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“Há um século e meio Marx e Engels
gritavam em favor da união das classes
trabalhadoras do mundo contra sua
espoliação. Agora, necessária e urgente se
fazem a união e a rebelião das gentes contra
a ameaça que nos atinge, a da negação de
nós mesmos como seres humanos
submetidos à ‘fereza’ da ética do mercado”.
Paulo Freire.
Pedagogia da Autonomia.
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Apresentação
No dia 19 de setembro de 2021, transcorrem 100 anos do nascimento do Paulo Freire, no Recife. Para marcar esse momento, o
Partido dos Trabalhadores inicia uma programação especial destinada não só a homenagear o patrono da educação no Brasil,
um dos brasileiros mais importantes de todos os tempos na luta pela liberdade, como também fortalecer os nossos vínculos
com as lutas do povo, renovar métodos e estruturas em nossos processos de formação e educação política e, assim, temperar a
nossa práxis para melhor atuar na disputa político/ideológica contra os sistemas opressores da atualidade.
Paulo Freire tem inspirado, a cada ano, mais educadores e educadoras para a resistência ao fascismo e ao neoliberalismo que
ȺƵƊǶǞƊȲƊǿƵǿȁȌȺȺƊƶȯȌƧƊخ0ǶƵƮƵɨƵǞȁȺȯǞȲƊȲɈƊǿƦƶǿȌ§ÀƊȺƵȲɐǿȯƊȲɈǞƮȌƵƮɐƧƊƮȌȲةȺȌƦȲƵɈɐƮȌƊȌƊ˛ȲǿƊȲȱɐƵٗƵƮɐƧƊƪƣȌ
não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo”. Neste contexto, fortalecer a formação e a
educação política permanente torna-se imperativo para o nosso Partido. Precisamos constituir, em todas as esferas e
instâncias dirigentes, desde a base até o Diretório Nacional, a prática do estudo e o estudo da prática.
Observando esse fundamento, o PT precisa reconhecer-se em constante mudança na busca de ser mais efetivo, aberto como
ǞȁȺɈǞɈɐǞƪƣȌƊȲƵƊǶǞɹƊȲȌȱɐƵ§ƊɐǶȌIȲƵǞȲƵƧȌȁȺǞƮƵȲƊȁƵƧƵȺȺƋȲǞȌȯƊȲƊƊǏȌȲǿɐǶƊƪƣȌȺȌƦȲƵȺɐƊȯȲƋɮǞȺبȲƵ˜ƵɈǞȲȺȌƦȲƵȺɐƊȺȯȲƋɈǞƧƊȺة
ǏȌȲǿɐǶƊȁƮȌƊɈƵȌȲǞƊ§خƊȲƊǏȲƊȺƵƊȁƮȌȌȯȲȌǏƵȺȺȌȲ§ƊɐǶȌIȲƵǞȲƵةȯȌƮƵǿȌȺƊ˛ȲǿƊȲȱɐƵٗƊƵƮɐƧƊƪƣȌȺȌɹǞȁǘƊȁƣȌǿɐƮƊȌ§ÀةǿƊȺ
muda as pessoas; elas mudam o PT, que muda a vida do Brasil”. Ou seja, a formação e educação política são processos que
contribuem para um partido vivo, capaz de formular ideias novas, ser proativo e propositivo, avaliar suas práticas à luz do
ƧȌȁǘƵƧǞǿƵȁɈȌȺȌƦȲƵȌ ȲƊȺǞǶةȲƵȺȺǞǐȁǞ˛ƧƊȁƮȌٌƊȺƵǿǐȲƊɐȺƵǿȯȲƵǿƊǞȺȯȲȌǏɐȁƮȌȁƊƧƊȯƊƧǞƮƊƮƵƮƵɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊƪƣȌȺȌƧǞƊǶƮȌ
País.
É, portanto, uma responsabilidade de todos os lutadores e as lutadoras sociais do Brasil – e também do PT – não somente
defender o legado de Paulo Freire, mas VIVER o seu legado. E convidamos você, educador e educadora militante, a fazer parte
deste processo de mudança. Bem-vindo, bem-vinda!

