


SE LIGA!
Antes de começar sua jornada formativa, é importante que 
saiba que este material é interativo e está repleto de links, 

formulários e video-aulas. 

Para que tenha uma experiência completa, temos 
algumas dicas pra você:

Tenha uma boa leitura!

Amplie sempre
que houver a 
necessidade2 Clique nas imagens 

e nos botões que 
estarão sinalizados3 Preencha os formulários 

para receber a declaração
do mapa e fazer parte de
nossa rede em defesa da
democracia

4Posicione o 
seu dispositivo
na horizontal1
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Somos um centro plural de 
formação política do Institu-
to Maria e João  Aleixo, com 
prioridade para jovens da pe-
riferia em todo o Brasil.

O presente mapa de forma-
ção política se movimenta 
numa grande gira de forma-
ção, organização e ação po-
lítica de lideranças, grupos e 
coletivos locais.

O mapa propõe uma ambiên-
cia política que amplie a ca-
pacidade conceitual, teórica e 
metodológica de organização 
e de mobilização de núcleos 
de formação política capazes 
de fortalecer a democracia 
em suas redes e territórios. Assista 

ao video 
clicando na 

imagem

https://youtu.be/6xVwNWraKSI
https://youtu.be/6xVwNWraKSI


quais os 
desafios da nossa
DeMOCRACIa?

No tempo atual, com o avançar dos
grupos políticos e sociais conservadores, 
autoritários, em escala internacional,
o Brasil vive uma onda política que
culminou na eleição de representantes 
de agendas antidemocráticas: racista, 
patrimonialista e patriarcal.

Essa onda ameaça as conquistas de
direitos da população trabalhadora em
nosso país, especialmente pessoas 
negras e moradoras da periferia.

O PATRIMONIALISMO é um instrumento histórico de poder cen-
tralizador do Estado. Ele se organiza pela manutenção de um 
poder político que se preserva restrito ao controle de pequenos 
grupos e famílias, hegemonicamente brancos, que historica-
mente se perpetuam no Estado. Não há distinção clara entre 
as esferas públicas e privadas e, com base nesta organização, 
o sentido de comum no público não se faz existir.

Já o PATRIARCADO é um sistema social em que a figura do 
homem mantém o poder na sociedade. Nele somente os 
homens ocupam as funções de liderança política, autoridade 
moral, privilégio social e de controle das propriedades. Todo 
corpo que não se aproxima desta figura está destituído de 
direitos na disputa pelo poder no Estado.

Por fim, o RACISMO ESTRUTURAL normaliza e concebe como 
verdade padrões e regras baseadas em princípios discrimina-
tórios de raça. Ele é parte de um processo social, histórico e 
político que elabora mecanismos para que as pessoas ou gru-
pos não brancos sejam destituidos diariamente de seus direitos 
garantidos pelo Estado brasileiro.

O patriarcado,
patrimonialismo
e o racismo
estrutural 
são elementos
fundamentais 
para 
entendermos
a onda que 
ameaça a
democracia:



É TEMPO, MAIS QUE
EM TODOS OS
TEMPOS, DE
RAdIcAlIzAR

a dEMOCRACIA

EM FAVOR DA VIDA,
DA DIGNIDADE HUMANA
E DO BEM VIVER

SUPERAR o patrimonialismo, a condição
racista, patriarcal e machista presentes na 
sociedade brasileira, significa caminhar para uma 
convivência cada vez mais potente que apenas a 
democracia pode proporcionar.

É preciso construir uma agenda por reformas
sustentáveis identificada com os interesses dos
grupos sociais da periferia. Para isso é fundamental 
realizar percursos formativos que nos ajude a 
interpretar e transformar a realidade brasileira.

Revista Periferias. Edição Democracia e PeriferiaPara saber
mais acesse 

https://revistaperiferias.org/ed/democracia-e-periferia/


Debatendo
o estado:
funções, papéis,
formatos e limites

  

Prof.  Luiz Eduardo Soares

Prof.  Ana Gomes

A centralidade da Interseccionalidade
na formação política da
Juventude Negra da periferia A centralidade da

Sociedade Civil
na perspectiva
da mudança social
Prof.  Eduardo Alves

Religião e
Democracia:
Debatendo a
convivência e
a política
Prof. Flávia Pinto

Prof. Wesley Teixeira

Construa o seu próprio
percurso formativo!

Clique sobre
as fotos dos
professores
para acessar

as aulas!

