
Vamos nos juntar  
à sombra desta  
frondosa árvore 
para esperançar?  

CAMINHOS PARA  
OS MUTIRÕES

SUL



É com a energia, a alegria e o esperançar 
do Seminário Nacional da 6ª Semana 
Social Brasileira, realizado em Agosto 
de 2022, que damos continuidade a 
construção do Projeto Popular “O Brasil 
que queremos: o Bem Viver dos povos”.

Vamos relembrar as principais motivações 
para o Projeto Popular?

  30 anos de Semanas Sociais Brasileiras  

As Semanas Sociais Brasileiras, realizadas desde 1991, caracteriza-se 
por ser um serviço evangelizador para atuação sociopolítica da Igre-
ja no Brasil. Os processos vivenciados pelas Semanas Sociais trans-
formaram-se em espaço de construção da democracia participativa 
e direta, em busca da universalização de direitos, com participação 
de vários setores da sociedade civil, lideranças de igrejas 
cristãs e demais religiões, pastorais e movimentos po-
pulares, militantes de partidos políticos populares, 
movimento sindical, povos originários, comunidades 
tradicionais e grupos culturais.



Em síntese, as Semanas Sociais Brasileiras apontam para a necessida-
de de rever o modelo econômico e o processo de mercantilização da 
vida, orientam para a necessidade de construção de uma sociedade 
includente com respeito à diversidade, pautada pelos princípios éti-
cos. As SSB’s assumem o compromisso com novos valores, com novas 
formas de convivência entre os seres humanos e com todos os seres 
da terra, pelo Bem Viver de toda a criação. “Não é você incidir sobre 
o corpo da Terra, mas é você estar equalizado com o corpo da Terra, 
viver, com inteligência, nesse organismo que também é inteligente, 
fazendo essa dança, [...] uma dança cósmica”, Ailton Krenak, no livro 
“Caminhos para a Cultura do Bem Viver.”.

 

  O Bem Viver dos Povos  

O Bem Viver é interligar-se com a Pachamama, a Mãe Terra. Somos 
todos aparentados uns dos outros humanos e não humanos. Bem 
Viver é a forma de mostrar como os povos originários e comunidades 
tradicionais, especial nossos parentes Quechua e Aymara, se organi-
zam, a partir do coletivo e interligados com a Mãe Terra. É um modo 
de vida que abarca a relação entre as pessoas, a natureza e o modelo 
econômico em sociedades que não tinham no capitalismo o modo 
possível de se organizar. Há correspondências do Bem Viver em mui-
tas comunidades originárias e tradicionais e seus modos de organi-
zação antes da colonização sofrida na América Latina e no continente 
africano. Para os povos que viveram o massacre físico e epistêmico 
da colonização e escravidão, o Bem Viver é uma inspiração que nos 
permite fortalecer formas de organização social e politica onde os di-
reitos humanos e da natureza são respeitados.



 

  O Brasil que temos  

As dívidas sociais são as dívidas que as elites dominantes impuseram 
ao nosso povo, em mais de 500 anos de exploração. Dívidas que se 
materializam no desemprego, nos salários indignos, nos sem-terra, 
no abandono dos pequenos agricultores e dos pescadores artesa-
nais, na escravidão que persiste na fome torturante, no extermínio 
dos povos indígenas e de outros grupos sociais. Dívidas que se ex-
pressam nos sem-teto, na discriminação dos migrantes, no suca-
teamento dos serviços de saúde e educação, na precariedade dos 
serviços urbanos, nas agressões ao meio-ambiente. Que se revelam 
na negação do pleno direito à cidadania dos portadores de deficiên-
cia, dos idosos, jovens, crianças, adolescentes, meninos e meninas 
de rua, mulheres, povos indígenas, negros, ciganos e outras etnias, 
maiorias e minorias de nosso povo. Que se fortalecem na violência 
cotidiana, na injustiça, na corrupção, na falta de democracia real, nas 
distorções veiculadas por meios de comunicação de massa, na des-
truição de valores individuais e coletivos.

O Brasil segue apresentando um dos maiores índices de desigualda-
de econômica e social do mundo e continua sendo ‘campeão’ em con-
centração fundiária. O trabalho continua desvalorizado e precarizado, 
com altos índices de desemprego, especialmente entre os jovens, as 
mulheres e a população negra. Tanto no campo quanto na cidade, a 
população de baixa renda sofre repressão, criminalização e violência, 
quando se organiza para lutar por terra, trabalho, moradia, saúde, 
educação e dignidade.

