
 

 

 

 

MÓDULO 6 – SOBERANIA 

Aula 4 – Projeto de Soberania popular para o Brasil 

 

Boas-vindas ao curso Mutirão pelo Brasil que queremos: o Bem Viver dos povos, uma 

proposta da 6ª Semana Social Brasileira (6ªSSB), que é uma mobilização da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil, suas pastorais sociais em parceria com movimentos 

populares. O curso está organizando em seis módulos. Este é o Módulo 6: Soberania, 

nele, os temas desenvolvidos serão:  

Aula 1 – Soberania Popular: Estado pela vida do povo 

Aula 2 – Soberania Popular na América Latina 

Aula 3 – Soberania e Segurança Alimentar: combate à fome 

Aula 4 – Projeto de Soberania Popular para o Brasil 

 



 

 

AULA 4: Projeto de Soberania Popular para o Brasil 

 

ASSESSORIA: Alessandra Miranda, secretária executiva da 6ª Semana Social Brasileira 

e da Comissão Episcopal de Enfretamento ao Tráfico Humano da Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil (CNBB). Fundadora do Cajueiro e Pesquisa em Juventudes.  

 

EMENTA: 

A - Objetivos:   

 

O que é um Projeto Popular e contribuição histórica dos movimentos populares, partidos 

políticos consolidados pós ditadura militar no Brasil e o fortalecimento das organizações 

que geraram os processos de participação social. Os elementos da conjuntura democrática 

e a articulação de elaboração coletiva de uma proposta de projeto popular que interfira de 

forma estruturada e intencional nos diferentes poderes do sistema democrático brasileiro 

e nas organizações, movimentos eclesiais e populares, na defesa dos direitos humanos e 

da democracia, traduzidos no acesso à Terra, ao Teto e ao Trabalho. 

 

B - Metodologia: 



Aula expositiva – com apresentação de slides 

 

C. Leitura Complementar  

 

Livro: A Crise Brasileira e o Projeto Popular para o Brasil - Expressão Popular 

 

Cartilha: Vamos debater o Projeto Popular para o Brasil? – Projeto Brasil Popular 

 

Caderno 6: Rumo ao Projeto Popular. O Brasil que Queremos: o Bem Viver dos Povos  

 

D. Perguntas geradoras:  

1. Faça um resumo sobre o que é o Projeto Popular, de soberania e de participação.  

2. Como você avalia o Brasil que temos e o Brasil que queremos? 

3. Se o Bem Viver é um processo inegociável, quais são os desafios que precisamos 

superar para conquistar esse direito? 

 

 

- 

https://projetobrasilpopular.org/docs/Livro-A-crise-brasileira-e-o-Projeto-Popular-para-o-Brasil.pdf
https://projetobrasilpopular.org/docs/Cartilha-Projeto-Brasil-Popular.pdf
https://ssb.org.br/app/uploads/2021/12/CADERNO_6_SSB.pdf