https://www.youtube.com/watch?v=mw_G0PrZde8
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O que é a Jornada de Formação dos Educadores e Educadoras Militantes?
As Jornadas são itinerários formativos continuados, que acontecerão de forma articulada a ativiƮƊƮƵȺɨǞȲɈɐƊǞȺـȌ˛ƧǞȁƊȺƵǶǞɨƵȺةفƜȌȲǐƊȁǞɹƊƪƣȌƮȌȺyɑƧǶƵȌȺƮƵßǞɨƺȁƧǞƊȺة0ȺɈɐƮȌȺƵmɐɈƊȺةƊƧɐȲȺȌȺ
ƧȌǿȯǶƵǿƵȁɈƊȲƵȺƵƊƵȁƧȌȁɈȲȌȺȯƵȲǞȍƮǞƧȌȺȁȌȺyɑƧǶƵȌȺخ²ƵȲƣȌȲƵƊǶǞɹƊƮƊȺƵǿƮɐƊȺƵɈƊȯƊȺب
A primeira etapaɈƵǿƧȌǿȌ˛ȁƊǶǞƮƊƮƵƧȲǞƊȲȌȺyɑƧǶƵȌȺƮƵßǞɨƺȁƧǞƊȺة0ȺɈɐƮȌȺƵmɐɈƊȺةƊǶƶǿƮƵƧȌȁɈȲǞƦɐǞȲȯƊȲƊƊȲƵƊǶǞɹƊƪƣȌƮƊׁѤ!ȌȁǏƵȲƺȁƧǞƊyƊƧǞȌȁƊǶٗ§ƊɐǶȌIȲƵǞȲƵ٘ƮƵIȌȲǿƊƪƣȌƵ0ƮɐƧƊƪƣȌ§ȌǶǠɈǞƧƊ
ƮȌ§ÀخǯȌȲȁƊƮƊƮǞȺƧɐɈǞȲƋƊ!ȌȁǏƵȲƺȁƧǞƊȱɐƵةȯȌȲȺɐƊɨƵɹةȲƵ˜ƵɈǞȲƋȺȌƦȲƵƊȌȲǐƊȁǞɹƊƪƣȌƮȌȺyɑƧǶƵȌȺس
A segunda etapaƶǏȌƧƊƮƊƵǿƧȌǿȯƊȲɈǞǶǘƊȲƊȺǏȌȲǿƊȺƮƵȌȲǐƊȁǞɹƊƪƣȌƵǏɐȁƧǞȌȁƊǿƵȁɈȌƮȌȺyɑƧǶƵȌȺةƦƵǿƧȌǿȌƧȌȁȺɈȲɐǞȲȌȺƧƊǿǞȁǘȌȺȯƊȲƊǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊƪƣȌƮȌȺƵȁƧƊǿǞȁǘƊǿƵȁɈȌȺƮƵ˛ȁǞƮȌȺ
pela Conferência.
IMPORTANTE: a primeira etapa vai de abril a agosto de 2021, concomitante às Conferências Municipais/Zonais e Estaduais, e a segunda etapa será em 2022. Ao mesmo tempo em que se desenvolve
a segunda etapa da Jornada, iniciam-se novas turmas da primeira etapa, compondo um processo
ƊȲɈǞƧɐǶƊƮȌƵƧȌȁɈǞȁɐƊƮȌƮƵǏȌȲǿƊƪƣȌƵƧȲǞƊƪƣȌƮƵȁȌɨȌȺyɑƧǶƵȌȺخ
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O que são os Núcleos de Vivências, Estudos e Lutas?
ȺyɑƧǶƵȌȺƮƵßǞɨƺȁƧǞƊȺة0ȺɈɐƮȌȺƵmɐɈƊȺȺƣȌƵȺȯƊƪȌȺƵƮɐƧƊɈǞɨȌȺةȌȲǐƊȁǞɹƊɈǞɨȌȺƵƮƵǿȌƦǞǶǞɹƊƪȪƵȺ
ȯƊȲɈǞƮƋȲǞȌȺةɨȌǶɈƊƮȌȺƊȌƧɐǞƮƊƮȌƮƊǿǞǶǞɈƓȁƧǞƊƵȁǐƊǯƊƮƊƵǶɐɈƊƮȌȲƊخ²ɐƊǞȁȺȯǞȲƊƪƣȌƊƮɨƶǿƮȌȺƧǠȲƧɐǶȌȺ
de cultura idealizados por Paulo Freire. Cuidar, aqui, tem o sentido de cultivar, preparar, acompanhar,
acolher e ouvir, de criar alternativas coletivas e de ação solidária, capazes de incidir na realidade dos
territórios. Devem ser abertos à comunidade, primando sempre pelo acolhimento e atuação vinculada
às pautas e lutas locais das quais seus integrantes participem.
Cada grupo deve ter a liberdade de se organizar como desejar, sem um modelo imposto, permitindo
que sejam espaços agradáveis de encontro, partilha, festa, discussão e estímulo às lutas. Mas, para isso,