É necessário construir um novo projeto de sociedade, orientado 
por valores e por estratégias capazes de promover a distribuição da 
riqueza, da renda, da terra, do poder e do saber, criando oportuni-
dades para que todos os brasileiros possam viver com justiça, digni-
dade e alegria e que supere o atual governo e todas as violações pre-
sentes na atual história do país.



 

  O Brasil que queremos  

Todas as Semanas Sociais Brasileiras construíram ideias relacionadas 
a um Projeto Popular para o Brasil, são elas:

Democracia como principio – apostar nas pessoas e nos sujeitos 
coletivos como construtores da sociedade; ampliar a democracia 
representativa e fomentar a democracia participativa e direta; abolir 
todo e qualquer tipo de exclusão social com respeito à diversidade e 
pluralidade; uma democracia que seja exercida a partir dos interesses 
das maiorias empobrecidas e voltada para a resolução dos seus 
problemas.

Sistema político democrático – que se exerça a democracia direta 
através de plebiscitos, referendos, iniciativas populares de leis, 
orçamento participativo e com a cidadania controlando o Estado.

Economia para a vida – inspirada pela economia solidária e 
economia de Francisco, organizar meios e possibilidades de geração 
de renda e mecanismos de produção sustentáveis; articular junto 
aos movimentos e sociedade civil para a auditoria da dívida pública 
favorecendo a transparência das informações.

Soberania popular – recuperação das riquezas nacionais e respeito e 
valorização à biodiversidade.

Construção coletiva – dar centralidade aos sujeitos 
coletivos e redefinir o poder decisório de quem toma 
as decisões; dar vez e voz aos setores que vivem as 
realidades locais e conhecem os seus problemas; 
valorizar as subjetividades das pessoas, respeitando suas 
singularidades, diversidades.



Cidadania Ativa – ampliar o direito do povo brasileiro em 
influenciar os destinos da nação, por meio da participação direta dos 
cidadãos nos processos de decisão de interesse público; ampliar os 
mecanismos de decisão para a esfera da sociedade civil.

Direito ao trabalho e direitos humanos – como fonte de valorização 
pessoal, e com remuneração digna, plenos direitos de organização 
através dos sindicatos. Que sejam fiscalizadas e punidas todas as 
formas de trabalho escravo, investir no fortalecimento da Economia 
Popular Solidária.

Direito à cidade – cidades humanizadas, através de uma reforma 
urbana profunda, com garantia de moradia digna a todos/as.  

Direito ao acesso a terra – que recupere o sentido primordial da 
terra com sua destinação universal como patrimônio comum da 
humanidade, respeite o meio ambiente e a biodiversidade, faça 
a Reforma Agrária e a regularização fundiária das comunidades 
tradicionais e originárias para a garantia da soberania alimentar; 
fortalecer a agricultura familiar e o combate ao uso de agrotóxicos.   

Direito ao teto, moradia – direito à moradia e à cidade como “porta 
de entrada de todos os outros direitos”: garantindo a moradia e o 
direito à cidade, toca-se na estrutura que possibilita em grande parte 
uma integração social para uma vida digna.

Participação popular – incentivar a criação e o fortalecimento dos 
fóruns populares que monitoram e propõem políticas urbanas nos 
bairros, nas regiões administrativas e nos municípios; informar 
e mobilizar a sociedade sobre a gestão dos recursos públicos, 
participando de campanhas pela revisão da distribuição orçamentária 
da União; por uma reforma tributária progressiva e participativa; 
fortalecimento das redes de proteção às pessoas ameaçadas de 
morte e  defensores dos direitos humanos e da natureza.



  Metodologia do caminho  

1. Mutirão de reflexão e levantamento de informações: 
o Brasil que temos

Indica-se que cada território (regionais da CNBB), pastorais e movi-
mentos populares, utilize os cadernos da 6ª SSB, e ou outros mate-
riais de referência, para realizar seminários, ciclos de debates e rodas 
de conversa em torno dos 3Ts: Terra, Teto e Trabalho, com foco nos 
principais dados da realidade  e nas violações dos direitos huma-
nos e da natureza nos territórios.

Para a sistematização dos acúmulos dos Brasil que temos, o regional 
deve registrar os acúmulos no formulário disponível neste link abaixo:

https://forms.gle/9LQy5hksZbv2sqNf6
 

Observação: Em casos das dioceses, prelazias, paróquias ou movi-
mentos populares que não tiveram o regional da CNBB articulando a 
ação, podem realizar os mutirões e registrar os acúmulos no mesmo 
link do formulário citado acima.
 

