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“Vida em primeiro lugar”

Nos países ocidentais, o Estado 
mantém a tradição de regi-
me democrático. O problema 

é que, ao lado dessa tradição, ele 
opera no contexto do modelo capi-
talista de produção. Este, por sua 
vez, tem como base ideológica a fi-
losofia liberal ou neoliberal. De tal 
forma que o mercado livre, com sua 
lógica férrea de maximização dos lu-
cros e acumulação de capital, acaba 
delegando aos “governos democrá-
ticos” a função de capataz de seus 
empreendimentos. Pior ainda, em 
não poucos casos, o Estado torna-se 
o próprio motor da economia priva-
da, parceiro e cúmplice direto dos 
meganegócios das empresas trans-
nacionais.

Isso para não falar na duplicida-
de do mercado livre: livre da inter-
venção do Estado nos tempos de va-
cas gordas, quando os rendimentos 
navegam na maré alta; mas quando 
a crise bate à porta, os empreen-
dedores privados não hesitam um 
segundo em solicitar o socorro dos 
respectivos governos. Estes se dis-
põem imediatamente a salvar o se-
tor financeiro como um todo, muitas 
vezes em detrimento das políticas 
de trabalho e salário, de saúde, edu-
cação, transportes coletivos, habita-
ção... 

Disso resulta, por um lado, o lu-
cro fabuloso dos bancos nos momentos de pior 
crise e, por outro, a precariedade dos serviços 
públicos à população de baixa renda. Em ou-
tras palavras, no sistema capitalista neolibe-
ral, o Estado, em lugar de exercer a função de 
juiz e de regular os interesses contraditórios, 
salvaguardando a defesa das camadas fragili-
zadas, acaba por desempenhar a tarefa de pri-
vatizar os lucros e socializar as perdas. Faz isso 

através de impostos e incentivos, favorecendo 
em geral o crescimento a qualquer preço. O 
cenário atual da Comunidade Europeia é o me-
lhor exemplo disso.

Daí a necessidade de repensar o Estado 
desde sua raiz, que é a proposta para os de-
bates em torno da 5ª Semana Social Brasileira. 
Do Estado que temos ao Estado que queremos, 
o caminho a percorrer é longo, lento e labo-

rioso. O grande desafio é substituir o 
privilégio de viver bem, em que alguns 
tudo podem e tudo querem porque se 
encontram no topo da pirâmide, pelo 
conceito indígena de bem viver, o qual, 
em lugar de inverter a pirâmide social, 
levará a uma relação nova com a natu-
reza e com as coisas, com os animais 
e as pessoas – onde fica abolido todo o 
tipo de hierarquia piramidal.

A 18ª edição do Grito dos Excluídos 
quer contribuir com esse debate. De 
fato, um Estado a serviço das neces-
sidades básicas da população, e não 
movido pelo lucro e acumulação de 
capital, deve levar em conta os gritos 
que irrompem do chão, dos porões da 
sociedade, das ruas e campos, do coti-
diano dos trabalhadores e suas famílias. 
Gritos, não raro, noturnos e obscuros, 
silenciosos, ocultos e ignorados; gritos 
imprevisíveis que, de tão reprimidos, 
explodem espontaneamente buscando 
o sol, a vida e o ar livre; gritos organi-
zados, que a custo vão pavimentando a 
estrada dos direitos humanos.

Nessa perspectiva, o lema do Grito 
não pode ser mais claro: Queremos um 
Estado a serviço da nação, que garan-
ta os direitos a toda população! Neste 
esforço conjunto, desafios e potencia-
lidades se mesclam, se confundem e 
se alternam. Os desafios são inúmeros, 
como o são também a resistência e tei-
mosia dos sofredores. De um lado, um 

Estado que permanece surdo e cego ao clamor 
que vem das bases, permeado pela corrupção 
e por uma relação muitas vezes promíscua en-
tre os diferentes poderes. De outro, a força da 
mobilização popular, em que milhares de ini-
ciativas seguem acendendo pequenas luzes em 
meio à escuridão.