República e
Patrimonialismo
institucional
no Brasil

Patriarcado:
Machismo Estrutural
Brasileiro

Prof. Ana Carolina Matoso

Prof.  Miriam Kreisinger Prof. Thula Pires

Racismo
Estrutural
Prof. Roberto Borges

E

I

https://youtu.be/cQzHNAHDSN8
https://youtu.be/dwvB5VjL2Rs
https://youtu.be/oCt3YVxrPPo
https://youtu.be/ja-jXkJV7ys
https://youtu.be/dN4p6KdDY2s
https://youtu.be/5NectRcH-NU
https://youtu.be/04VnCqrRMuo
https://youtu.be/9XhsomO5w8E
https://youtu.be/9XhsomO5w8E
https://youtu.be/GsKa5BFXRaA


Antes de continuar sua leitura, preencha este
formulário e receba a declaração de realização 

do Mapa de Formação Política

ATENÇÃO!

https://forms.gle/59gudYHxBHB6nSMWA


Ao longo do tempo, a popu-
lação da periferia (princi-
palmente negra, indígena e 
demais grupos empobrecidos) 
vem construindo estratégias 
democráticas de disputa pelo 
poder institucional, a partir 
da superação do racismo, do 
patrimonialismo e do patriar-
cado. É nosso objetivo contri-
buir com as jovens lideranças 

da periferia na construção 
de potentes estratégias na 
atual disputa pelo poder na 
sociedade.o que

podemos
fazeR?

Para isso, o mapa
de formação política
lhe convida a criar
um núcleo de
formação política
em sua periferia

Revista Periferias. Edição Experiências AlternativasPara saber
mais acesse 

https://revistaperiferias.org/ed/experiencias-alternativas/


São grupos compostos por 
pessoas que se reúnem a 
partir da necessidade de 
construir ações que me-
lhorem a vida dos mora-
dores de sua comunidade, 
favela, quebrada, bairro, 
município, por meio da 
Formação, Organização 
e Ação Política Coletiva, 
capaz de transformar sua 
realidade.

Superação do Racismo
Estrutural

Superação do Patrimonialismo 
Institucional

Superação do Patriarcado

Superação de todas as formas 
de exploração que se desen-
volvem no capitalismo

OS NÚCLEOS POLÍTICOS TEM 
OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

Para saber
mais acesse 

Revista Periferias. IPAD entrevista Coletivo Práxis

Para saber
mais acesse Revista Periferias. Edição O Paradigma da Potência

Preencha o formulário de criação 
do núcleo de formação política, 
para que possamos lhe convidar 

para os encontros de apoio e troca 
de experiências com pessoas de 

outros núcleos

https://revistaperiferias.org/materia/ipad-institut-de-pensees-et-dactions-pour-la-defense-de-la-democratie-2/
https://revistaperiferias.org/ed/o-paradigma-da-potencia/
https://forms.gle/uZF3r4uNv9RZz5v87


Busque realizar diálogos ampliados em que todos os 
integrantes consigam falar e ser ouvidos. O número de 
pessoas deve ser considerado a partir das condições 
de estrutura do local onde serão realizados os encon-
tros do grupo (presencial ou digital). Propomos que o 
núcleo tenha, ao menos, cerca de dez pessoas.

Quantas pessoas formam 
seu núcleo?

O primeiro passo é identificar o ambiente e o público 
onde o núcleo pode ser formado. 

Exemplos: associação de amigos do bairro, Pré-Vesti-
bular comunitário, colegas de trabalho, grupos da igre-
ja, coletivos e instituições sociais, coletivos de arte.
 
Mapeie as demandas iniciais das pessoas para, com 
assertividade, identificar como essas pessoas se reco-
nhecem e o que querem mudar no mundo, a partir de 
sua comunidade, favela, quebrada, bairro ou cidade. 

COMO CONSTRUIR UM NÚCLEO DE FORMAÇÃO POLÍTICA?

Quais as demandas iniciais das 
pessoas por mudança de sua       
realidade social

Qual o perfil das pessoas que            
formarão o núcleo?

Onde será construído o núcleo 
político?

1º 

2º 

Mapear quais
temas, ambiente
e pessoas devem

 participar 
do núcleo

Estabelecer quantas
pessoas integrarão

o núcleo



Definir o local,
o horário e data em
 que acontecerão

os encontros

3º 

Como ocorrerão os encontros?