ƶȯȲƵƧǞȺȌƊƧƵȺȺƊȲƊƧȲǞƊɈǞɨǞƮƊƮƵةǿɐǞɈȌȯȲƵȺƵȁɈƵȁƊƧɐǶɈɐȲƊƮȌȺɈƵȲȲǞɈȍȲǞȌȺ§خȌȲɈƊȁɈȌةȌȺyɑƧǶƵȌȺȺƣȌƵȺpaços onde os educadores e as educadoras militantes devem primar pela escuta ativa sobre o que
ocorre em cada lugar de vivência e pela inventividade na forma de organização e funcionamento.
1ȁƵƧƵȺȺƋȲǞȌȱɐƵƧƊƮƊyɑƧǶƵȌƧȌȁǘƵƪƊƊȲƵƊǶǞƮƊƮƵƮȌɈƵȲȲǞɈȍȲǞȌىȱɐƵǿȺƣȌȌȺƊɈȌȲƵȺȺȌƧǞƊǞȺƵȯȌǶǠɈǞƧȌȺ
ƵƧȌǿȌȺƵƊȲɈǞƧɐǶƊǿةƵȯǶƊȁƵǯƵȺɐƊƊɈɐƊƪƣȌƧȌǿƦƊȺƵȁƊȲƵƊǶǞƮƊƮƵƮƵƧƊƮƊǶɐǐƊȲةǞȁƧǶɐǞȁƮȌƊǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊƪƣȌƮƵɈƵǿƊȺǐƵȲƊƮȌȲƵȺȱɐƵȌȲǞƵȁɈƊȲƣȌƊƊɈɐƊƪƣȌƮȌyɑƧǶƵȌȁȌɈƵȲȲǞɈȍȲǞȌةȺƵȁƮȌةȁȌƵȁɈƊȁɈȌةǏɐȁƮƊmental sua articulação com as instâncias do Partido.
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O que é a Conferência Nacional “Paulo Freire” de Formação e
Educação Política?
!ȌȁǏƵȲƺȁƧǞƊɈƵǿȌǞȁɈɐǞɈȌƮƵƮƵƦƊɈƵȲƊƧȌȁȺɈȲɐƪƣȌƮȌ²ǞȺɈƵǿƊyƊƧǞȌȁƊǶƮƵIȌȲǿƊƪƣȌ§ȌǶǠɈǞƧƊƮȌ§ÀةƊǶƶǿƮƵƮǞȺƧɐɈǞȲȺƵɐȺ
ȌƦǯƵɈǞɨȌȺةȯƊȯƶǞȺƵƧȌȁƧƵȯƪȪƵȺȯƵƮƊǐȍǐǞƧƊȺخ0ǶƊǶƵɨƊȌȁȌǿƵƮȌƧȌǿȯƊȁǘƵǞȲȌ§ƊɐǶȌIȲƵǞȲƵȯȌȲȱɐƵɈƊǿƦƶǿȯȲƵɈƵȁƮƵǿȌȺ
consolidar a pedagogia freireana na formação política do PT, além de mobilizar a nossa militância para as atividades da Campanha
Ƶǿ(ƵǏƵȺƊƮȌmƵǐƊƮȌƮƵ§ƊɐǶȌIȲƵǞȲƵƵȯƊȲƊƊȺƧȌǿƵǿȌȲƊƪȪƵȺƮȌȺƵɐƧƵȁɈƵȁƋȲǞȌخ
Neste processo, ocorrem etapas zonais, municipais, estaduais, livres e nacional.
ȺƵɈƊȯƊȺɹȌȁƊǞȺȌɐǿɐȁǞƧǞȯƊǞȺȌƧȌȲȲƵǿƵȁɈȲƵǿƊǞȌƵǯɐǶǘȌƵƮƵƦƊɈƵǿȌȺƮƵȺƊ˛ȌȺƮƊǏȌȲǿƊƪƣȌȯȌǶǠɈǞƧƊȁȌɈƵȲȲǞɈȍȲǞȌةƊȺȺǞǿƧȌǿȌ
ȯȲȌȯȌȺɈƊȺȯƊȲƊȌɈƵɮɈȌٌƦƊȺƵƮƊ!ȌȁǏƵȲƺȁƧǞƊخyƵȺɈƊȺƵɈƊȯƊȺةɈƊǿƦƶǿȺƵǏȌȲǿƊǿȌȺyɑƧǶƵȌȺƮƵßǞɨƺȁƧǞƊȺة0ȺɈɐƮȌȺƵmɐɈƊȺةȌȁƮƵƊɈɐarão os educadores e as educadoras militantes.
ȺƵɈƊȯƊȺƵȺɈƊƮɐƊǞȺȌƧȌȲȲƵǿƵǿǯɐǶǘȌƵƊǐȌȺɈȌةȺƵȲƣȌɨȌǶɈƊƮƊȺƜƮǞȺƧɐȺȺƣȌƮȌȺƮƵȺƊ˛ȌȺƮƊǏȌȲǿƊƪƣȌȯȌǶǠɈǞƧƊȁȌ0ȺɈƊƮȌةƜȲƵƧȌǿȯȌȺǞƪƣȌƮȌȺ!ȌǶƵɈǞɨȌȺ0ȺɈƊƮɐƊǞȺƮƵIȌȲǿƊƪƣȌƵɈƊǿƦƶǿȯȲȌƮɐɹǞȲƣȌƧȌȁɈȲǞƦɐǞƪȪƵȺȯƊȲƊɈƵɮɈȌٌƦƊȺƵ!ȌȁǏƵȲƺȁƧǞƊخ
ȺƵɈƊȯƊȺǶǞɨȲƵȺةȱɐƵȌƧȌȲȲƵǿƵȁɈȲƵǿƊǞȌƵƊǐȌȺɈȌةȺƣȌȌȺƵȁƧȌȁɈȲȌȺةȺƵǿǞȁƋȲǞȌȺƮƊȺ²ƵƧȲƵɈƊȲǞƊȺyƊƧǞȌȁƊǞȺƵƮƊȺ!ȌȌȲƮƵȁƊƪȪƵȺ²ƵɈȌȲǞƊǞȺȌɐةƊǞȁƮƊةȯȌƮƵǿȺƵȲȌȲǐƊȁǞɹƊƮƊȺǶǞɨȲƵǿƵȁɈƵȯȌȲǿǞǶǞɈƊȁɈƵȺȯƵɈǞȺɈƊȺخȺȺǞǿƧȌǿȌƊȺƮƵǿƊǞȺةƮƵƦƊɈƵǿȌȺƮƵȺƊ˛ȌȺƮƵǏȌȲǿƊƪƣȌ
e contribuem para o texto-base.
§ȌȲ˛ǿةƊƵɈƊȯƊȁƊƧǞȌȁƊǶƮƊ!ȌȁǏƵȲƺȁƧǞƊȌƧȌȲȲƵƵǿȺƵɈƵǿƦȲȌƵƶƮǞɨǞƮǞƮƊƵǿƮȌǞȺ˛ȁƊǞȺƮƵȺƵǿƊȁƊةȺƵȁƮȌȌȯȲǞǿƵǞȲȌƮƵƮǞƧƊƮȌƊȌȺ