Coordenação Nacional

ESTADO SURDO E CEGO AO 
GRITO DOS EXCLUÍDOS

Estado para que e para quem?
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discurso e de documentos da  Organização das 
nações Unidas (ONU), Banco Mundial, que repre-
sentam as grandes empresas. Porém, não ficam 
claras quais são as gerações futuras. Será toda 
a população? Ou os filhos  da população mundial 
que vive hoje na miséria (com menos de 2 dóla-
res por dia), continuará da mesma forma, sem 
ter acesso à alimentação adequada? Os filhos de 
quem não tem acesso à água potável não fazem 
parte dessa geração futura? Não há uma proposta 
por parte das grandes empresas para socializar os 
bens que são produzidos.

Ou seja, todos devem preservar, algumas em-
presas têm o direito de explorar e somente uma 
pequena parcela da população continuará, nas 
futuras gerações, tendo acesso aos bens da natu-
reza. Essa é a proposta que o capitalismo ofere-
ce. A solução para a crise ambiental vem sendo o 
mercado verde, que continua a tornar a nature-
za uma mercadoria. O mercado de carbono é um 
grande negócio, são bens que ninguém produziu, 
mas que foi apropriado e pode ser comprado e 
vendido. Uma empresa paga pelo direito de des-
truir a natureza. A “preservação” e a destruição 
se tornaram um negócio. A destruição está legali-
zada,  quem paga pode destruir.

Bens naturais não são 
mercadorias!
Bens naturais são bens 
públicos! 

A Rio + 20 foi a continuidade desse acordo de 
“destruição e preservação” da natureza. Compra 
de terras, construção de hidrelétricas, concessão 
privada das redes de água e saneamento, plantações 
de cana, soja e criação de gado em grandes exten-
sões, crédito de carbono. A Conferência foi um gran-
de negócio. Um exemplo é a possibilidade de fabricar 
carros que utilizam combustíveis limpos e renováveis, 
os biocombustíveis. Porém, não se discutiu o padrão 
de consumo, do transporte, ou seja, a produção do 
próprio carro que demanda uma alta quantidade de 
energia, minérios, etc.

As hidrelétricas, consideradas fonte de energia 
limpa e renovável também são apontadas como solu-
ção para a geração de energia de forma sustentável. 
As barragens estão vendendo crédito de carbono por 
produzir energia limpa. Ou seja, a água que é um bem 
natural, “público” está sendo usada para produzir 
energia e as empresas recebem ainda mais vendendo 
créditos de carbono, por utilizarem a água que é de 
todos. Ou seja, a água é um bem natural, não é produ-
zida pelas pessoas, existe na natureza. E as empresas 
vendem e compram água.

Os limites ambientais não são um problema em 
si. Mas um limite do modelo de desenvolvimento, do 
padrão de consumo, do modo de produção. Ou seja, 
o fato de buscar fontes alternativas de energia, con-
sideradas “sustentáveis” não é suficiente e não tem 
capacidade de resolver a crise ambiental, se não for 
reconstruída a forma de consumo estabelecida pelo 
sistema capitalista.

É necessário pensar a transformação política e 
econômica da sociedade junto com a transformação 
da relação do ser humano com a natureza. A rela-
ção das sociedades indígenas ou de camponeses no 
que se refere aos bens naturais não é predatória e 
destruidora. O capitalismo não vai apontar saídas vi-
áveis. É tarefa da sociedade construir um modelo 
de desenvolvimento  capaz de produzir a existência 
sem ameaçar a continuidade da vida humana.

De forma imediata, é necessário lutar contra 
a privatização da água, da energia, da biodiver-
sidade, dos minérios, da terra. Lutar para que os 

Apropriação dos bens 
naturais: Natureza para 
que e para quem?