Pactue com as pessoas convidadas a forma como se-
rão trabalhados os temas nos encontros do núcleo. 
Exemplos: apresentação dos vídeos do IPAD e outros, 
leituras de textos ou de matéria de jornal, passeios ex-
positivos, rodas de conversa, diálogos com professores 
convidados. 

É fundamental que o Racismo Estrutural, o Patrimo-
nialismo e o Patriarcado, sejam trabalhados desde os 
primeiros encontros. A pessoa formadora do núcleo 
poderá priorizar um dos conceitos, mas precisa apre-
sentar os três conceitos para os integrantes do núcleo.

Após os primeiros encontros, as pessoas do 
núcleo precisam mapear/identificar como tais 
conceitos ajudam a compreender as demandas 
iniciais das pessoas por mudança da realidade 
social de sua comunidade, bairro, cidade. E o 
quanto seus desafios estão relacionados ao atual 
contexto de nossa democracia.Definir o método

das atividades
do núcleo

4º 

5º 

Onde ocorrerão os encontros?

Qual a periodicidade dos encontros?

Qual horário e dias da semana/mês?

Defina, em diálogo com as demais pessoas, local, data 
e horário dos encontros do núcleo. No 1º encontro, 
pactue com todos a definição da data e horário. É mui-
to importante manter a frequência do grupo. Os encon-
tros poderão ser presenciais ou por meio digital.

Definir os temas
de interesse e a
quantidade de

encontros

A quantidade de encontros dependerá do formato e do 
tema/desafio que convoca as pessoas para a formação 
do núcleo.

Em seguida, construa uma proposta preliminar de cria-
ção do núcleo que melhor auxilie na formação, organi-
zação e execução de ações capazes de transformar a 
realidade de sua comunidade, bairro e cidade.

Qual o objetivo do núcleo?

Quantos encontros ocorrerão?

Quais temas serão trabalhados?

Como os temas serão trabalhados?

O próximo passo é apresentar a
proposta preliminar às pessoas,
convidando-as para fazer parte do núcleo. 



Um dos objetivos do núcleo é que 
as integrantes multipliquem os 

núcleos, assim que finalizados os
encontros propostos

Com base nas respostas para cada desafio, defina 
com o núcleo qual (is) precisa (m) ser trabalhado (s) 
primeiro. O próximo passo é a ação. Os encontros 
permanentes do núcleo ajudará avaliar as ações rea-
lizadas e ajustar as estratégias.

Após os primeiros encontros, o núcleo poderá elabo-
rar estratégias para defesa da democracia. As pessoas 
do núcleo precisam melhor compreender os desafios                  
vivenciados coletivamente, para elaborar estratégias de 
intervenção em sua realidade. Saber as características 
do grupo que forma o núcleo é fundamental para intervir 
em cada desafio. Para cada desafio, faça as seguintes 
perguntas ao núcleo:

Quais suas forças para intervir no desafio?

Quais suas fraquezas que limitam a intervenção?

Qual (is) sua (s) oportunidades que identifica no 
contexto que o desafio se apresenta?

Qual (is) sua (s) ameaças que o grupo terá, ao 
intervir no desafio?Pactuar e realizar

ações em defesa
da democracia

(RE)tomada
de novos ciclos

6º 

7º 

8º 

Realizar o 
primeiro encontro
com  as pessoas

Após realizadas as cincos etapas, convide as pessoas 
para o primeiro encontro do núcleo. No primeiro encon-
tro todas as pessoas precisam saber o objetivo do nú-
cleo e apresentar seus interesses iniciais em integrá-lo. 
Apresente a proposta de encontros (os temas a serem 
trabalhados, o formato, a periodicidade e a quantidade 
dos encontros). Pactue todos os pontos da proposta com 
as pessoas.

O NÚCLEO DE 
FORMAÇÃO POLÍTICA 

DEMANDA UM DIÁLOGO 
SINCERO ENTRE OS

DIFERENTES SABERES
DAS PESSOAS QUE

O COMPÕEM
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Clique para acompanhar nossas redes sociais

O Mapa de Formação Política possui a licença Creative Commons 
de Atribuição Sem Derivações CC BY-ND. Esta licença permite a 
redistribuição, comercial e não comercial, desde que o trabalho seja 
distribuído inalterado e no seu todo, com crédito atribuído ao autor.

www.facebook.com/InstitutoIpadSejaDemocracia
www.twitter.com/ipadinstituto
www.instagram.com/ipadsejademocracia
www.youtube.com/institutoipadsejademocracia
www.sejademocracia.com.br
http://imja.org.br/pt-br/
https://www.opensocietyfoundations.org

