
GUIA METODOLÓGICO DA

CONFERÊNCIA NACIONAL “PAULO FREIRE”
DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO POLÍTICA DO PT



A Conferência Nacional “Paulo Freire” de Educação e 
Formação política do PT tem o objetivo de debater o 
projeto político-pedagógico e a criação de um Sistema 
Nacional de Formação Política do PT e ocorrerá entre julho 
e dezembro de 2021. Busca-se, por meio dela, a 
consolidação de uma cultura de educação e formação 
política no PT a partir da pedagogia freireana e da 
educação popular. O PT também prestará sua homenagem 
ao patrono da educação brasileira no ano de seu 
centenário de nascimento, em um amplo movimento de 
organização da militância petista.

A Conferência ocorrerá preferencialmente on-line, podendo 
ser as etapas zonais e municipais realizadas de forma 
híbrida (presencial e virtual), desde que respeitados os 
protocolos de segurança. Todas as etapas devem garantir a 
inclusão digital da militância petista, cabendo à instância 
organizativa proporcionar e/ou disponibilizar polos de 
acesso à internet.    



OBJETIVOS DA CONFERÊNCIA NACIONAL “PAULO FREIRE” DE 
FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO POLÍTICA DO PT

Objetivo Geral

Mobilizar o partido para a vivência de um processo permanente de educação 
política e popular que permita a constituição de uma cultura formativa que 
resgate o princípio do PT como um partido educador-educando.

Construir coletivamente o Sistema Nacional de Formação e Educação Política 
do PT, articulando as redes de formação com as Secretarias Municipais e 
Estaduais de Formação Política do PT, as redes de Educadoras (es) Populares, 
Educadoras (es) Militantes e a rede dos Núcleos de Vivências, Estudos e Lutas, 
construídos ao longo do projeto Nova Primavera.



OBJETIVOS DA CONFERÊNCIA NACIONAL “PAULO FREIRE” DE 
FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO POLÍTICA DO PT

Objetivos Específicos

Estimular as instâncias partidárias em todos os níveis a promoverem reflexões 
permanentes sobre a sua prática política e atuação partidária, de modo a se 
constituir um processo pedagógico e uma agenda comum. 

Promover o diálogo permanente entre as/os Educadoras (es) Militantes, as (os) 
filiadas (os) e as direções em torno do projeto popular de educação e formação 
política do PT.

Estruturar um processo de consulta direta à militância sobre os conteúdos, 
práticas e processo de educação e formação política no PT, utilizando os 
aplicativos disponibilizados pelo PT, sendo estes uma das ferramentas de 
mobilização para as etapas da Conferência.



Debater a concepção, diretrizes e estratégias de formulação de um projeto popular de educação e 
formação política para o PT.

Comemorar o legado e o centenário de nascimento de Paulo Freire, com um amplo processo de 
debate sobre a atualidade de seu pensamento, como meio de defender sua memória e seu legado.

Envolver a Secretaria Nacional de Formação, a Escola Nacional de Formação do PT, a Fundação 
Perseu Abramo, o Instituto Lula, as demais Secretarias Nacionais, Coordenações Setoriais, 
Secretarias Estaduais, Coletivos de Formação, Escolas Estaduais de Formação e outras instituições 
partidárias na elaboração do projeto popular de educação e formação política do PT.

Promover e aprofundar o diálogo com simpatizantes não-filiadas/os, com os movimentos sociais e o 
campo da esquerda e a sociedade.

Dar visibilidade às experiências de educação popular dos movimentos sociais e do campo petista.

Articular o debate sobre a educação e formação política nos Encontros Setoriais do PT, criando uma 
sinergia entre a produção setorial e a metodologia formativa.



CRONOGRAMA DA CONFERÊNCIA

Dia 06 de julho de 2021 – Publicação do Guia Metodológico da Conferência Nacional 
“Paulo Freire” de Educação e Formação Política do PT.

Dia 13 de julho de 2021 – Lançamento do Texto-base da Conferência Nacional “Paulo 
Freire” de Educação e Formação Política do PT, durante live da Jornada Nova Primavera, 
às 19h, nas redes sociais da Escola Nacional de Formação e do PT.

Entre os meses de julho e setembro, serão realizados os Encontros de Mobilização e 
Debates para a preparação da Conferência, promovidos pela Secretaria Nacional de 
Formação Política do PT, pela Escola Nacional de Formação do PT e outras instâncias 
partidárias, a fim de fomentar o debate sobre a concepção, diretrizes e estratégias de 
formulação de um projeto popular de educação e formação política para o PT.



