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UM CHAMADO A TODA MILITÂNCIA DO PT

    (1) Fizemos um chamado à militância para participação neste processo de debates, reflexões e 

contribuições sobre a Formação e Educação Política do PT, e agradecemos pelos retornos, que são 

muito positivos e foram trabalhados no sentido de serem incorporados nesta segunda versão do 

texto-base. Realizamos 436 etapas locais, 24 etapas estaduais e envolvemos cerca de 2000 

municípios neste percurso. Agora, nos preparamos para darmos mais um passo, em direção aos

 debates que faremos na Etapa Nacional.

 

   (2) Entre 11 e 13 de fevereiro de 2022, ocorrerá, de maneira on-line, a Conferência Nacional

“Paulo Freire” de Formação e Educação Política do PT, convocada pelo Diretório Nacional do

Partido e organizada pela Secretaria Nacional de Formação Política, pela Escola Nacional de

Formação, Fundação Perseu Abramo e Secretaria Nacional de Organização. Na Conferência,

resolveu-se pela participação direta da militância em todas as esferas; não teremos delegados/as 

eleitas/os, pois optamos por abrir inscrições para que militantes e simpatizantes sigam trabalhando 

juntos neste grande desafio de promover um grande movimento nacional, que é esse repensar e 

consolidar o papel da formação e da educação política para a organização partidária e a disputa

da sociedade brasileira. 

  (3) Revisitemos os objetivos propostos para esse percurso de encontros, debates e

mobilizações:

  

 (3.1) Mobilizar o partido para a vivência de um processo permanente de formação e

educação política e popular que permita a constituição de uma cultura formativa que resgate o

 princípio do PT como um partido educador-educando;

 (3.2) 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;

 (3.3) Contribuir para a formação de uma cultura radicalmente democrática, popular,

internacionalista, latino-americanista, laica, feminista, antirracista, antissexista, socialista e

de massas; 

 (3.4) Conectar os vários níveis do sistema permanente de formação e educação política com 

a discussão e formulação das políticas públicas nacionais do PT, de tal forma que os debates sobre 

problemas territoriais locais sejam devidamente contextualizados e as grandes políticas nacionais

 sejam localmente significadas. 

   (4) Apresentamos este documento como síntese dos debates realizados até aqui, sem a

pretensão de esgotá-lo. Seguiremos aprofundando-o com as vivências, as lutas, a diversidade e a 

criatividade da militância do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, cada vez mais

envolvidos e comprometidos com esta grande formulação coletiva, na qual objetivamos renovar o 

papel da formação e educação política para a construção partidária, contribuindo para o

fortalecimento e implementação do nosso projeto de País. 



1. FORMAÇÃO POLÍTICA DO PT – BREVE HISTÓRICO 

     (5) A Formação Política no PT vivenciou fases distintas ao longo da história partidária.

Tendo o Partido nascido como expressão política da luta de numerosas organizações sindicais, 

sociais e políticas que atuavam nos anos 70, foi natural que o PT recebesse um grande contingente 

de militantes que chegavam com um processo de formação já construído em suas origens

organizativas. 

 (6) Deve-se salientar, ainda, que grande parte destas organizações pré-existentes ao PT se 

constituíram realizando atividades formativas das quais estes militantes seguiram participando. 

Contando com a solidariedade internacional, um número muito grande de ONGs, pastorais e

movimentos sociais desenvolveram, neste período, importantes processos de formação que

preparavam a militância petista.

Primeira Plenária Nacional de Formação Política do PT 
          

 (7) Embora desde a composição da Primeira Comissão Executiva Nacional tenha sido criado 

o cargo de Secretário de Formação Política – ocupado pelo Companheiro Paulo Azevedo, 

metroviário –, as atividades de formação do PT só ganharam relevo a partir de 1985, data em que 

se formou um Grupo de Trabalho de Formação Política, que realizou, em março de 1986,

a Primeira Plenária Nacional de Formação Política. Esta plenária começou um trabalho efetivo de 

Planejamento de um Processo de Formação Política Nacional, reunindo lideranças interessadas em 

se engajar neste trabalho por todo o País.

 

          (8) Data deste período também a criação da Escola de Formação Política “Eder Sader”,

no Rio Grande do Sul, e da Escola de Formação do Diretório Municipal de São Paulo. 

O Instituto Cajamar

            (9) Em julho de 1986, decidiu-se por uma iniciativa que iria marcar a história da formação

política do PT: foi realizada a Assembleia de Fundação do Instituto Cajamar, que iniciou suas

atividades em janeiro de 1987.

 

               (10) Cajamar era uma Fundação autônoma, que atendia três demandas específicas:

a formação de líderes do movimento sindical da CUT, a formação de lideranças partidárias (PT) e a 

formação de lideranças dos movimentos populares. Para isso, o Instituto estabelecia convênios 

com estas instâncias e combinava etapas presenciais com períodos de trabalho militante

(que ocorriam no local de origem dos e das militantes e representavam o exercício prático da 

formação). O objetivo era a formação de lideranças de base, intermediárias e de dirigentes, além 

da chamada “Formação de Formadores”.  



