Escola de Candidatos
Cursos que serão oferecidos pela Fundação Leonel Brizola – Alberto Pasqualini em São Paulo

1-CURSOS DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS POLÍTICAS
Público em Geral: Ensino à distância aberto para os interessados que fizerem a inscrição;
Candidatos e assessores: Presencial
Objetivo: oferecer conteúdo formativo aos cidadãos que se interessem, e sobretudo aos futuros
líderes de base e candidatos do Partido Democrático Trabalhista (PDT). Espera-se que, ao final, o
participante conheça em alguma medida (i) a história do PDT e do sistema político-partidário
brasileiro; (ii) a estrutura jurídica da República brasileira; (iii) aspectos socioeconômicos do Brasil;
(iv) a realidade da atividade legislativa; e (v) princípios do comportamento humano e os desafios
das eleições. Estes tópicos estão discriminados no programa, abaixo.
Cronograma – pensado, sendo iniciativa piloto, para as eleições municipais de 2020.
Como o curso visa a construir lideranças políticas, a estratégia de sua periodicidade relaciona-se
com o período eleitoral, considerando o prazo limite para inscrição de candidatos em abril de
2020. Uma proposta de cronograma está a seguir:
Junho de 2019: divulgação do curso e chamamento de interessados; lançamento oficial do curso
no dia 13 de junho
Junho de 2019: seleção dos candidatos (no fundo, podem ser todos interessados; se houver
restrição de espaço, dado o número de candidatos, pode-se pensar em forma de seleção. Mas, a
priori, creio que seja interessante uma abertura maior).
Início do curso: 15 de julho, com duração de 22 semanas e término em 9 de dezembro, sempre
às segundas-feiras à noite, das 19 às 22.
Cada aula terá 1h45 min de exposição do professor, com intervalo de 15 min e tempo para
perguntas e debate.

Programa (cada encontro/aula é de 2 horas, mais meia hora para debates):
Todos os nomes incluídos no programa do curso e do ciclo de debates são sugestões; os
palestrantes ainda serão convidados e poderá haver troca de nomes; por isso há tantas opções
de palestrantes em alguns temas.
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CURSOS DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS POLÍTICAS (MÓDULO 1)

Aula Magna - Abertura do evento com palestra de Ciro Gomes no SEESP dia 15 de julho

(i) O que é política?
Aula 1: O que significa política? Por que fazer política é um instrumento fundamental em qualquer
sociedade? A ética na política.
Aula 2: O que significa ser um agente político? Quais são seus objetivos? Carlos Lupi (Presidente
nacional do PDT).

(ii) Neuropolítica:
Aula 3: O cérebro, a evolução da sociedade humana e o exercício do poder Gonçalo Pereira
(Unicamp)
Aula 4: Ferramentas do discurso e empoderamento dos candidatos

(iii) A história do PDT e do sistema político partidário brasileiro e a estratégia nacional de
desenvolvimento
Aula 5: A história do PDT e do trabalhismo no Brasil: Manoel Dias (PDT).
Aula 6: O sistema político-partidário no Brasil:
Aula 7: A estratégia nacional de desenvolvimento e o programa do partido: Nelson Marconi (FGVEAESP).

(iv) A estrutura jurídica da República brasileira
Aula 8: A Constituição de 1988:
Aula 9: Os três poderes, suas funções e inter-relações:
Aula 10: O federalismo brasileiro – União, estados e municípios:

CURSOS DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS POLÍTICAS (MÓDULO 2)

(v) Aspectos socioeconômicos do Brasil e do munícipio São Paulo
Aula 11: O sistema único de saúde:
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Aula 12: O sistema educacional brasileiro:

Aula 13: A desigualdade social e regional no Brasil:
Aula 14: As questões de gênero na sociedade brasileira:
Aula 15: As regras das finanças públicas brasileiras: Nelson Marconi (FGV-EAESP).
Aula 16: A história da cidade de São Paulo:

Nos temas I a V o participante é formado sobre a realidade brasileira em três níveis, o histórico,
o marco legal constitutivo da República Brasileira e aspectos relevantes gerais da realidade
brasileira. Nos próximos dois módulos, o participante terá a formação relativa a aspectos
imediatamente relacionados à atividade legislativa que pretende conhecer/exercer e dos desafios
do processo eleitoral.