ǐȲɐȯȌȺƮƵɈȲƊƦƊǶǘȌȺƵȌȺƵǐɐȁƮȌƊȯǶƵȁƋȲǞƊ˛ȁƊǶȯƊȲƊƮƵǶǞƦƵȲƊƪȪƵȺȺȌƦȲƵȌɈƵɮɈȌٌƦƊȺƵخȯȲǞǿƵǞȲƊɨƵȲȺƣȌƮȌɈƵɮɈȌٌƦƊȺƵƮƊ!ȌȁǏƵȲƺȁƧǞƊȺƵȲƋƮǞɨɐǶǐƊƮƊƵǿƊƦȲǞǶƵȺƵȲƋƊɈɐƊǶǞɹƊƮȌƧȌȁǏȌȲǿƵƊȺƧȌȁɈȲǞƦɐǞƪȪƵȺƮƊȺƮƵǿƊǞȺƵɈƊȯƊȺخ
A previsão é de que todas as etapas da Conferência aconteçam virtualmente.
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Quais são os objetivos da Conferência e da Jornada?
ǶƶǿƮƵȲƵ˜ƵɈǞȲȺȌƦȲƵƊƧȌȁǯɐȁɈɐȲƊƊɈɐƊǶƵȌȯȲȌǯƵɈȌƮƵȺȌƧǞƵƮƊƮƵȱɐƵȌ§ÀƮƵǏƵȁƮƵة
objetivam:
Organizar e planejar o funcionamento dos Núcleos de Vivências, Estudos e Lutas;
Vivenciar a práxis da educação transformadora e libertadora Freiriana;
Construir o sistema de IȌȲǿƊƪƣȌyƊƧǞȌȁƊǶةƜǶɐɹƮȌȺƮƵȺƊ˛ȌȺƮȌɈȲƊƦƊǶǘȌƮƵƦƊȺƵƮȌ
Partido no atual contexto;
Construir/rearticular uma Rede de Educadores e Educadoras Populares, envolvendo
tanto educadores e educadoras petistas quanto de movimentos sociais, populares e
sindicais.
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Como as Jornadas, a Conferência e os Núcleos se articulam?
ƵǞɮȌƊȲɈǞƧɐǶƊƮȌȲƮƊhȌȲȁƊƮƊةƮƊ!ȌȁǏƵȲƺȁƧǞƊƵƮȌȺyɑƧǶƵȌȺƶƊƧƵǶƵƦȲƊƪƣȌƮȌ!ƵȁɈƵȁƋȲǞȌƮƵ§ƊɐǶȌ
Freire, o que envolve a discussão da atualidade do seu legado para a educação política do PT e para a
democracia brasileira.
0ȁȱɐƊȁɈȌƊ!ȌȁǏƵȲƺȁƧǞƊƶɨȌǶɈƊƮƊƜƧȌȁȺɈȲɐƪƣȌƮȌȺȌƦǯƵɈǞɨȌȺةȯƊȯƶǞȺƵƧȌȁƧƵȯƪȪƵȺȯƵƮƊǐȍǐǞƧƊȺƮƊ
ǏȌȲǿƊƪƣȌȯȌǶǠɈǞƧƊƮȌ§ÀةȌȺyɑƧǶƵȌȺȺƵƧȌȁȺɈǞɈɐƵǿƵǿƵȺȯƊƪȌȺƮƵƊƧȌǶǘǞǿƵȁɈȌƮȌȺƵƮƊȺǿǞǶǞɈƊȁɈƵȺ
do Partido abertos à comunidade, comprometidos com as pautas e lutas do território؇, com a troca
ƮƵǏƊɹƵȲƵȺƵȺƊƦƵȲƵȺƵƊƧƊȯƊƧǞƮƊƮƵƮƵȯȲȌǿȌɨƵȲƮǞƋǶȌǐȌȺȱɐƵǏƊɨȌȲƵƪƊǿƊǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊƪƣȌƮƵɈƵǿƊȺƊ
serem trabalhados em cada local, à luz da pedagogia Freireana. A Jornada, por sua vez, se incumbe
da formação dos educadores e das educadoras militantes, de modo a prepará-los para a participação
ȁƊ!ȌȁǏƵȲƺȁƧǞƊƵƊȌȲǐƊȁǞɹƊƪƣȌƮȌȺyɑƧǶƵȌȺƵǿȺƵɐȺɈƵȲȲǞɈȍȲǞȌȺةƧȲǞƊȁƮȌƊȺƧȌȁƮǞƪȪƵȺȯƊȲƊƊ
construção coletiva dos conhecimentos necessários às tarefas e aos compromissos assumidos. Deste
ȯȲȌƧƵȺȺȌƊȲɈǞƧɐǶƊƮȌةȲƵȺɐǶɈƊȲƋȌ²ǞȺɈƵǿƊyƊƧǞȌȁƊǶƮƵIȌȲǿƊƪƣȌ§ȌǶǠɈǞƧƊƮȌ§Àخ