 (11) Importante destacar que Cajamar dispunha de instalações que permitiam a vivência de 

uma verdadeira Escola, com espaços para a hospedagem de até 120 pessoas, espaços de lazer, 

convivência e confraternização. Cajamar tinha seu orçamento financiado pelo Movimento Sindical

 e pela Solidariedade Internacional. 

          (12) A Secretaria Nacional de Formação Política do PT manteve, durante muito tempo,

uma política de convênio com o Instituto Cajamar que, de alguma forma, constituía-se na espinha 

dorsal de seus processos de formação. Mais tarde, a Secretaria ampliou o leque de convênios

com outros institutos que, de alguma forma, representavam a diversidade de visões sobre

Formação Política dentro do partido: a Fundação Nativo da Natividade e o Instituto 13 de Maio. 

Também houve convênio com a Escola Quilombo dos Palmares, esta última sediada no Recife.

Portanto, era nestas instituições que se davam os processos formativos do PT, além das atividades

 organizadas diretamente pelos diretórios, núcleos e militantes do Partido. 

Os primeiros debates sobre Sistema Nacional e Escola Nacional de Formação

              (13) No ano de 1990, começou-se a falar na criação de um Sistema Nacional de Formação 

do PT, que pretendia dar um passo adiante da política de Convênios. Na 4ª Plenária Nacional de 

Formação, em 1990, foi mencionada pela primeira vez a criação de uma Escola Nacional de

Formação Política do PT. O Primeiro Congresso do PT, em 1991, teve uma resolução específica 

sobre a Formação Política, reforçando a proposta de uma Escola própria do partido, determinando, 

inclusive, pela primeira vez, que a cifra de 10% da renda partidária deveria ser destinada às

atividades de formação. A partir dos anos 90, começam a ganhar destaque as atividades de

formação voltadas para militantes do PT que passaram a ocupar cargos na esfera institucional. 

A criação da Fundação Perseu Abramo

              (14) Em 1996, foi criada a Fundação Perseu Abramo, que substituiu nossa primeira fundação, 

denominada “Wilson Pinheiro”. Coincidiu, neste mesmo ano, com o encerramento das atividades 

do Instituto Cajamar. A Fundação Perseu Abramo, recém-criada, não poderia substituir as

atividades do Instituto Cajamar, nem das outras entidades conveniadas, pela própria natureza de 

seus objetivos, ainda que, desde o início, tenha desenvolvido atividades que contribuíram com o

 processo de formação de militantes e dirigentes partidários. 

O 3º Congresso e a criação da Escola Nacional de Formação do PT

              (15) Foi nessa perspectiva que o Terceiro Congresso do Partido, em 2007, determinou a

criação da Escola Nacional de Formação do PT, pensada desde 1990, mas que só teve suas

diretrizes aprovadas pelo Diretório Nacional em 2009. A Escola Nacional é criada física e

juridicamente dentro da Fundação Perseu Abramo que, por sua vez, manteve seu núcleo de

formação.



 (16) Desde então, temos a Secretaria Nacional de Formação planejando, em tese, as

atividades gerais de formação que ocorrem por meio da Escola Nacional de Formação e do Núcleo 

de Formação da Fundação Perseu Abramo, concentrado, sobretudo, no curso de pós-graduação 

em Gestão e Políticas Públicas, desde 2013, e nos chamados Cursos de Difusão do Conhecimento,

 iniciados em 2016.

  (17) Desde sua fundação, a Escola buscou desenvolver atividades nacionais nas diversas 

áreas de atuação do partido, qualificando tanto militantes de base, membros de direções

intermediárias, quanto militantes que ocupavam cargos no plano institucional, sobretudo

prefeitos/as e vereadores/as.

  (18) A Escola sempre teve uma estrutura de Direção Colegiada, composta por quatro

diretores/as: o/a próprio/a Secretário/a Nacional de Formação Política, o/a representante da

direção da Fundação Perseu Abramo e mais dois/duas representantes indicados/as pelo Diretório

 Nacional.

 

   (19) Aprovada a Resolução do 3º Congresso sobre a criação da Escola, o 4º Congresso

estabeleceu a composição do seu orçamento, definindo que 10% dos recursos que a Fundação 

Perseu Abramo recebesse do Fundo Partidário e mais 10% do total de recursos do Fundo Partidário 

recebidos pelo partido deveriam ser destinados às atividades de formação da Escola. Mas o Partido

 não cumpriu sua parte, sendo a Escola financiada fundamentalmente pela FPA. O Instituto Lula 

             (20) Uma outra instituição que faz interface com o PT e tem tomado iniciativas seguidas de 

Formação Política da militância de esquerda é o Instituto Lula, com uma programação anual de 

cursos e atividades formativas em variadas áreas de qualificação. 

Desafios da formação política para a Conferência

              (21) A conclusão revelada por este breve histórico é que houve, ao longo da história do PT, 

uma constante de iniciativas no campo da formação política, porém, verifica-se que estas estiveram 

sempre muito aquém das necessidades de um verdadeiro processo de formação que permitisse 

uma efetiva democratização do conhecimento produzido e, por consequência, da formulação e do 

debate coletivo. A construção coletiva de um Projeto, tal como afirmamos desde a criação do PT, 

exige um outro patamar de investimento e um lugar de centralidade à formação política na vida 

partidária, que nunca lhe foi proporcionado. Do mesmo modo, não avançamos suficientemente em 

torná-la transversal e permanente nas diversas estruturas partidárias. 