(vi) A realidade da atividade legislativa
Aula 17: Uma carreira de vereador bem-sucedida (Vereador a ser escolhido).
Aula 18: Funções da atividade legislativa e dia-a-dia de um parlamentar:
Aula 19: Construção de redes e fortalecimento da liderança local: lideranças locais pedetistas.

(vii) Os desafios das eleições
Aula 20: A legislação eleitoral brasileira
Aula 21: Técnicas de discurso e marketing político:
Aula 22: Eleição e redes sociais:

Total: 22 encontros, 55 horas, por 22 semanas, mais o período de elaboração do TCC.

Atividades adicionais para a formação
No mês de janeiro de 2020, aqueles que efetivamente quiserem ser candidatos deverão elaborar
e apresentar uma plataforma de propostas para sua candidatura e indicar possíveis fontes de
captação de recursos para financiar a sua campanha, com o auxílio de mentores. Eles serão
sabatinados e sua plataforma deverá ser aprovada pela Executiva do PDT, a nível local. Assim, ao
final de janeiro/início de fevereiro teremos encerrado todo o processo de qualificação de
prováveis candidatos (observação: o processo de escolha de candidatos é prerrogativa da
executiva do Partido, mas certamente a realização do curso será um critério muito relevante para
a definição do rol de escolhidos).
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Informações sobre inscrições e participação
O curso requer a inscrição e será aberto para quem quiser participar, exceto a parte de
preparação para campanha, que será restrita a filiados e pré-candidatos (itens VI e VII); assim
com exceção desses dois itens, o curso será aberto a todos que gostariam de exercer o papel de
lideranças políticas no PDT ou de futuros candidatos ou, ainda, apenas se qualificarem melhor
para a militância.
Haverá diploma, mesmo que se feito à distância;
As aulas serão transmitidas ao vivo para os inscritos, sendo posteriormente editadas para serem
disponibilizadas através da Universidade Livre Leonel Brizola;
Também seria obrigatória a participação dos candidatos no ciclo de debates, descrito a seguir e
que deverá ser realizado, principalmente, aos finais de semana, e poderá ser feito em diversas
regiões administrativas do estado, não apenas na cidade de São Paulo (e transmitido ao vivo para
que os inscritos das demais cidades possam participar).

2. CICLO DE DEBATES SOBRE A ESTRATÉGIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Com o intuito de ampliar a discussão acerca das diretrizes para uma Estratégia Nacional
de Desenvolvimento para o Brasil, serão realizadas palestras sobre os principais temas que
compõem o plano de governo de Ciro Gomes. Os 12 pontos apresentados no programa foram
divididos em subtemas, que serão abordados por especialistas de cada área. Além de ampliar a
discussão, essa série de seminários pretende fazer com que a militância e outros simpatizantes
se apropriem do conteúdo programático do programa de governo e consigamos, a partir dos
debates, organizar grupos temáticos que queiram aprofundar a discussão e apresentar propostas
que aprimorem nosso programa.

Estrutura do curso:
-

Os seminários serão dispostos em 12 dias e ocorrerão aos sábados na parte da manhã e
início da tarde - conforme a necessidade de cada tema;

-

Cada painel terá duração prevista de 2 horas;

-

A ordem dos painéis poderá ser alterada de acordo com a disponibilidade dos
palestrantes convidados.

Os encontros deverão ocorrer em um sábado por mês, entre março de 2019 e fevereiro de 2020.
Serão todos transmitidos ao vivo, gravados e disponibilizados através da Universidade Livre
Leonel Brizola.
4

CONTEÚDO

1º dia – Estratégias nacionais de desenvolvimento; o que é necessário para o país voltar a crescer?
●

Primeiro Painel: Estratégias nacionais de desenvolvimento comparadas: Ciro Gomes
(PDT).