Entre 16 de julho e 12 de setembro de 2021, serão realizadas as Etapas Zonais e 
Municipais da Conferência, com apresentação aos Diretórios Municipais do documento 
resultante da Conferência Zonal e Municipal, visando à preparação da etapa estadual.

Entre 24 de setembro e 31 de outubro de 2021, serão realizadas as Etapas Estaduais, 
com apresentação aos Diretórios Estaduais do documento resultante da Conferência, 
visando à preparação da etapa nacional.

Os Encontros Setoriais do PT são etapas da Conferência, e as contribuições produzidas 
nestes encontros serão recebidas até 05 de novembro de 2021. 

A Etapa Nacional da Conferência será realizada nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 
2021, e o documento final será enviado pela Secretaria Nacional de Formação Política ao 
Diretório Nacional do PT, encerrando a Conferência Nacional “Paulo Freire” de Educação e 
Formação política do PT.



CAMINHO METODOLÓGICO DE REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA 
NACIONAL “PAULO FREIRE”



A convocação das etapas zonais, municipais, intermunicipais e regionais da Conferência 
deverá ser feita entre 16 de julho e 12 de setembro, pelos Diretórios Zonais e Diretórios 
Municipais, respectivamente, e/ou pelas Executivas Municipais e/ou Secretarias 
Municipais de Formação e/ou pelas Secretarias Estaduais de Formação, de acordo com a 
realidade de seus territórios, com programação que contemple a intencionalidade político-
pedagógica prevista para a etapa. Caso a etapa não seja convocada por nenhuma das 
instâncias até o dia 15 de agosto, sugere-se que um grupo de militantes convoque a 
Etapa Municipal.

A convocação das Etapas Zonais, Municipais, Intermunicipais e Regionais deve ocorrer 
com no mínimo cinco dias de antecedência da data da realização, pela Área PT 
(www.pt.org.br/area-pt). No caso de convocação pela militância, o mesmo deve ser feito, 
respeitando este prazo e informando a Secretaria Nacional de Formação do PT pelo e-
mail snfpt13@gmail.com. 

As Etapas Zonais, Municipais, Intermunicipais e Regionais devem ser articuladas 
prevendo reuniões das instâncias partidárias responsáveis pela convocação com a 
militância interessada no processo, buscando o envolvimento de todo o partido, e deve 
instituir-se uma ComissãoResponsável pela organização e sistematização da etapa.

https://www.pt.org.br/area-pt
mailto:snfpt13@gmail.com


Etapas Zonais e Municipais

As Etapas Zonais, Municipais, Intermunicipais e Regionais da Conferência são encontros 
abertos que podem incluir a participação de simpatizantes e pessoas não filiadas. O 
horizonte político-pedagógico é a discussão de ações sobre o território, integrando 
Facilitadoras/es, Educadoras/es Militantes em formação no Projeto Nova Primavera, os 
Núcleos de Estudos, Vivências e Lutas, as demais filiadas e filiados do partido com a direção 
municipal, com o objetivo de produzir contribuições ao Texto-base.

Nos municípios onde houver Diretórios Zonais, pode-se convocar etapas zonais 
que antecedam a Etapa Municipal. Do mesmo modo, é possível convocar etapas 
intermunicipais e regionais. As Etapas Zonais e Municipais devem ser organizadas 
de acordo com a realidade local, tendo como referência o itinerário apresentado a 
seguir:



A programação e as atividades devem ter como base as características locais, sempre 
tendo como horizonte o Guia Metodológico da Conferência e dando visibilidade para as 
experiências de educação popular e formação política dos movimentos sociais do campo 
petista do território.

Valorizar as diversas expressões artísticas e culturais do território na recepção e no 
acolhimento, proporcionando uma atividade mais dinâmica e participativa que permita a 
construção de vínculos.

Para a mobilização das filiadas e dos filiados para as etapas Zonais, Municipais, 
Intermunicipais e Regionais, a Direção deve disponibilizar a lista de filiadas/os e pode 
utilizar também os aplicativos viabilizados pelo PT, sendo que cada local deve priorizar os 
instrumentos e meios de mobilização mais adequados à sua realidade.



Nas Etapas Zonais, Municipais, Intermunicipais e Regionais, deve-se instituir uma 
Comissão de Sistematização que, ao final do encontro, organize, em um único 
documento, os registros da caminhada organizativa feita no território, a lista de pessoas 
inscritas na etapa, a conjuntura local, as contribuições para a Direção Zonal/Municipal e 
para o Texto-base da Conferência.

Recomenda-se que a Comissão Organizadora se reúna com a Direção Zonal/Municipal 
para debater o documento sistematizado.