Um balanço pendente para os nossos 42 anos 

    (22) Um desafio importante que se coloca para nós é o de realizarmos um balanço analítico 

das escolhas, caminhos e consequências da formação política nesses 42 anos do PT. Esse processo 

é necessário para aprendermos com nossos acertos e erros, além de compreendermos 

coletivamente o que o nosso passado ensina para o nosso futuro. A Etapa Nacional da Conferência 

encaminha essa tarefa para a Secretaria Nacional de Formação Política,

 em conjunto  com os demais componentes do Sistema Nacional de Formação e Educação Política 

do PT.



  2. REFERENCIAIS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS E METODOLÓGICOS
     DA FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO POLÍTICA 

 (23) A partir das contribuições das etapas locais e estaduais da Conferência Nacional

“Paulo Freire” de Formação e Educação Política, segue um esforço de sistematização,

que inclui: Elementos do sentido estratégico do projeto político ado PT; Elementos centrais da

concepção teórica; A concepção de método, orientadora da prática formativa; Os objetivos de 

curto, médio e longo prazos; Os papéis e/ou atribuições que cabem a formação e educação

política; Alguns porquês da proposição de um Sistema. 

O PT como partido educador-educando
 

 (24) No manifesto de fundação de 10 de fevereiro de 1980, há 42 anos, o PT registra,

em sua certidão de nascimento, que existe pela decisão dos/as explorados/as de lutar contra um 

sistema econômico e político que não pode resolver os seus problemas, pois só existe para

beneficiar uma minoria de privilegiados/as. Que é um partido de massas, que vem da vontade de 

emancipação, compreendida como obra coletiva, fruto da organização autônoma dos

trabalhadores e das trabalhadoras, e não concedida ou imposta de cima. Trabalhadores e

trabalhadoras que se organizam para participar da política e, portanto, das decisões da maioria da 

sociedade, para além das eleições, lutando por uma nova forma de democracia plena, em que o 

povo decide o que fazer com a riqueza produzida e com os recursos naturais do País, e o Estado 

deve ser a expressão da sociedade igualitária, sem explorados e exploradores e em solidariedade

com as lutas dos/as oprimidos/as do mundo. 

 (25) Neste texto-base, voltamos ao manifesto de fundação justamente para, ao olharmos 

para a sua raiz, identificarmos os pressupostos do Projeto Político do partido que expressam a 

estratégica democrática, popular e socialista. Que seguem absolutamente em vigor e são

fundamentais para sustentar um trabalho de base e inspiram os debates dos referenciais político-

-pedagógicos e metodológicos orientadores da prática da formação e educação política do PT no

 atual contexto. 

 (26) Um projeto político que propõe construir um horizonte de superação da condição de 

exploração e seres sociais emancipados, além de conceber isso como obra coletiva e organizada 

no interior de um profundo processo democrático de participação com tomada de decisões.

Projeto político este que dialoga profundamente com o conceito fundacional de Partido-Educador-

-Educando, indispensável para construir as bases de que a formação e educação política

necessitam para sustentar uma prática educativa que contribua com sua viabilização. 

 (27) Por ocasião do centenário de Paulo Freire, como forma de homenagear e celebrar seu 

legado, voltamos às suas elaborações também para nos lembramos de que, como um dos seus 

primeiros filiados, em 1981, Freire participou dos debates do grupo de trabalho da Comissão

Nacional do PT, no tema da construção de um plano nacional de educação popular, e sistematizou 

o conceito de partido como educador-educando.



 (28) Freire parte do princípio de que não há educação neutra e que todo partido político é 

educador ao fazer avançar ou não sua proposta política na relação entre os atos e os objetos que 

denuncia e anuncia. Estes atos se dão através da prática e tornam nítido o a favor de quem e do 

que, logo contra quem e contra o que se faz educação, se faz formação, portanto, a favor de quem 

e do que, e contra quem e contra o que desenvolvemos a atividade política.

O a favor de quem e de que se faz política está na própria origem do partido.

 (29) As classes dominantes não podem denunciar as verdadeiras causas das desigualdades 

estruturais do País; ela, quando o faz, trabalha para preservar o estabelecido e atacar como

subversivos e desordeiros quem enfrenta essa ordem desigual. Por isso, sua relação com a classe 

trabalhadora é sempre manipuladora, seus atos são para ocultar e aparecem como “doações”.

A militância de um partido de massas trata as demandas populares como direitos e as reivindicam 

com o povo, mas também trabalham para que as massas que já lutam, o façam ainda melhor em 

dois níveis: o de contribuir com um papel mobilizador e organizador das massas (Exemplos:

Comitês Populares de Lutas e Núcleos de Vivências, Estudos e Lutas, da Jornada Nova Primavera) 

e o de capacitar, de preparar seus militantes e dirigentes políticos, sempre com o máximo de

coerência entre o que se diz e o que se faz no interior das lutas e com os movimentos populares, 

sociais e sindicais de onde vieram e dos quais não podem se afastar, para, junto com eles,

construir as lutas.