؇ Bairro, comunidade, cidade, local de trabalho, escolas, universidades, entre outros.
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Como a Jornada se estrutura?
yƊȯȲǞǿƵǞȲƊƵɈƊȯƊƮƊhȌȲȁƊƮƊةƵǿׂةׁׂ׀ȺƵȲƣȌȲƵƊǶǞɹƊƮƊȺȺƵǞȺȌ˛ƧǞȁƊȺـƧȌǿƮɐȲƊƪƣȌƮƵׅǘȌȲƊȺƧƊƮƊة
ƧȌȁɈƵɑƮȌȺƵȺȯƵƧǠ˛ƧȌȺƵɈƊȲƵǏƊȺȯȲƵɨǞȺɈƊȺةفɈȲƺȺǶǞɨƵȺةƊǶƶǿƮƵǶƵǞɈɐȲƊȺةƮǞȺƧɐȺȺȪƵȺƮƵɈƵɮɈȌȺƵɨǠƮƵȌȺٌƊɐǶƊȺخȌ
˛ȁƊǶƮƊȯȲǞǿƵǞȲƊƵɈƊȯƊةƊȺɈɐȲǿƊȺȯƊȲɈǞƧǞȯƊȲƣȌƮƊ!ȌȁǏƵȲƺȁƧǞƊyƊƧǞȌȁƊǶةȁɐǿǿȌǿƵȁɈȌƮƵȲƵ˜ƵɮƣȌȺȌƦȲƵ
ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǐƵȁȺةƮƵȺƊ˛ȌȺƵȲƵƧȌǿƵȁƮƊƪȪƵȺȯƊȲƊƊȺȯȲȍɮǞǿƊȺƊɈǞɨǞƮƊƮƵȺǏȌȲǿƊɈǞɨƊȺةǏȌǿƵȁɈƊƮƊȺȯƵǶƊȺ
jornadas. As temáticas das lives serão complementares e estarão, portanto, em sintonia com os temas das
Ȍ˛ƧǞȁƊȺةȱɐƵȺƣȌب
ׁفȯȲȌǯƵɈȌȯȌǶǠɈǞƧȌƮȌ§ÀƵƊǏȌȲǿƊƪƣȌس
ׂفȁƋǶǞȺƵƮƵȲƵƊǶǞƮƊƮƵȺس
ف׃wƵɈȌƮȌǶȌǐǞƊƮƊȯȲƋɮǞȺƵƊƵƮɐƧƊƪƣȌȯȌȯɐǶƊȲƵǿƊȁƧǞȯƊƮȌȲƊس
ׄف²ƵȁɈǞƮȌƵƧƊȲƊƧɈƵȲǠȺɈǞƧƊȺƮȌɈȲƊƦƊǶǘȌƮƵƦƊȺƵȁȌƊɈɐƊǶƧȌȁɈƵɮɈȌس
§فׅȲǞȁƧǠȯǞȌȺƶɈǞƧȌȺƮȌɈȲƊƦƊǶǘȌƮƵƦƊȺƵسƵ
ف׆ȱɐƵȺǞǐȁǞ˛ƧƊǏȲƵǞȲƵƊȲȌ§ÀȯƊȲƊƵȺȯƵȲƊȁƪƊȲȌ ȲƊȺǞǶد
A primeira etapa da Jornada terá cinco meses de duração, de abril a agosto de 2021. A segunda etapa será
planejada posteriormente, tomando como referência os aprendizados e resultados da Conferência, bem
ƧȌǿȌƊȺƵɮȯƵȲǞƺȁƧǞƊȺƮȌȺyɑƧǶƵȌȺ§خȌȲɈƊȁɈȌةȌȺƵƮɐƧƊƮȌȲƵȺƵƊȺƵƮɐƧƊƮȌȲƊȺȱɐƵȯƊȲɈǞƧǞȯƊȲƣȌƮƊȺƵǐɐȁƮƊ
ƵɈƊȯƊȺƵȲƣȌȌȺǿƵȺǿȌȺȱɐƵƵȺɈǞɨƵȲƊǿȁƊȯȲǞǿƵǞȲƊةƮƵȺƮƵȱɐƵɈƵȁǘƊǿȌȲǐƊȁǞɹƊƮȌȌȺyɑƧǶƵȌȺƮƵßǞɨƺȁƧǞƊȺة
0ȺɈɐƮȌȺƵmɐɈƊȺƵǿȺƵɐȺɈƵȲȲǞɈȍȲǞȌȺƮƵɨǞƮƊƵǿǞǶǞɈƓȁƧǞƊƵɈƊǿƦƶǿɈƵȁǘƊǿȯƊȲɈǞƧǞȯƊƮȌƮƊ!ȌȁǏƵȲƺȁƧǞƊƵ
ǿɐǶɈǞȯǶǞƧƊƮȌةƧȲǞƊɈǞɨƊǿƵȁɈƵةȺɐƊȺƊȯȲƵȁƮǞɹƊǐƵȁȺƧȌǿȌȺǞȁɈƵǐȲƊȁɈƵȺƮȌyɑƧǶƵȌخ
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Qual é o calendário da Jornada?