  Até quando? Novembro 2022 

Importante: A secretaria executiva da 6ªSSB vai fazer a síntese 
das informações que chegaram sobre o Brasil que temos e vai 
disponibilizar para que o material possa subsidiar os mutirões 
do Brasil que queremos. 

https://forms.gle/9LQy5hksZbv2sqNf6


2. Mutirão de reflexão e levantamento de informações: 
o Brasil que queremos

Realizar seminários, ciclos de debates e rodas de conversa em 
torno dos 3Ts: Terra, Teto e Trabalho, com foco nas experiências 
de resistência popular, propostas ou rotas de mudança e 
compromissos para avançar nos eixos estruturais: Democracia, 
Economia e Soberania.

Para a sistematização dos acúmulos dos Brasil que queremos, o 
Regional deve registrar os acúmulos no formulário disponível no link 
abaixo:

https://forms.gle/6ov9FQezzhTJgFnm7
 

Em casos de dioceses, prelazias, paróquias e movimentos populares 
que não tiveram o Regional da CNBB articulando a ação, podem 
realizar os mutirões e registrar os acúmulos no mesmo link do 
formulário citado acima.
 

  Até quando? Março 2023

Importante: A secretaria executiva da 6ªSSB vai fazer a síntese 
das informações que chegaram sobre o Brasil que queremos 
e, em seguida vai disponibilizar o material para que possa 
subsidiar os mutirões para o Plano de Ação de Incidência 
Política, por Região do Brasil.

https://forms.gle/6ov9FQezzhTJgFnm7


3. Plano de ação, por Região do Brasil

Para o mutirão de construção do plano de ação e incidência política 
por regiões (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste), cada 
região deve preparar um espaço (seminário, encontro, fórum...) para 
o debate e integrar as informações do Brasil que temos e o Brasil que 
queremos, e assim organizar as sistematizações e construir o plano 
de ação de incidência política para sua região e assim engajar as 
pessoas em torno de iniciativas de incidência nas políticas públicas e 
junto à sociedade em geral.

  Até quando? Maio 2023

Importante: A secretaria da 6ª SSB vai disponibilizar o 
caminho pedagógico para a elaboração do plano de ação de 
incidência política, posteriormente. A orientação será realizada 
pelo Centro de Assessoria e Apoio às Iniciativas Sociais (CAIS).

 
4. Mutirão de diálogo nacional com  
movimentos populares

A secretaria executiva da 6ª Semana Social Brasileira vem construindo 
e potencializando espaços de escuta, partilha e diálogo com os 
movimentos populares.  Esse é um processo em vista da construção 
do Projeto Popular “O Brasil que queremos: o Bem Viver dos povos. 
A articulação tem se dado a partir do levantamento das violações 
relacionadas à Terra, Teto e Trabalho e as resistências populares que 
poderão servir de luzes e insumos para a construção do Projeto 
Popular. É importante e enriquecedor que os Regionais também 
realizem a aproximação e construção coletiva com o movimentos 
populares dos territórios.

  Até quando? Junho 2023
 



5. Mutirão de convergência para o Plano Nacional de In-
cidência Política

Essa será uma atividade/mutirão nacional com representação ampla 
de quem vivenciou os processos da 6ªSSB, para:

a) Retomar o acúmulo do “Brasil que temos” e o “Brasil que quere-
mos”, dos diálogos com os movimentos populares e dos planos 
de ação por Regiões do Brasil para a construção do Plano Nacio-
nal de Incidência Política, nesse sentido a considerar as particula-
ridades das Regiões do Brasil e as convergências do local para o 
nacional, e vice-versa. Essa ação poderá favorecer para a toma-
da de decisões sobre as estruturas de execução do Plano, assim 
como prazos e processos de monitoramento até a 7ª Semana 
Social Brasileira.

 
  Quando? Outubro de 2023.

 

6. E quando teremos o Projeto Popular? 
Com todo esse caminho, no conjunto das elaborações de todo o pro-
cesso percorrido e vivenciado desde 2020 até outubro de 2023 será 
sistematizado no Projeto Popular “O Brasil que queremos: o Bem Viver 
dos povos”.

A esperançar, estamos à disposição  
neste Mutirão

Alessandra Miranda
Pela coordenação executiva