Concepções Teóricas

 (30) Os pressupostos do Projeto Político e a concepção de partido educador-educando 

compõem duas matrizes teóricas amplas e complementares. A matriz do Materialismo Histórico e 

Dialético (MHD) e a matriz da Educação Popular (EP). Ambas fornecem um arcabouço de

categorias de análise para compreender a base material da realidade, o complexo conflito entre 

interesses antagônicos de classes, que se movem de modo não linear e com suas contradições,

na história, ou seja, nada é, as coisas estão sendo e podem ser alteradas pela ação humana

intencional.

 (31) Desta combinação teórica de métodos de leitura da realidade, tanto o materialismo 

histórico dialético quanto a educação popular orientam como uma estratégia da classe

trabalhadora de intervenção intencional na luta concreta acontece em uma escala de massas e 

produz mudanças. E por isso, ambas se articulam em um método de organização e na instituição de 

uma relação permanente com a classe trabalhadora, na qual o partido se propõe a ensinar sobre 

sua análise da realidade mas também a aprender constantemente com a classe, que a seu

modo resiste e luta.

 (32) Estas bases teóricas, não são exclusivas, ou exclusivistas, elas se articulam e se

complementam na disputa de hegemonia gramsciana e na transformação da sociedade capitalista 

em um modo de vida no qual trabalhadoras e trabalhadores sejam protagonistas do seu futuro, 

exigindo de todo o partido uma leitura constante do mundo. 



 (33) Em uma sociedade de história e formação social e econômica tão complexa como a

brasileira, é preciso uma abordagem processual de um trabalho de se politizar a todo tempo, desde 

as comunidades mais carentes até os entregadores, os operários, os servidores públicos,

conscientizando cada parcela da população da luta de classes. Essa dinâmica social demanda à 

formação um caráter processual, que parte de saberes diferentes, voltados para compreender a

realidade e agir em seu interior para transformá-la.

 (34) Pois é justamente dos pressupostos do Projeto Político, da concepção de Partido

Educador-Educando de massas e de militantes e das concepções teóricas de onde parte e do que 

se ocupa a formação e educação política do PT, capaz de enfrentar a cultura dominante

antidemocrática, meritocrática e hierárquica, que separa quem detém a palavra, os mestres e

doutores que falam às bases, mudas ou silenciadas, que escutam e aprendem. Nesse drama

autoritário, enraizado na cultura colonial, instala-se a batalha de que aprender é, antes de tudo, 

reconhecer que todos têm o direito à palavra, ao diálogo, à escuta, à fala, à pesquisa, com mais 

escutas e falas e sínteses. Um processo circular aberto, dialógico, no qual as contradições e críticas 

colocam-se como desafios e não como flechas que ferem.

 (35) Não existem iluminados, existem aqueles/as que conseguem dar sentido à ação política, 

que inspiram a luta. Mas estes/as são os que mais precisam escutar e buscar, no coletivo,

a elaboração de respostas. O desafio de freirear o PT significa reconstruir as pontes para que a 

nossa militância possa ser mobilizada e preparada para provocar diálogos permanentes, para que 

possamos pensar e agir juntos na (re)organização da classe trabalhadora. Trata-se de

aprofundar conteúdo e formação da educação política do partido e a relação entre o nosso fazer 

cotidiano e os saberes populares.

Concepção do Método

 (36) Partimos da base teórica do materialismo histórico e dialético e da educação popular, o 

que significa dizer que já estamos abordando uma concepção de método, porém, como vivemos 

nos últimos anos um conjunto de ataques ideológicos a estas concepções, vale a pena trazermos 

de maneira mais didática uma síntese sobre a compreensão de método. Esse exercício também é

voltado para facilitar nossos entendimentos comuns ao debatermos este ponto.

 (37) A palavra método significa “caminho em construção”, que vai sendo projetado e

construído na medida em que se avança nele (ou percorremos em partes, um passo prepara o

próximo). Não é um dogma, é o que, na educação popular, chamamos de processo educativo e 

pode ser alterado conforme as condições objetivas da realidade. Este caminho existe em função de 

um objetivo, por isso não pode perder o rumo, ou seja, aonde se quer chegar (objetivo estratégico 

– o projeto democrático popular/o socialismo democrático) e sem deixar de levar em conta

as nossas demandas imediatas (as frentes de atuação) e as forças sociais que ajudam,

ou tentam trancar o caminho para impedir a caminhada.



 (38) A construção deste caminho é a nossa estratégia, pois nele vamos forjando as bases do 

novo que queremos construir, bem como vamos forjando os sujeitos do processo. O nosso método 

tem a sua raiz na relação dialética que acontece entre PRÁTICA-TEORIA-PRÁTICA, em outras

palavras, parte da leitura da realidade e se volta a ela transformando-a. Teoria e prática sempre se 

dão juntas, ainda que muitas vezes possa parecer que não. Nem sempre temos consciência de que 

há uma teoria na prática e uma prática na teoria que anunciamos (dizemos), ou da prática que

fazemos.

 (39) Essa aparente separação leva a cometer dois problemas: um é o verbalismo, visível

em um tipo de separação, e até negação, da teoria com a prática, que resulta em  ficarmos nos 

discursos e nas ilustrações, quando repetimos o que está escrito nos livros, mas não conseguimos 

relacionar esse conhecimento à prática; o outro problema é quando separamos a teoria que

sustenta e dá coerência à nossa prática, não refletimos sobre o que fazemos e passamos a fazer as 

coisas sem enxergar os efeitos desse fazer na construção de novas práticas e novas teorias.