A Comissão Organizadora é a responsável por encaminhar para a Secretaria Estadual de 
Formação Política o documento resultante da Etapa 
Zonal/Municipal/Intermunicipal/Regional da Conferência até 17 de setembro, visando à  
preparação da Etapa Estadual.



Etapa Estadual

As Etapas Estaduais da Conferência são encontros abertos que têm em seu horizonte 
político-pedagógico o debate da sistematização das etapas zonais/municipais, buscando 
lançar um olhar para a realidade estadual, identificando os desafios políticos no estado e o 
papel da formação política nos diferentes territórios, além de contribuir com o Texto-base da 
Conferência. Estas etapas podem ter inscrição prévia, a critério da Secretária Estadual de 
Formação. As Etapas Estaduais deverão ser organizadas de acordo com a realidade local, 
tendo como referência o itinerário apresentado a seguir:



A convocação das Etapas Estaduais deverá ser feita pelos Diretórios Estaduais e/ou pelas 
Executivas Estaduais e/ou pela Secretaria Estadual de Formação Política.

A organização da Etapa Estadual deve ser feita considerando o calendário dos Encontros 
Setoriais e evitando a sobreposição de agendas.

Valorizar as diversas expressões artísticas e culturais do estado na recepção e no 
acolhimento, proporcionando uma atividade mais dinâmica e participativa que permita a 
construção de vínculos.



Para a mobilização das filiadas e filiados para a etapa estadual, a Direção Estadual deve 
disponibilizar a lista de filiadas/os e pode-se utilizar também os aplicativos viabilizados 
pelo PT, sendo que cada estado deve priorizar os instrumentos e meios de mobilização 
mais adequados à sua realidade.

A realização da Etapa Estadual deve ocorrer entre 24 de setembro e 31 de outubro de 
2021, com programação e atividades realizadas com base nas características locais, 
sempre tendo como horizonte o Guia Metodológico da Conferência e dando visibilidade 
para as experiências de educação popular e formação política dos movimentos sociais do 
campo petista no estado.

Recomenda-se a aproximação e o diálogo com os Núcleos de Estudos Políticos (NEPs) e 
de participantes da Comissão Nacional de Assuntos Educacionais do PT (CAED), 
possibilitando a sinergia entre a Conferência e as contribuições produzidas por estes 
espaços. 



Na Etapa Estadual, deve-se ter uma Comissão de Sistematização que, ao final do 
encontro, organize os registros da caminhada organizativa feita no estado, a lista de 
pessoas inscritas na etapa, a conjuntura local, as contribuições para a Direção Estadual e 
as contribuições para o Texto-base da Conferência.

A Secretaria Estadual de Formação Política pode se reunir com a Direção Estadual para 
debater o documento sistematizado.

A Secretaria Estadual de Formação Política é a responsável por encaminhar para a 
Secretaria Nacional de Formação Política o documento resultante da etapa estadual até 
05 de novembro, visando à preparação da Etapa Nacional.



Etapa Nacional

A Etapa Nacional da Conferência é um encontro aberto que tem, em seu horizonte político-
pedagógico, a sistematização das contribuições feitas em todos os municípios, estados e no 
DF sobre a concepção, as diretrizes e as estratégias do projeto popular de educação e 
formação política do PT. Ao final da conferência, busca-se o envolvimento da Secretaria 
Nacional de Formação, da Escola Nacional de Formação do PT, da Fundação Perseu 
Abramo, do Instituto Lula, das demais Secretarias Nacionais, Coordenações Setoriais, 
Secretarias Estaduais, Coletivos de Formação, Escolas Estaduais de Formação e demais 
instituições partidárias na mobilização do partido para a vivência de um processo de 
educação política e popular de modo a permitir a constituição de uma cultura formativa que 
resgate o princípio do PT como um partido educador-educando. A Etapa Nacional encerra a 
Conferência Nacional “Paulo Freire” de Educação e Formação Política do PT, aprovada pela 
Executiva Nacional, no dia 05 de fevereiro de 2021, e referendada pelo Diretório Nacional. 
Esta etapa pode ter inscrição prévia, a critério da Secretaria Nacional de Formação, e 
deverá ser organizada tendo como referência o itinerário apresentado a seguir:



A organização da Etapa Nacional será feita pela Secretaria Nacional de Formação Política 
e pela Escola Nacional de Formação Política, integrando as demais Secretarias 
Nacionais, Coordenações Setoriais e instituições partidárias.

A Etapa Nacional será realizada nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2021, de forma 
virtual, garantindo a inclusão digital da militância petista, cabendo aos Diretórios 
Municipais proporcionar e/ou disponibilizar polos de acesso à internet, considerando os 
protocolos de segurança.