Para se inscrever na primeira etapa da Jornada, é preciso escolher
ɐǿƊƮƊȺȺƵǐɐǞȁɈƵȺȌȯƪȪƵȺب
• TUªwׁٌ²ƵǐɐȁƮƊȺƵȱɐƊȲɈƊȺةƮƊȺǘ׀׃ƜȺׁׂǘخ
اÀÇªwׂٌ²ƵǐɐȁƮƊȺƵȱɐƊȲɈƊȺةƮƊȺׁǘƜȺׁׂǘخ׀׃
• TURMA 3 - Terças e quintas, das 9h30 às 12h.
• TURMA 4 - Terças e quintas, das 19h às 21h30.
اÀÇªwٌׅ²ábados das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h.
yƊɈƊƦƵǶƊƊȺƵǐɐǞȲةƶȯȌȺȺǠɨƵǶƧȌȁǏƵȲǞȲƊȺƮƊɈƊȺƮƊȺȺƵǞȺȌ˛ƧǞȁƊȺب
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Encontros

Turma 1

Turma 2

ÀɐȲǿƊ׃

Turma 4

Turma 5

Conferência

Live

(ǞƊƮƵƊƦȲǞǶׁׂ׀ׂشƮƊȺׁǘ׀׃ƜȺׂ׀ǘى׀׃XȁǠƧǞȌƮƊhȌȲȁƊƮƊـƧȌǿɈȌƮƊȺƊȺɈɐȲǿƊȺف
O projeto político do PT e a formação
1a˛ƧǞȁƊ