 (39) Essa aparente separação leva a cometer dois problemas: um é o verbalismo, visível em 

um tipo de separação, e até negação, da teoria com a prática, que resulta em  ficarmos nos

discursos e nas ilustrações, quando repetimos o que está escrito nos livros, mas não conseguimos 

relacionar esse conhecimento à prática; o outro problema é quando separamos a teoria que

sustenta e dá coerência à nossa prática, não refletimos sobre o que fazemos e passamos a fazer as 

coisas sem enxergar os efeitos desse fazer na construção de novas práticas e novas teorias.  

 (40) Nesta relação dialética, acontece uma qualificação de ambas: a TEORIA fica mais

explícita e a PRÁTICA com maior compreensão, pois se tornou uma prática maturada (refletida)

à luz da teoria; esta prática qualificada é a PRÁXIS.

Os objetivos da formação política (curto, médio e longo prazos)

 (41) Os objetivos no curto prazo são: seguirmos e aprofundarmos o processo de mobilização 

da militância, de filiados/as e simpatizantes, no sentido de fortalecer nossos laços com as lutas

populares, ao mesmo tempo em que atualizamos as formulações de concepções teóricas,

 

 (42) O conjunto do partido está sendo mobilizado para o objetivo de formar milhares de 

Comitês Populares, com ações de organização, atividades formativas como a Jornada Nova

Primavera 2022, atividades culturais, de agitação e de comunicação, voltadas para o objetivo de 

transformar a energia e a força eleitoral da pré-candidatura de Lula em força política orgânica e

de massas.



  (43) Cabem ainda, no curto prazo, ações de capacitação para a nossa militância aprender a 

coordenar e moderar grupos, sobretudo de base, nas diversas redes de mídias sociais para

enfrentar os "terrorismos analíticos" de setores da mídia e do submundo das fake news que buscam 

distorcer os legados dos governos petistas de Lula e Dilma, além de animar e fortalecer uma 

agenda política, formativa e cultural das estruturas partidárias (setoriais, zonais, diretórios e

núcleos), de novos/as filiados/as e candidatos/as a mandatos por meio de propostas

formativas-educativas.  

 (44) Os objetivos de curto a médio prazo passam por sistematizarmos as linhas políticas 

estratégicas da formação do PT, no bojo da Conferência Nacional, e a elas darmos sequência em 

suas estruturas (Secretaria, Escola Nacional e Fundação Perseu Abramo) em pelo menos quatro 

elaborações e seus desdobramentos práticos: o Projeto Político Pedagógico da Formação/Escola; 

um Plano de Trabalho (de três a cinco anos), voltado aos desafios do trabalho de base, com os 

Núcleos e os Comitês; a formação de militantes, dirigentes, quadros políticos e a formulação; e os 

desdobramentos da proposta de Sistema Nacional de Formação Política do PT.

 (45) Com essas bases e objetivos desenvolvidos, construiremos as condições para termos, 

do médio para o longo prazo, uma renovada, intensa, ativa, criativa e profícua vida partidária,

protagonizando um conjunto de lutas e iniciativas, com força social e política capaz de pautar a 

agenda do projeto democrático-popular. Uma agenda concreta, voltada para alterar as bases das 

estruturas de desigualdades, racismo, colonialismo e patriarcalismo do Brasil. Para tanto,

a formação política terá a necessidade de assimilar uma metodologia multiplicadora de milhares de 

militantes, educadores/as e organizadores/as.  

 (46) Logo, as dimensões do projeto político do PT, as concepções de partido educador-

educando, as concepções teóricas, de método e os objetivos da formação e educação política 

(curto, médio e longo prazos) terão que dialogar com uma definição de papéis próprios à

formação. 

 (47) Papéis (atribuições) da formação e educação política:

     (47.1) Contribuir com bases teóricas para o debate sobre o socialismo petista como necessidade 

histórica, como um partido que representa a classe trabalhadora;

    (47.2) A formação política desenvolvida pelo PT – partido de esquerda, socialista, democrático 

e plural – está aberta a todas as tradições comprometidas com a emancipação humana, como é o 

caso da pedagogia freireana, do marxismo e de suas diversas vertentes, das diversas correntes do

socialismo, do comunismo, do pensamento libertário, da teologia da libertação, do feminismo, do 

antirracismo e do anticolonialismo;



     (47.3) Estudar o conhecimento acumulado e produzir conhecimento próprio sobre: a história do 

mundo, da América Latina e Caribe, do Brasil, com destaque para as lutas dos trabalhadores e 

trabalhadoras; o funcionamento da sociedade brasileira, em particular a inter-relação entre as

diferentes formas de exploração, opressão e dominação de classe, de gênero, de raça, de

orientação sexual etc.; a classe trabalhadora brasileira e suas organizações, em especial o Partido 

das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, seu surgimento, sua história, seu funcionamento atual e 

seus desafios; a realidade onde a militância atua diretamente (estado, cidade, local de moradia, 

movimento social, espaços de cultura, atividades religiosas etc.), destacando o tema da cultura; 

   (47.4) Estudar os métodos científicos acumulados e desenvolver métodos próprios de

pesquisa da realidade;

