - RIO DE JANEIRO:
Rua do Teatro, 39 - 2º andar, Centro,
CEP: 20.050-190, Rio de Janeiro-RJ

SEDE BRASÍLIA:
SAFS (Setor de Autarquias Federais Sul),
Quadra 2, Lote 3, CEP: 70.042-900, Brasília-DF
Tel.: (61) 3224-9139 / 3322-8425 / 3225-6399
E-mail: secretaria@flb-ap.org.br