12 e 14 de abril
ـ²ƵǐɐȁƮƊƵȱɐƊȲɈƊى
ǘ׀׃ƜȺׁׂǘف

12 e 14 de abril
ـ²ƵǐɐȁƮƊƵȱɐƊȲɈƊى
ׁǘƜȺׁׂǘف׀׃

ׁ׃ƵׁׅƮƵƊƦȲǞǶ
ـÀƵȲƪƊƵȱɐǞȁɈƊى
ǘ׀׃ƜȺׁׂǘف

ׁ׃ƵׁׅƮƵƊƦȲǞǶ
ـÀƵȲƪƊƵȱɐǞȁɈƊٌ
ׁǘƜȺׁׂǘف׀׃

17 de abril
ـ²ƋƦƊƮȌٌǘƜȺׁׁǘ׀׃
ƵƮƊȺׁ׃ǘ׀׃ƜȺׁ׆ǘف

׃ƵׅƮƵǿƊǞȌ
ـ²ƵǐɐȁƮƊƵȱɐƊȲɈƊى
ׁǘƜȺׁׂǘف׀׃

4 e 6 de maio
ـÀƵȲƪƊƵȱɐǞȁɈƊى
ǘ׀׃ƜȺׁׂǘف

4 e 6 de maio
ـÀƵȲƪƊƵȱɐǞȁɈƊٌ
ׁǘƜȺׁׂǘف׀׃

15 de maio
ـ²ƋƦƊƮȌٌǘƜȺׁׁǘ׀׃
ƵƮƊȺׁ׃ǘ׀׃ƜȺׁ׆ǘف

Ƶׁ׀ƮƵǯɐȁǘȌ
ـÀƵȲƪƊƵȱɐǞȁɈƊٌ
ׁǘƜȺׁׂǘف׀׃

ׁׂƮƵǯɐȁǘȌ
ـ²ƋƦƊƮȌٌǘƜȺׁׁǘ׀׃
ƵƮƊȺׁ׃ǘ׀׃ƜȺׁ׆ǘف

ׂƮƵǯɐȁǘȌƵׁƮƵǯɐǶǘȌ
ـÀƵȲƪƊƵȱɐǞȁɈƊى
ǘ׀׃ƜȺׁׂǘف

ׂƮƵǯɐȁǘȌƵׁƮƵǯɐǶǘȌ
ـÀƵȲƪƊƵȱɐǞȁɈƊٌ
ׁǘƜȺׁׂǘف׀׃

ׁ׀ƮƵǯɐǶǘȌ
ـ²ƋƦƊƮȌٌǘƜȺׁׁǘ׀׃
ƵƮƊȺׁ׃ǘ׀׃ƜȺׁ׆ǘف

ׇׂƵׂƮƵǯɐǶǘȌ
ـÀƵȲƪƊƵȱɐǞȁɈƊى
ǘ׀׃ƜȺׁׂǘف

ׇׂƵׂƮƵǯɐǶǘȌ
ـÀƵȲƪƊƵȱɐǞȁɈƊٌ
ׁǘƜȺׁׂǘف׀׃

7 de agosto
ـ²ƋƦƊƮȌٌǘƜȺׁׁǘ׀׃
ƵƮƊȺׁ׃ǘ׀׃ƜȺׁ׆ǘف

24 e 26 de agosto
ـÀƵȲƪƊƵȱɐǞȁɈƊى
ǘ׀׃ƜȺׁׂǘف

24 e 26 de agosto
ـÀƵȲƪƊƵȱɐǞȁɈƊٌ
ׁǘƜȺׁׂǘف׀׃

4 de setembro
ـ²ƋƦƊƮȌٌǘƜȺׁׁǘ׀׃
ƵƮƊȺׁ׃ǘ׀׃ƜȺׁ׆ǘف

Construção do projeto popular
ƵȯȌǶǠɈǞƧȌȯƊȲƊȌ ȲƊȺǞǶ

Análise de realidades
2a˛ƧǞȁƊ

׃ƵׅƮƵǿƊǞȌ
ـ²ƵǐɐȁƮƊƵȱɐƊȲɈƊى
ǘ׀׃ƜȺׁׂǘف

Conferências Zonais
e Municipais

Contribuições de Paulo Freire
para a organização e luta da
ƧǶƊȺȺƵɈȲƊƦƊǶǘƊƮȌȲƊ

Conferências estaduais

Novo paradigma de educação
ƵȌȺƮƵȺƊ˛ȌȺƮƊƵƮɐƧƊƪƣȌ
política e popular na atualidade

*Conferência Nacional

Plano de reconstrução e
ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊƪƣȌƮȌ ȲƊȺǞǶ