      (47.5) Elevar o nível de confiança e preparação da militância para atuar de forma organizada, 

no trabalho de base, fortalecendo sua estima e seu protagonismo nas lutas sociais/políticas;

     (47.6) Facilitar um ambiente de sensibilização, aproximação e mais compromisso do partido

e dos mandatos para a importância da formação, com um plano e um programa;

     (47.7) Ambientar a assimilação da pedagogia da acolhida e da escuta, em um processo que 

estruture formas de consulta direta à militância sobre conteúdos, práticas e programas de

educação e formação política;

    (47.8) Contribuir para reequilibrar as práticas partidárias, de modo a buscar formas de

diminuição da burocratização e da institucionalização do partido, tornando-o mais ferramenta 

estratégica da luta de classes;

       (47.9) Pensar a constituição de centros (estaduais/regionais) de formação;

 

       (47.10) Defender o legado de Paulo Freire e resgatar suas metodologias;

    (47.11) Aprofundar o entendimento sobre as diferenças do papel e das agendas de quem

está no partido e de quem está nos governos e nos parlamentos.

       (48) Os papéis da formação também passam por provocar e mobilizar os diálogos sobre os

acúmulos no PT e nos movimentos sociais, as mudanças na sociedade, as quais nós demos grandes 

contribuições, e agora, os novos desafios da difícil conjuntura que o País e o mundo atravessam. 

Como um partido vivo, somos capazes de formular ideias novas, ao mesmo tempo em que

reafirmamos a nossa história, entendendo que a classe trabalhadora mudou e é necessário

ressignificar, em grau mais profundo, a capacidade de transformação social do País. 



 (49) Quando se fala, desde os anos 90, na construção de um Sistema Nacional de Formação, 

busca-se a superação da dispersão de uma série de atividades que, desconectadas e muitas vezes 

concorrentes, não deram conta da necessária formação de nossos/as militantes e dirigentes. 

 (50) Nessa perspectiva, um dos grandes desafios que se coloca – no contexto da necessária 

reafirmação de uma estratégia democrática, popular e socialista – é justamente a construção de

um Sistema Nacional de Formação que envolva o conjunto do partido. Este Sistema deve ser

planejado e realizado coletivamente, contando com os recursos e estrutura necessários para

sua realização. 

3. O SISTEMA NACIONAL DE FORMAÇÃO
     E EDUCAÇÃO POLÍTICA DO PT

O que é Sistema?

 (51) É algo composto por partes que têm autonomia, mas fazem o todo funcionar junto. 

Assim, a ideia que nos interessa é a de integração cooperativa entre seus agentes. 

Um Sistema reúne e organiza partes, para fazer junto algo que isoladamente não seria possível. 

É um ponto de articulação entre seus integrantes para objetivos comuns. 

 (52) É como uma orquestra; quando sozinhos, os instrumentos produzem música, mas 

quando tocam sincronizados e sob a mesma harmonia, superam o nível artístico que cada

instrumento teria solo.

 Por que o PT precisa de um Sistema Nacional de Formação e Educação Política?

 (53) É possível identificar, nas ações de formação implementadas no partido, objetivos por 

vezes dispersos e atribuições truncadas, em que vários agentes se sobrepõem em alguns

momentos na realização da mesma atividade, com pouca ou nenhuma articulação.

 

 (54) Com isso, durante muito tempo, a nossa formação foi marcada por altos e baixos,

funcionando mais como uma área de produção de agendas sazonais, do que efetivamente como 

uma dimensão estrutural de disputa político-ideológica para o partido e a sociedade.

O PT precisa de uma política de formação permanente, que cuide de nutrir os objetivos

estratégicos de longo prazo do partido, combinada com uma formação que responda

ao calendário de curto e médio prazos, e o Sistema pode estimular justamente essa dinâmica



 (55) A proposta é criar um processo de massa, para um partido de massa, que formula

e consulta coletiva e permanentemente a sua militância sobre as diretrizes da política de formação 

e educação política. Um modelo de organização em rede, um sistema aberto, que vai reunindo 

novos sujeitos, vai se construindo e reconstruindo durante o próprio processo. 

 (56) Para que o Sistema se efetive, no entanto, é necessário viabilizar a sua sustentabilidade 

e o seu financiamento. E uma das maneiras do partido demonstrar que o Sistema está entre suas 

prioridades é garantir recursos, como tempo, agenda e estrutura, possibilitando, assim,

a realização das indicações desta Conferência. 

 (57) O Sistema visa organizar um coletivo que atua com formação e educação política

do PT nos espaços municipais, estaduais e nacional, para a construção e realização de processos 

formativos continuados, para qualificação da intervenção do partido nas disputas do projeto

de sociedade.  As linhas são:

  (57.1) Reestruturar a política de formação no PT, com vistas à ampliação da

  capacidade de intervenção do partido nas disputas de projetos de sociedade; 

  (57.2) Construir o projeto político-pedagógico da formação do PT; 

  (57.3) Ser espaço de decisões compartilhadas, considerando as realidades regionais

  e as diversidades das pessoas; 

  (57.4) Consolidar uma cultura política de diálogo e de integração permanentes,

  de modo que as partes (sujeitos) articulem-se sem perder autonomia e o

  protagonismo nas ações que já desenvolvem;

  (57.5) Favorecer a construção de interfaces entre Secretaria Nacional de Formação, 

  Escola, Fundação, Secretarias e Setoriais do PT que atuam com formação e educação 

  política e buscam a superação da lógica de ações isoladas, descontinuadas

  e dispersas; 

  (57.6) Promover a gestão compartilhada do Sistema e dos processos de formação

  e educação do PT;

  (57.7) Estabelecer corresponsabilidades na construção dos currículos e nas

  estratégias de implementação da Política de Formação e Educação do PT.

