
  

  

MÓDULO 1 – TERRA  

Aula 1 – Brasil, terra de quem? 

  

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 1: Terra, nele, os temas desenvolvidos serão:  

Aula 1 – Brasil, terra de quem?  

Aula 2 – Povos originários e o direito à terra  

Aula 3 – O direito à terra na cidade  

Aula 4 – O povo da Bíblia e a busca por terra  

  



  

 

  

AULA 1: Brasil, terra de quem?  

ASSESSORA: Luciana Araújo Cavalcanti:  

Bacharel e Licenciada em História pela UFPE, Mestra e Doutoranda em 

Educação, pela UFPE. Educadora Popular e Professora. Atuo na Formação de  

Professores desde 2006, bem como no Ensino Superior. Trabalhei desde a 

Educação Comunitária, séries iniciais do Ensino Fundamental até a 

PósGraduação. Atualmente, sou Professora Substituta na UFPE e Professora 

EaD do Grupo Ser Educacional.  

  

EMENTA   

A - Objetivos:  



1. Desenvolver compreensão crítica em torno da História Oficial do Brasil, 

apontando a secundarização dos povos africanos e indígenas nas narrativas de 

desenvolvimento nacional.  

2. Fornecer instrumental analítico para o debate em torno dos territórios no 

Brasil.  

3. Debater a formação histórica do povo brasileiro e os processos de 

miscigenação e de formação social.  

B - Conteúdo:  

1. Brasil e América antes da chegada dos europeus;  

2. Grandes Navegações e Capitalismo nascente;   

3. Colonização e violência colonial;  

4. O Povo Brasileiro – encontro de culturas;  

5. Terra e Território; 6. Crítica à História Oficial;  

7. Território e Direitos.  

   

C - Metodologia:  

Aula expositiva – formato palestra on line com exposição de slides.  

  

D - Recursos utilizados:  

Apresentação da aula, em power-point, acesse aqui  

  

https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/Brasil-terra-de-quem.pdf
https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/Brasil-terra-de-quem.pdf
https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/Brasil-terra-de-quem.pdf
https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/Brasil-terra-de-quem.pdf


E - Metodologia:  

Aula expositiva – formato palestra on line com exposição de slides.  

   

F - Leitura Complementar:   

Textos-Base:  

1) "O amanhã não está à venda" Ailton Krenak.  

2) Vida, senhora da Terra  –  por James E. Lovelock (Trechos da 

entrevista para Eduardo Punset publicada no livro MIND, LIFE 

AND UNIVERSE.  

CONVERSATIONS WITH GREAT SCIENTISTS OF OUR TIME, editado 

por Lynn Margulis e Eduardo Punset. Chelsea Green, 2007. Tradução de 

Marcos Moraes).  

   

Para ler Mais  

(textos, entrevistas e livros)  

a) Kaká Werá Jecupé: “A sociedade não está conseguindo dormir, quanto 

mais sonhar”  

Entrevista | Filho de pais tapuias, ou txukarramães (“guerreiros sem 

armas”), o ambientalista indígena acredita que a privação de sono da 

sociedade contemporânea e a falta de cuidado com a natureza estão entre 

os principais males de nosso tempo. Disponível em:  

https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/O-amanha-nao-esta-a-venda.pdf
https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/O-amanha-nao-esta-a-venda.pdf
https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/CADERNO10_LOVELOCK-1.pdf
https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/CADERNO10_LOVELOCK-1.pdf
https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-esta-conseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/


https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-

estaconseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/  

   

b) "A Vida é Selvagem" - Os dois textos de A Vida é Selvagem foram 

elaborados a partir das conversas online de Ailton Krenak e Anna Dantes 

nos dias 19 de novembro e 3 de dezembro de 2020. A transcrição e 

coedição dos textos são de Victoria Mouawad. As conversas são acessíveis 

via selvagemciclo.com.br.  

Filmes e documentários  

Série Maracá, emergência indígena. Episódio 7, “Sangue indígena, nenhuma 

gota a mais” – disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=HzfRaGIOM8o  

“A última Floresta” (Brasil, 2021) – disponível na Netflix  

  

G - Perguntas Geradoras:  

1) Através de suas memórias escolares, como teria sido o contato dos 

colonizadores (portugueses e espanhóis) com os povos originários das 

Américas e Brasil?  

2) Se a formação do “povo brasileiro”, como discutida por Darcy Ribeiro, 

é fruto do encontro entre três grandes matrizes étnicas e culturais (Indígena, 

africana e lusitana), por que a organização da sociedade brasileira 

historicamente marginalizou/marginaliza os elementos afro-ameríndios?  

3) O que significa, em sua opinião, a afirmação do Brasil enquanto “Terra 

indígena”?  

https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-esta-conseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/
https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-esta-conseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/
https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-esta-conseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/
https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-esta-conseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/
https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-esta-conseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/
https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-esta-conseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/
https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-esta-conseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/
https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-esta-conseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/
https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-esta-conseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/
https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-esta-conseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/
https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-esta-conseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/
https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-esta-conseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/
https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-esta-conseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/
https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-esta-conseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/
https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-esta-conseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/
https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-esta-conseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/
https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-esta-conseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/
https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-esta-conseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/
https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-esta-conseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/
https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-esta-conseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/
https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-esta-conseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/
https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-esta-conseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/
https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-esta-conseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/
https://www.ufrgs.br/jornal/kaka-wera-jecupe-a-sociedade-nao-esta-conseguindo-dormir-quanto-mais-sonhar/
https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/CADERNO12-AILTON.pdf
https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/CADERNO12-AILTON.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HzfRaGIOM8o
https://www.youtube.com/watch?v=HzfRaGIOM8o
https://www.youtube.com/watch?v=HzfRaGIOM8o
https://www.youtube.com/watch?v=HzfRaGIOM8o
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