●

Segundo Painel: Possíveis estratégias de crescimento para o Brasil: Nelson Marconi (FGVEAESP).

2º dia – Como voltar a gerar empregos no Brasil?
●

Primeiro Painel: O futuro do emprego e das relações de trabalho:

●

Segundo Painel: Estratégias para gerar emprego no Brasil:

3º dia – As características das reformas necessárias
●

Primeiro Painel: Reforma fiscal, tributária e orçamentária:

●

Segundo Painel: Reforma da Previdência:

●

Terceiro Painel: Reforma da gestão pública:

4º dia: Recuperação e Modernização da Infraestrutura
●

Primeiro Painel: Infraestrutura:

●

Segundo Painel: Saneamento básico e Resíduos sólidos:

●

Terceiro Painel: Mobilidade urbana:

5º dia: Desenvolvimento e Meio Ambiente
●

Primeiro Painel: Desenvolvimento e sustentabilidade:

●

Segundo Painel: Reservas e Terras demarcadas: A Importância da Regulamentação
Fundiária na Preservação das Populações Tradicionais:

●

Terceiro Painel: Política de proteção aos animais:

6º dia: Inovação e Política Industrial
●

Primeiro Painel: A agenda de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil:

●

Segundo Painel: Possíveis estratégias de política industrial:

●

Terceiro Painel: Bioenergia como um vetor de desenvolvimento na fronteira do
conhecimento:

7º dia: Educação
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●

Primeiro Painel: Primeira Infância e Educação Básica: Isolda Cella (Vice-Governadora do
Ceará

●

Segundo Painel: Educação Técnica:

●

Terceiro Painel: Como ampliar o acesso à universidade?

8º dia: Criar, Manter e Ampliar os Programas Sociais
●

Primeiro Painel: Bolsa Família e Benefício da Prestação Continuada:

●

Segundo Painel: Minha Casa Minha Vida:

●

Terceiro Painel: O Sistema Único de Saúde:

●

9º Dia: A Cultura como Afirmação da Identidade Nacional

●

Primeiro Painel: Leis de Incentivo:

●

Segundo Painel: Cultura na Periferia e as manifestações culturais populares:

●

Terceiro painel: Política de preservação e manutenção do patrimônio histórico e cultural:

10º Dia: Respeitar a Todos os Brasileiros 1
●

Primeiro Painel: Mulheres: Violência, Mercado de Trabalho e Saúde:

●

Segundo Painel: LGBTI: Saúde, Homofobia e Direitos Civis:

11º Dia: Respeitar a Todos os Brasileiros 2

●

Primeiro Painel: Afrodescendentes: Racismo Estrutural, Mercado de Trabalho e Saúde:

●

Segundo Painel: Pessoas com Deficiência: Mercado de trabalho e Acessibilidade:

●

Terceiro Painel: Juventude: Mercado de Trabalho, Participação e Esporte e Lazer:

12º Dia: Segurança da população e nacional; como evitar a apropriação do público pelo privado?
●

Primeiro Painel: Combate à Corrupção:

●

Segundo painel: Como tratar a questão da segurança pública?

●

Terceiro Painel: Defesa, Política Exterior e Soberania Nacional:

Além dos cursos haverá a criação de grupos de discussão temática:
Os grupos temáticos serão organizados, a princípio, com base nos temas acima, e terão dinâmica
própria de funcionamento. Poderão visar a discussão de outros temas também, e o único
compromisso, uma vez formados, é apresentar um documento público, a ser debatido, e
posteriormente divulgado através do site da Fundação, que relate as pesquisas, discussões e
conclusões do grupo. Esses documentos serão importantes porque poderão subsidiar a
elaboração de planos de governo de candidatos do PDT.
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