 (58) Em síntese: o sistema de formação do PT é modelo organizado em redes abertas e

institucionais do partido, e por adesão de integrantes das redes e escolas dos movimentos

sociais, populares e sindicais, parceiros nas lutas, que se identificam com a formação e educação 

política do partido. Organiza e orienta a gestão, estabelece atribuições e corresponsabilidades 

para com a formação e a educação política do PT. O Coletivo do Sistema reúne-se uma vez ao ano 

para repactuação do planejamento e reorientação das metas, com base no contexto e nos novos

desafios, sob a coordenação da Secretaria Nacional, em diálogo com a Escola e a Fundação.

 Quais os objetivos desse sistema?
 

 (59) Considerando a concepção político-pedagógica descrita anteriormente, de forma inicial 

e buscando provocar as reflexões necessárias ao debate e à formulação coletiva,

propõe-se como objetivos para o Sistema:



 (59.1) 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;

 (59.2) Ampliar cada vez mais a discussão sobre os projetos nacionais do PT, seus objetivos, 

estratégias e táticas de lutas;

 (59.3) Promover o diálogo permanente entre as/os Educadoras/es Militantes, as/os

filiadas/os e as direções em torno da política de formação e educação do PT;

 (59.4) Debater concepção, diretrizes e estratégias de formulação da política de formação

e educação do PT; 

 (59.5) 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 implementação da Política de Formação e Educação do PT; 

 (59.6) Promover e aprofundar o diálogo com simpatizantes não-filiadas/os, movimentos 

sociais, populares e sindicais e a sociedade;

 (59.7) Articular o debate sobre formação e educação política com e entre os diversos

movimentos sociais do campo petista para a ampliação desse projeto de formação política

coletiva e permanente;

 (59.8) Dar visibilidade às experiências de educação popular dos movimentos sociais

e do campo petista;

 (59.9) Articular o debate sobre formação e educação política com os setoriais do PT,

instâncias partidárias e bancadas, criando uma sinergia entre a produção setorial e parlamentar

e a metodologia formativa;

 (59.10) Dar centralidade à política de nucleação proposta no projeto Nova Primavera,

de forma que a manifestação cotidiana mais visível desse processo seja a agenda de formação

permanente de criação e empoderamento dos nossos organismos de base.

Quais os integrantes e suas atribuições no Sistema?

 (60) A proposta é estruturá-lo a partir das várias instâncias de formação, em seus

âmbitos locais, estaduais e nacionais, sendo uma iniciativa que cumpre tarefas estabelecidas

pelaestratégia partidária. Portanto, sugerimos para o debate, em princípio, um espaço geral,

de encontro de todos os integrantes do sistema, mantendo seus papéis específicos e algumas

contribuições sobre suas atribuições e fluxos:

 (60.1) Secretaria Nacional de Formação Política – Representa o Diretório e a

Executiva Nacional do PT. É a coordenadora geral do Sistema Nacional de Formação,

sendo responsável pela definição das prioridades do Sistema e condução do Plano Nacional de

Formação e Educação Política do PT, cuja construção envolve, também, a Escola Nacional de

Formação, a Fundação Perseu Abramo e as Secretarias e Setoriais Nacionais do partido.

Apresenta o Plano ao Diretório Nacional, responsável pela aprovação. É responsável pela

composição e convocação das reuniões do Coletivo Nacional de Formação. Do ponto de

vista da execução, também são tarefas da SNFP a Formação de Dirigentes Nacionais e

Estaduais e a Formação de Formadores/as e/ou Facilitadores/as.



 (60.2) Coletivo Nacional de Formação e Educação Política – Tem o papel de contribuir

na elaboração do Plano Nacional de Formação e Educação Política do PT e ajudar na

implementação da Política Nacional de Formação e Educação. São membros do Coletivo

Nacional de Formação e Educação Política a Secretaria Nacional de Formação e as Secretarias 

Estaduais de Formação. Compõem, ainda, o Coletivo: a Escola Nacional de Formação, a Fundação 

Perseu Abramo, representantes das Secretarias Nacionais e Setoriais do PT, Instituto Lula,

o Conselhinho das Escolas dos Movimentos Sociais e representantes da Rede de Educadores/as 

Populares do PT. 

 (60.3) Secretarias Estaduais de Formação – Representam o Diretório e a Executiva

Estadual do PT. Coordenam o sistema em nível estadual, constroem os Coletivos Estaduais de

Formação e Educação Política à semelhança do Coletivo Nacional. As Escolas Estaduais de

Formação existentes podem integrar o Coletivo Estadual. Organizam, articulam e orientam as 

Secretarias e os Coletivos Regionais e Municipais de Formação e Educação Política.