Metodologia da práxis e a educação popular emancipadora
׃a˛ƧǞȁƊ

ׇƵƮƵǯɐȁǘȌ
ـ²ƵǐɐȁƮƊƵȱɐƊȲɈƊى
ǘ׀׃ƜȺׁׂǘف

ׇƵƮƵǯɐȁǘȌ
ـ²ƵǐɐȁƮƊƵȱɐƊȲɈƊى
ׁǘƜȺׁׂǘف׀׃

Ƶׁ׀ƮƵǯɐȁǘȌ
ـÀƵȲƪƊƵȱɐǞȁɈƊى
ǘ׀׃ƜȺׁׂǘف

²ƵȁɈǞƮȌƵƧƊȲƊƧɈƵȲǠȺɈǞƧƊȺƮȌɈȲƊƦƊǶǘȌƮƵƦƊȺƵȁȌƊɈɐƊǶƧȌȁɈƵɮɈȌ
4a˛ƧǞȁƊ

ׂƵ׀׃ƮƵǯɐȁǘȌ
ـ²ƵǐɐȁƮƊƵȱɐƊȲɈƊى
ǘ׀׃ƜȺׁׂǘف

ׂƵ׀׃ƮƵǯɐȁǘȌ
ـ²ƵǐɐȁƮƊƵȱɐƊȲɈƊى
ׁǘƜȺׁׂǘف׀׃

§ȲǞȁƧǠȯǞȌȺƶɈǞƧȌȺƮȌɈȲƊƦƊǶǘȌƮƵƦƊȺƵ
5a˛ƧǞȁƊ

ׂ׆ƵׂƮƵǯɐǶǘȌ
ـ²ƵǐɐȁƮƊƵȱɐƊȲɈƊى
ǘ׀׃ƜȺׁׂǘف

ׂ׆ƵׂƮƵǯɐǶǘȌ
ـ²ƵǐɐȁƮƊƵȱɐƊȲɈƊى
ׁǘƜȺׁׂǘف׀׃

ȱɐƵȺǞǐȁǞ˛ƧƊIȲƵǞȲƵƊȲȌ§ÀƵƵȺȯƵȲƊȁƪƊȲȌ ȲƊȺǞǶد
6a˛ƧǞȁƊ

ׂ׃ƵׂׅƮƵƊǐȌȺɈȌ
ـ²ƵǐɐȁƮƊƵȱɐƊȲɈƊى
ǘ׀׃ƜȺׁׂǘف

ׂ׃ƵׂׅƮƵƊǐȌȺɈȌ
ـ²ƵǐɐȁƮƊƵȱɐƊȲɈƊى
ׁǘƜȺׁׂǘف׀׃

!yI0ª5y!Xy!Xymٌ(ǞƊȺׁׁƵׁׂƮƵȺƵɈƵǿƦȲȌJȲɐȯȌȺƮƵÀȲƊƦƊǶǘȌƮƊ!ȌȁǏƵȲƺȁƧǞƊƵƮǞƊȺׂׅƵׂ׆ƮƵȺƵɈƵǿƦȲȌ§ǶƵȁƋȲǞƊIǞȁƊǶƮƊ!ȌȁǏƵȲƺȁƧǞƊ
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©ɐƊǶƶȌȯƵȲ˛ǶƵȺȯƵȲƊƮȌƮȌƵƮɐƧƊƮȌȲƵƮƊƵƮɐƧƊƮȌȲƊǿǞǶǞɈƊȁɈƵد
“Onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer,
há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender”.
Paulo Freire

O primeiro passo para se tornar Educador e Educadora Militante do PT é comprometer-se a participar integralmente do
ȯȲȌƧƵȺȺȌǏȌȲǿƊɈǞɨȌخXȺȺȌȺǞǐȁǞ˛ƧƊȁƣȌȺȍƊȯƊȲɈǞƧǞȯƊƪƣȌȁƊȺƵɈƊȯƊȺƮƊhȌȲȁƊƮƊةǿƊȺɈƊǿƦƶǿƧȌȁɈȲǞƦɐǞȲȯƊȲƊƊȲƵƊǶǞɹƊƪƣȌƵ
ǿȌƦǞǶǞɹƊƪƣȌƮƊȺ!ȌȁǏƵȲƺȁƧǞƊȺwɐȁǞƧǞȯƊǞȺشðȌȁƊǞȺƵ0ȺɈƊƮɐƊǞȺةƦƵǿƧȌǿȌȌȲǐƊȁǞɹƊȲȌȺyɑƧǶƵȌȺƮƵßǞɨƺȁƧǞƊȺة0ȺɈɐƮȌȺƵmɐɈƊȺ
em seu território.
A disponibilidade e o desejo de ser um/a mobilizador/a do trabalho de base do PT são fundamentais, assim como ter
ƊƦƵȲɈɐȲƊȯƊȲƊƊɈɐƊȲƧȌǿƊǿƵɈȌƮȌǶȌǐǞƊǏȲƵǞȲƵƊȁƊٗƪƣȌٌªƵ˜ƵɮƣȌٌƪƣȌ٘خÀƊǿƦƶǿƶǞǿȯȲƵȺƧǞȁƮǠɨƵǶɈƵȲǿǞǶǞɈƓȁƧǞƊȁȌ§ƊȲɈǞƮȌة
em movimentos sociais, populares e sindicais que lutam por direitos.
1ǞǿȯȌȲɈƊȁɈƵȲƵǏȌȲƪƊȲȱɐƵȌƧȌǿȯȲȌǿǞȺȺȌƧȌǿƊȌȲǐƊȁǞɹƊƪƣȌƮȌȺyɑƧǶƵȌȺƮƵßǞɨƺȁƧǞƊȺة0ȺɈɐƮȌȺƵmɐɈƊȺƵȁɨȌǶɨƵب
• Ter uma postura ética, solidária e generosa;
• Exercitar a capacidade de escuta, diálogo e interação com os diferentes sujeitos sociais e coletivos existentes no território;
!اȌȁɈȲǞƦɐǞȲƧȌǿƊȲƵɨǞɈƊǶǞɹƊƪƣȌƵȌƧɐǞƮƊƮȌƧȌǿȌȺ˛ǶǞƊƮȌȺƵƊȺ˛ǶǞƊƮƊȺƮȌ§Àس
• Ter habilidades com animação de grupos, incluindo uma boa capacidade comunicativa; e
ا0ȺɈƊȲƵȁǐƊǯƊƮȌشƊƧȌǿƊȺǶɐɈƊȺƮȌɈƵȲȲǞɈȍȲǞȌȌȁƮƵƊɈɐƊȲƋȯȌȲǿƵǞȌƮȌȺyɑƧǶƵȌȺخ
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