ÚLTIMA SEMANA PARA INSCRIÇÕES ::
CURSO “INTÉRPRETES DO BRASIL” (2º
SEM./2015)
Prezados(as), ainda há tempo de fazer sua inscrição e garantir sua vaga. O curso começa no próximo
sábado (01/Agosto/2015). Se ainda não conhece o curso confira abaixo. Se já o conhece, pode fazer
sua matrícula diretamente através deste link http://unisal.br/cursos/interpretes-do-brasil/ (basta
clicar ao lado direito em “Inscreva-se para este curso” e seguir os passos).
* Avisamos também, para aqueles que não estavam conseguindo fazer sua inscrição, que o problema
foi resolvido e o sistema voltou ao normal.
***
CURSO DE EXTENSÃO “INTÉRPRETES DO BRASIL” | IFE CAMPINAS/UNISAL
A proposta do curso é familiarizar o público não especializado com as idéias chave de seis
pensadores que marcaram época na reflexão sobre a identidade nacional brasileira e que exerceram
influência decisiva sobre a modelagem de nossas instituições políticas e educacionais em sua
configuração atual.
São eles: José Bonifácio, Joaquim Nabuco, Gilberto Freyre, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de
Holanda e Darcy Ribeiro.

AGENDA DO CURSO:
(As ementas de cada aula e breve currículo dos professores estão ao final deste post.)
1º/AGOSTO
1. JOSÉ BONIFÁCIO, PATRIARCA DA INDEPENDÊNCIA
Prof. Esp. Rafael Nogueira
22/AGOSTO
2. JOAQUIM NABUCO, ESTADISTA DO IMPÉRIO
Prof. Ms. Bruno Garschagen
12/SETEMBRO
3. GILBERTO FREYRE, PENSADOR DA IDENTIDADE NACIONAL
Prof. Ms. Flávio Alencar
26/SETEMBRO

4. CAIO PRADO JÚNIOR, HISTORIADOR DO BRASIL
Prof. Ms. Fábio Florence
3/OUTUBRO
5. SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA, DEFENSOR DA BRASILIDADE
Prof. Ms. Aldo Fernandes
7/NOVEMBRO
6. DARCY RIBEIRO, O ANTROPÓLOGO DA REPÚBLICA
Prof. Dr. João Malheiro

BENEFÍCIOS DO CURSO:
– Único do mercado
– Professores altamente qualificados
– Material (pasta, folhas etc.)
– Conhecimento válido para a vida
– Coffee break a cada atividade
– Salas com recurso multimídia
– Artigos do IFE no jornal Correio Popular no mailing list dos alunos
– Recebimento de certificado ao final

INSCRIÇÕES:
– Enviar e-mail para ifecampinas@ife.org.br solicitando ficha cadastral OU diretamente através
deste link http://unisal.br/cursos/interpretes-do-brasil/ (Clique do lado direito em “Inscreva-se para
este curso”)
– INVESTIMENTO: 5 parcelas de R$ 129,00 para 6 aulas (R$ 129,90 na Matrícula + 4 de R$ 129,00)
HORÁRIO: Manhãs de sábado. 9h00-10h30 (1ª parte); 10h30 Coffee break; 11h00-12h00 (2ª e
última parte)

REALIZAÇÃO:
IFE CAMPINAS
www.ife.org.br

PARCERIA:
UNISAL
www.unisal.br

LOCAL:
UNISAL – Liceu Salesiano
Unidade Liceu Salesiano, R. Baronesa Geraldo de Resende, 330
Jd. Guanabara, Campinas/SP – CEP 13075-270

→ Para visualizar o cartaz do curso em PDF acesse este link:
http://ifecampinas.org.br/wp-content/uploads/2015/06/Cartaz_InterpretesBrasil-WEB-PDF.pdf
→ Para visualizar o cartaz do curso em JPEG acesse este link:
http://ifecampinas.org.br/wp-content/uploads/2015/06/Cartaz_InterpretesBrasil-WEB-high_02.jpg