A partir do Plano Nacional, elaboram e implementam os Planos Estaduais de Formação e

Educação Política. Do ponto de vista da execução, também é tarefa das Secretarias

Estaduais a formação de dirigentes regionais e municipais, com o apoio da Escola

Nacional de Formação.

 (60.4) Secretarias Regionais e Municipais de Formação – Representam o Diretório

e a Executiva Municipal do PT. Coordenam o sistema em nível regional ou municipal.

Constroem, articulam e orientam o Coletivo Regional ou Municipal de Formação e Educação

Política em cada lugar. A partir dos Planos Nacional e Estadual, elaboram e implementam

o Plano Regional ou Municipal de Formação e Educação Política. Do ponto de vista da

execução, também é tarefa das Secretarias Regionais e Municipais a formação de novas/os

filiadas/os e militantes em cada território, com o apoio do Coletivo Estadual de Formação.

 (60.5) Escola Nacional de Formação Política do PT -  É responsável por contribuir na

formação política dos/as militantes e filiados/as do partido, incluindo aqueles/as que estão na

condição de dirigentes dos diretórios, das secretarias e dos setoriais, nos governos,

nos parlamentos, nos núcleos e nas diversas outras formas de trabalho de base.

Constrói propostas de currículos, estratégias formativas e participa da implementação da

Política Nacional de Formação e Educação do PT, a partir de duas estratégias articuladas e

específicas: uma processual, continuada e sustentada no tripé formação-organização-lutas,

para o fortalecimento do trabalho de base do partido, e outra, voltada ao atendimento das

demandas da agenda partidária, nos termos estabelecidos pelo plano aprovado pelo

Diretório Nacional. Participa da construção coletiva do Plano Nacional de Formação e

Educação Política do PT.

 (60.5.1) Escola Nacional de Formação - Entre as contribuições que recebemos das Etapas 

Locais e Estaduais, está também uma proposta de: ampliar a autonomia administrativa e

financeira da Escola Nacional de Formação em relação à Fundação Perseu Abramo, cabendo à 

Escola a execução do conjunto das atividades formativas do PT, sob orientação da

Secretaria Nacional de Formação Política. Essa possibilidade mudaria o papel e lugar da

Escola na estrutura interna do PT e conduziria, também, à necessidade de definir com mais

precisão a relação entre a FPA, em particular sua área de formação, e o conjunto do Sistema

Nacional de Formação do PT.



 (60.6) Fundação Perseu Abramo – Tem o papel de subsidiar o partido com espaços de

reflexão e formulações sobre temas estratégicos para a classe trabalhadora e para a sociedade

em geral, a partir de debates envolvendo o conjunto do Partido e também outros setores,

elaborando conteúdos, estudos, análises e pesquisas, contribuindo, assim, direta e indiretamente 

no processo de formação da sociedade em geral, especialmente no diálogo com a intelectualidade. 

Participa da construção coletiva do Plano Nacional de Formação e Educação Política do PT

e o executa nos termos estabelecidos pelo plano aprovado pelo Diretório Nacional. 

 (60.6.1) Fundação Perseu Abramo no Sistema - Entre as contribuições que recebemos

das Etapas Locais e Estaduais, está a proposta de transformar a atual diretoria de formação da FPA 

em uma estrutura voltada a estudos estratégicos. Nesse caso, as atividades de formação

caberiam à Secretaria Nacional de Formação, em parceria com a Escola Nacional de Formação. 

 (60.7) Rede de Educadores/as Populares do PT – É um espaço de apoio mútuo,

integrado por educadores/as militantes e facilitadores/as que contribuem com os processos de 

formação e educação política, nucleação e trabalho de base do partido. Atuam nas atividades

de formação propostas nos planos nacional, estaduais, municipais e locais de formação e

educação política.  

 (60.8) Conselhinho – É um espaço de articulação do PT com as escolas dos

movimentos sociais, populares e sindicais, intelectuais e instituições que atuam com formação

política convergente com os princípios da formação política desenvolvida pelo PT e se

colocam à disposição para colaborar com a construção e reconstrução das estratégias de

formação e educação política do partifo. É também um espaço de autoformação e troca de

experiências.

 (60.9) Instituto Lula – É uma instituição autônoma, destinada à elaboração, sobretudo,

de políticas públicas e que também realiza atividades de formação no campo democrático-popular.

Pode construir interfaces com o Sistema Nacional de Formação do PT. 

 (61) Enquanto as instâncias municipais e estaduais não tiverem se estruturado para dar conta 

das tarefas descritas, caso seja necessário, caberá à instância imediatamente superior assumi-las.

ANEXOS:

1. Contribuições das Etapas Estaduais, utilizadas para a atualização deste Texto-Base.

https://drive.google.com/drive/folders/10G3hEyrrAs43F6Q0M9GZj4SeJqil8dL0 

2. Sugestões de Conteúdos para Atividades de Formação (Contribuições recebidas das etapas 

locais e Estaduais da Conferência 

https://drive.google.com/file/d/1-Bzjo1tVt7KK7rFE_G2nmZwmbtpu9j8r/view?usp=drivesdk 

3. Documentação sobre a formação política do PT

https://drive.google.com/file/d/1-B80s3TrwTWJAWWcS61TBWzSVLmlR78a/view?usp=drivesdk 




