A Força do Povo para
mudar o Brasil
O Partido dos Trabalhadores nasceu no chão das fábricas,
das escolas, dos bairros e comunidades de todo o Brasil
para transformar este país. Nossa força original veio dos
núcleos, que trouxeram a pauta do povo para a política.
Foi assim que resistimos à ditadura, participamos da redemocratização, conquistamos direitos para os trabalhadores e o povo mais humilde; fazendo oposição ou governando o Brasil.
Os Comitês Populares de Luta nascem para resgatar essa
energia que vem da base, para vitalizar o PT e fortalecer a
organização popular, essencial para o projeto de reconstrução e transformação do país. É com a força dos movimentos sociais e populares, dos sindicatos, dos militantes
pela igualdade e pelos direitos das mulheres, das negras
e negros, das pessoas LGBT, das pessoas com deficiência,
estudantes e professores, de todas as religiões, que vamos
mudar a realidade.

res de Luta, uma ideia inovadora que vai tomar forma na
prática, com o empenho e a criatividade de nossa gente.
Nosso desafio é imenso, do tamanho do Brasil. É com a força do povo que vamos enfrentá-lo, como já fizemos antes,
provando que somos capazes de construir um país melhor
para todos, mas principalmente para quem mais precisa.
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Em nossa trajetória, aprendemos que só com organização
e mobilização popular é possível garantir as conquistas
democráticas e impedir retrocessos como os que estão
acontecendo em nosso país desde o golpe do impeachment. Por isso é tão importante trabalhar pela conscientização e participação política, que é o instrumento mais
poderoso da luta popular.

Taís Maciel
Diretora da Escola Nacional de
Formação do PT

Nesta publicação, apresentamos propostas e instruções
para a formação e funcionamento dos Comitês Popula2
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Ponto 1

13
PONTOS
PARA SE CONSTRUIR
UM COMITÊ
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Por que construir Comitês
Populares de Luta?
Porque para transformar o Brasil, precisamos criar um forte e
organizado movimento capaz de sustentar, nas ruas, um Programa Popular de Reconstrução e Transformação do Brasil.
Porque é necessário defender os direitos do povo e construir
uma consciência popular de que o voto para presidente é só
o primeiro passo; é necessário construir uma base de deputados/as, senadores/as, governadores/as, que sustentem as
transformações que o País precisa. Porque a melhor maneira
de combater as mentiras e as fake news é criando vínculos e
conﬁança com as pessoas em cada lugar do Brasil.
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Ponto 2

Ponto 3

O que são os Comitês
Populares de Luta?
São espaços que reúnem e acolhem todas as pessoas que
querem participar das lutas em cada lugar e contribuir para
transformar a vida do povo brasileiro.
Podem se organizar por rua, comunidade, bairro, cidade, local de estudo, local de trabalho, luta setorial, pré-candidaturas,
mandatos e de todas as formas que ajudem a reunir pessoas.
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Quem pode participar
dos Comitês Populares de
Luta e como eles podem
funcionar?
Pessoas filiadas ou não aos Partidos, que querem se organizar para as lutas de cada lugar.
Os Comitês podem funcionar com atividades presenciais,
digitais, ou com participação presencial e digital ao mesmo
tempo. Os Comitês digitais necessariamente atuam em um
local, município ou luta setorial.
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Ponto 5

Que atividades os
Comitês Populares de
Lutas realizam?
Os Comitês atuam em rede e recebem, semanalmente,
orientações sobre a conjuntura e as atividades nacionais,
criando um grande movimento em todo o País. Alguns
exemplos de atividades:
1. Reuniões e atividades públicas periódicas;

Que princípios orientam
os Comitês Populares de
Lutas?