EMENTAS E BREVE CURRÍCULO DOS PROFESSORES
1º/AGOSTO
1. JOSÉ BONIFÁCIO, PATRIARCA DA INDEPENDÊNCIA
José Bonifácio de Andrada e Silva desempenhou papel fundamental não apenas em nosso processo
de emancipação, mas também na construção de um governo centralizador e forte o bastante para
impedir a fragmentação do território nacional. Homem de visões lúcidas e ricas, assinalou o papel
positivo da miscigenação racial para a formação da nação brasileira, arquitetou o poder moderador
(decisivo para a estabilidade política do império) e exerceu importante influência na formação de
Dom Pedro II, na qualidade de seu tutor pessoal.
Por Rafael Nogueira: Especialista em Educação pela UNIMES, Bacharel em Direito, Licenciado e
Bacharel em Filosofia pela UniSantos.
22/AGOSTO
2. JOAQUIM NABUCO, ESTADISTA DO IMPÉRIO
Conhecido como figura de ponta do movimento abolicionista, Joaquim Nabuco foi um verdadeiro
“cidadão do mundo”. Frequentou os principais meios intelectuais da chamada “Era Vitoriana” e
elaborou importantes e originais lições a partir da prática política de seu pai, senador Nabuco de
Araújo, um dos arquitetos da política da conciliação no segundo reinado.
Por Bruno Garschagen: Palestrante, Escritor, Editor e Mestre em Ciência Política e Relações
Internacionais pela UCP (Portugal). Visiting student da University of Oxford.
12/SETEMBRO
3. GILBERTO FREYRE, PENSADOR DA IDENTIDADE NACIONAL
Autor de uma das obras mais originais sobre a formação da identidade brasileira, “Casa Grande e
Senzala”, Gilberto Freyre é, sobretudo, conhecido pela avaliação positiva da miscigenação racial
como fator de formação do povo brasileiro. Mas, além disso, empreendeu longas viagens por
territórios de colonização portuguesa e empreendeu, até o fim de sua longa vida, um incansável
esforço para compreender o caráter específico da colonização da portuguesa e suas constantes
culturais.
Por Flávio Alencar: Mestre em História pela UFF (RJ) e pesquisador visitante no Russell Kirk
Center (EUA).
26/SETEMBRO
4. CAIO PRADO JÚNIOR, HISTORIADOR DO BRASIL
A obra do paulista Caio Prado Júnior é marcada pela tentativa de adaptação do pensamento marxista
à análise da formação brasileira. Seguindo a conhecida sentença de Marx, segundo a qual “os
filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras; trata-se agora de transformálo”, Prado Júnior influenciou de maneira decisiva os movimentos sociais de esquerda que até hoje
marcam forte presença na política brasileira.

Por Fabio Florence: Doutorando pela PUC-SP, Mestre em Filosofia pela UNICAMP e bacharel em
Direito pela PUC-Campinas (SP).
3/OUTUBRO
5. SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA, DEFENSOR DA BRASILIDADE
Autor do celebrado clássico “Raízes do Brasil”, mas também de “Caminhos e Fronteiras”, Sérgio
Buarque de Holanda adaptou o instrumental teórico de grandes historiadores alemães, como
Leopold Von Ranke e Eduard Meyer, e do sociólogo Max Weber para compreender a especificidade
do homem brasileiro.
Por Aldo Rio Branco Fernandes: Gen Bda Ex, Mestre em História do Brasil e Professor de História
da EsPCEX e da AMAN (SP).
7/NOVEMBRO
6. DARCY RIBEIRO, O ANTROPÓLOGO DA REPÚBLICA
Influenciado pelo marxismo, mas não limitado a ele, Darcy Ribeiro empreendeu o último grande
esforço teórico de interpretação da realidade brasileira em seu clássico “O Povo Brasileiro”
(publicado em 1995). Além de antropólogo e romancista, Ribeiro desempenhou papel de destaque
nas reformas educacionais brasileiras nos governos de João Goulart e, no Rio de Janeiro, de Leonel
Brizola.
Por João Malheiro: Doutor em Educação pela UFRJ, pesquisador e autor do livro “A Alma da Escola
do Século XXI”
***
Agradecemos sua atenção.
Cordialmente,
Equipe IFE Campinas.
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