A Etapa Nacional deve dar visibilidade às experiências de educação popular e formação 
política dos movimentos sociais do campo petista, bem como valorizar as diversas 
expressões artísticas e culturais brasileiras na recepção e no acolhimento, 
proporcionando uma atividade mais dinâmica e participativa que permita a construção de 
vínculos.



Para a mobilização das filiadas e filiados para a etapa nacional, serão utilizados os 
aplicativos disponibilizados pelo PT, a lista de filiadas (os), com estratégias de 
comunicação que alcancem todas as realidades do País.

Na Etapa Nacional, deve-se ter uma Comissão de Sistematização que, ao final do 
encontro, organize o Documento Final da Conferência, contendo o registro da caminhada 
organizativa em cada etapa, as listas de pessoas inscritas em cada etapa, a conjuntura 
nacional, construída com base nas diferentes realidades, e as contribuições da 
Conferência.

A Secretaria Nacional de Formação Política apresentará ao Diretório Nacional o 
Documento Final, com o resultado da Conferência Nacional “Paulo Freire” de Educação e 
Formação Política do PT.



ITINERÁRIO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DE 
REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DAS 
ETAPAS ZONAIS, MUNICIPAIS E 
ESTADUAIS DA CONFERÊNCIA

Recomendações para organização das etapas 
zonais, municipais, intermunicipais, regionais e 
estaduais da Conferência:



1.  Preparação: onde houver encontro presencial, é importante que a Comissão 
Organizadora ou a pessoa responsável pense na preparação de um local agradável, 
adequado, organizado, de preferência decorado com os símbolos partidários e das 
lutas sociais. Não se esqueça de manter os protocolos de segurança.

2.  Apresentação: reunido o grupo de participantes, é importante que as pessoas 
sejam convidadas a se apresentar, dizendo seus nomes, profissão, militância etc. Ao 
final, uma acolhida fraterna e calorosa por parte da pessoa que está na Coordenação 
dos Trabalhos.

3.  Acolhimento: buscar um texto, uma música, uma poesia, uma apresentação de 
artista local, um gesto que sirva de motivador e estimulador da Conferência, fazendo a 
ligação entre este encontro e as causas mais importantes de nossas lutas.



4.  Questão sugeridas para o debate:
   a)  Quais são as principais características da vida do povo deste Território, seus sofrimentos, carências, lutas, alegrias e              
sonhos? 

b)  Por que nosso Povo que sofre desemprego, fome, falta de condições de vida não consegue enxergar as causas reais e mais 
profundas do seu sofrimento?

c)  Diante da situação do povo no território, que formação política nós precisamos enquanto militantes para agir em direção a uma 
transformação social e cultural?

d)  Do que precisamos para o Partido poder realizar esta formação política?

e)  Como, onde e quando podemos construir (ou estamos construindo) os Núcleos de Vivências, Estudos e Lutas?

 f)  Na opinião deste grupo, o que não pode faltar no Sistema Nacional de Formação Política do PT?

5.  Debate antecedido por um vídeo motivador ou alguma outra forma de expressão cultural.  

6.  Encaminhamento das conclusões e convite para a Conferência Estadual e Nacional.

7.  Recomendações: organizar uma lista de presença; definir se os debates serão feitos com todo o 
grupo ou em subgrupos; e não se esquecer de compor a Comissão de Sistematização. 



CALENDÁRIO RESUMIDO DA CONFERÊNCIA

Lançamento do Texto-base – 13/07

Etapas Zonais, Municipais, Intermunicipais e Regionais – de 16/07 até 12/09

Prazo para instâncias zonais e municipais convocarem a Conferência – 15/08 (a partir de 
então os militantes podem convocar, lembrando que a convocação deve acontecer em até 
5 dias antes da data de realização)

Envio das contribuições das etapas zonais, municipais, intermunicipais e regionais para 
as secretarias estaduais de formação – até 17/09

Etapas estaduais – de 24/09 a 31/10

Centenário do Paulo Freire – Atividades da Campanha Paulo Freire Vive – 19/09 e 20/09

Envio das contribuições das etapas estaduais e dos Encontros Setoriais do PT para a 
Secretaria Nacional de Formação – até 05/11

Publicação do caderno de propostas – 19/11

Etapa Nacional da Conferência de Formação – 26, 27 e 28 de novembro



ORGANIZAÇÃO

Se ficou com alguma dúvida pode entrar em contato pelo e-mail: snpt13@gmail.com ou 
pelo WhatsApp da Escola (11) 95688-7624.

mailto:snpt13@gmail.com

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24