2. Identiﬁcar as principais dores, lutas e alegrias das pessoas do local onde o Comitê vai atuar, para criar pontes com
o Programa Popular de Reconstrução e Transformação do
Brasil;
3. Identiﬁcar movimentos sociais, grupos, associações, sindicatos, comunidades, locais de estudo, locais de trabalho e
reuniões e convidar as pessoas para o Comitê;

1. A defesa do povo brasileiro e de uma sociedade justa, fraterna e igualitária;

4. Identiﬁcar locais, como praças, ruas, feiras, equipamentos
e espaços públicos, pontos de transporte, estações, festas,
comércios e outros pontos de encontro das pessoas onde o
Comitê possa realizar atividades;

2. Enfrentamento à extrema direita e ao neoliberalismo;
Combate aos preconceitos; Acolhimento; e Trabalho Coletivo;

5. Panﬂetagens. Entregar materiais, ouvir e conversar com as
pessoas, cadastrar os contatos e convidar as pessoas para as
próximas atividades;

3. Os Comitês são um espaço de trabalho conjunto, no qual
todas as pessoas são valorizadas, respeitadas nos seus saberes
e nas diversas formas que podem contribuir.

6. Visitas de Casa em Casa. Pensar coletivamente num roteiro
de conversas com as pessoas, escolher um dia em que estão
em casa, conversar, ouvir e valorizar os pontos de vista delas;
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7. Caminhadas, Cicleatas ou Skateatas. Reunir um número razoável de pessoas, definir trajetos, palavras de ordem, sons,
como abordar as pessoas, pontos de concentração e dispersão da atividade e comunicar as autoridades públicas locais;

Ponto 6

8. Mural, Varal ou Microfone dos Sonhos, Desejos e Histórias
de Lutas. Convidar as pessoas para escrever ou contar suas
histórias, desejos e sonhos e criar as conexões com o Programa Popular de Reconstrução e Transformação do Brasil;
9. Atividades Culturais. Filmes, curtas, vídeos, projeções, músicas, pinturas, intervenções teatrais, que podem ser usados
para reunir as pessoas e iniciar uma conversa;
10. Mesa na praça (ou local público) com café e bolo. Convidar as pessoas a tomar um café com bolo e conversar sobre
como elas veem o País, o seu lugar e como isso se articula
com o Programa Popular de Reconstrução e Transformação
do Brasil;
11. Aulas Públicas ou Rodas de Conversa. São momentos
de chamar pessoas para falar sobre diversos assuntos, por
exemplo, economia, educação, meio ambiente, e também
ouvir e dialogar com as pessoas que estão participando;
12. Atividades Digitais. Compartilhar os materiais e publicar
nas redes e grupos, produzir vídeos, memes e cards, fazer lives com as pessoas do local, formação da central municipal
de combate às fakenews e espalhar a verdade na rede;
13. Use a Criatividade. Junte e combine algumas dessas atividades sugeridas, ou reúna as pessoas do Comitê para pensar
novas formas de fazer atividades e aprenda com as experiências dos outros Comitês pelo País.

Como faço para construir
um Comitê Popular de
Luta?
Passo 1: Reunir presencial ou digitalmente um grupo de pessoas que queiram construir um Comitê;
Passo 2: Definir em que rua, comunidade, bairro, cidade, local de estudo, local de trabalho ou luta setorial o Comitê vai
atuar;
Passo 3: Registrar o Comitê na Plataforma (casa13.pt.org.br) e
indicar até três pessoas que vão receber os materiais e orientações, por e-mail, Whatsapp e Telegram;
Passo 4: Planejar e realizar as atividades.
É importante começar, mesmo que sejam atividades simples
com um grupo pequeno.
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Ponto 8

Como os Comitês podem
articular o Programa
Popular de Reconstrução
e Transformação do Brasil
ao locais, comunidades e
lutas setoriais?
Os Comitês fazem a ponte entre o Programa e as lutas das
pessoas nos locais onde atuam; por exemplo, se no bairro
onde o Comitê atua, a principal luta é pelo saneamento básico, o Comitê pode fazer materiais sobre as propostas para o
saneamento que estarão no Programa.
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Como os Comitês
Populares de Luta se
articulam com os Comitês
Lula Livre, Comitês Fora
Bolsonaro e outros
coletivos que já existem?
Os Comitês e Coletivos que já existem podem se tornar
Comitês Populares de Luta se cadastrando na Plataforma
(casa13.pt.org.br); Também podem manter seus nomes e
suas identidades atuais, mas se cadastrarem na Plataforma
(casa13.pt.org.br) para receber os materiais e orientações
para a realização das atividades.
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Ponto 9

Ponto 10

Como os Comitês
Populares se relacionam
com os Diretórios do PT,
Mandatos, Setoriais,
Núcleos de Base e Núcleos de Vivências, Estudos e
Lutas construídos no
projeto Nova Primavera?
Os Diretórios, Mandatos, Setoriais, Secretarias e Núcleos devem cadastrar até três pessoas na Plataforma (casa13.pt.org.
br), que vão receber os materiais e orientações, por e-mail,
Whatsapp e Telegram. Essas instâncias e espaços do PT devem estar na linha de frente da construção dos Comitês Populares, recebendo e organizando as pessoas que queiram
contribuir com as lutas pela transformação do País;
Para quem é ﬁliada, ﬁliado ou simpatizante do PT, o Comitê
Popular pode se tornar, mais à frente, um Núcleo de Vivências, Estudos e Lutas - que são espaços permanentes do PT,
voltados para o trabalho de base, acolhimento, formação
política e organização das lutas nos territórios.
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É possível organizar um
Comitê Popular e manter
cuidados necessários para
prevenção de COVID e
outras contaminações?
Sim, mantendo com rigor os protocolos de saúde: usando álcool em gel e máscaras de proteção, realizando atividades
em locais arejados e seguindo todas as orientações das autoridades sanitárias.
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Ponto 12

Como cuidar da segurança
das pessoas que
participam dos Comitês
Populares?
Evitar provocações e não fazer atividades sem que outras pessoas estejam junto com você;
Em atividades maiores, ter sempre uma pessoa ou um grupo
responsável pela segurança e consultar os movimentos sociais
com experiência.
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Onde posso pedir ajuda
para construir um Comitê
Popular?
Há pessoas em cada Diretório Zonal, Municipal, Estadual, Secretarias e Setoriais do PT que podem ajudar;
Você também pode entrar em contato pelo e-mail:
comitespopulares@pt.org.br;
Na Plataforma casa13.pt.org.br, você pode conhecer os Comitês Populares que já existem;
No dia 13 de março, começam as inscrições para a Jornada de
Formação Nova Primavera 2022, que tem como objetivo qualificar e ajudar as pessoas na organização dos Comitês Populares
de Lutas, inscreva-se pelo enfpt.org.br.
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Ponto 13

Contato

Além dos materiais que
os Comitês vão receber
semanalmente, onde
posso encontrar mais?
1. Na Plataforma dos Comitês Populares (casa13.pt.org.br), você
encontra fotos e vídeos das atividades;
2. Casa 13, você encontra materiais e vídeos para atuação digital;
3. Na página da Escola Nacional de Formação Política do PT,
você encontra as atividades de formação que estão previstas;

juventude@pt.org.br
agrarianacional@pt.org.br
sncr.comunica@pt.org.br
cultura@pt.org.br
lgbt@pt.org.br
smad@pt.org.br
mulheres@pt.org.br
sindical@pt.org.br
comitespopulares@pt.org.br
comitespopulares@pt.org.br
comitespopulares@pt.org.br
direitosanimaispt@gmail.com
comitespopulares@pt.org.br
comitespopulares@pt.org.br
ecosol@pt.or.br
comitespopulares@pt.org.br
zemaria@sindipetronf.org.br
setorialesportelazer@gmail.com
comitespopulares@pt.org.br
comitespopulares@pt.org.br
faleirosvicp@gmail.com
setorialnacionalpcdpt@gmail.com
comitespopulares@pt.org.br
segurancaalimentarpt@gmail.com
comitespopulares@pt.org.br

4. Nas páginas do PT Nacional e da Fundação Perseu Abramo,
você encontra notícias e artigos;
5. Na Verdade na Rede (pt.org.br/verdadenarede), você pode
realizar denúncias de fake news e mentiras nas redes;
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