O capitalismo é o modo de produção que 
tem a relação mais predatória com a natureza. Os 
bens naturais são vistos como recursos a serem explo-
rados com objetivo de acumular capital. A água, a ter-
ra, a biodiversidade, as florestas, a energia, tudo se 
torna mercadoria que pode ser comprada e vendida.

A voracidade com que o capital destrói a natu-
reza tem avançado na busca constante de aumentar 
suas taxas de lucro. Os padrões de consumo são bem 
maiores do que a natureza consegue oferecer, isso 
tem causado desequilíbrios que afetam toda a huma-
nidade. E o capital aponta mais uma vez que a saída é 
mercantilizar os bens naturais.

Os organismos internacionais, as grandes empresas 
e bancos, governos representantes do capital promo-
vem um discurso de que toda a humanidade é culpada 
pela destruição do planeta, bem como responsabiliza 
a todos pela preservação e aponta falsas saídas para 
conter os problemas ambientais. Toda a sociedade é 
vista como poluidora e destruidora, sem distinção en-
tre ricos e pobres, grandes empresas e trabalhadores/
as. As grandes empresas que estão explorando petró-
leo no Oriente Médio, as grandes empresas bélicas que 
fazem as armas para massacres contra aqueles povos 
são vistas como poluidoras da mesma forma que os 
milhares que são mortos, ou que qualquer trabalhador 
em países latino americano ou africano.

O capitalismo também afirma que A natureza é 
finita, por isso precisa haver regras para sua utiliza-
ção. As regras, no entanto, são desiguais. Ao passo 
que os rios brasileiros estão sendo entregues para a 
construção de hidrelétricas, grande parte das nossas 
terras está sendo vendida para empresas estrangeiras 
produzirem cana, soja, eucalipto, criação de gado; 
nosso subsolo está sendo entregue para exploração de 
minérios; a concessão da água está sendo privatizada, 
55 % da população brasileira continua sem acesso à 
água de qualidade. Ao mesmo tempo que é feita a 
transposição no Rio São Francisco para irrigar as gran-
des plantações do agronegócio no Nordeste, os cam-
poneses nordestinos e de outras regiões sofrem com a 
falta de água para beber e para alimentação humana. 
Outro dado importante é que o limite da exploração 
da natureza depende da necessidade dos capitalistas. 
Cada vez que é preciso aumentar as taxas de lucro, 
as regras da degradação são mudadas. É o que está 
ocorrendo com o “novo” Código Florestal Brasileiro, 
agora que o capital “precisa avançar” em novas ter-
ras, inclusive na fronteira agrícola na Amazônia, volta 
a pressão para continuar desmatando.

Preservar para as gerações futuras  faz parte do 

Queremos um Estado a serviço da Nação...
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bens naturais sejam bens públicos. É nesta luta que 
também o Grito dos Excluídos, neste ano de 2012, 
está inserido.

GRITO: CONSTRUçãO COLETIVA
Os companheiros/as de Teresina/PI, deram 

o seu recado, por meio de um folder, lembrando que 
o Grito dos Excluidos/as não  é um evento único, mas 
um processo de mobilização e construção:

PRÉ-GRITO 
Tem fundamental importância este momen-

to, pois vêm preparar as comunidades, grupos e po-
pulação em geral para a realização do Grito dos/as 
Excluidos/as.

4 Pode ser desenvolvido em diferentes atividades 
de acordo com a realidade local. 

4 Promover seminários ou encontros para estudar 
e discutir o material enviado pela Secretaria Nacional 
do Grito; 

4 Incentivar a criatividade para debater sobre o 

tema do Grito, promovendo concursos de redação, 
poesias, gincanas, exposições de fotos, programas de 
rádio, festivais de dança, música e teatro (pode ser 
feito nas escolas); 

4 Comemorar os 100 anos de Luiz Gonzaga com a 
participação de violeiros, sanfoneiros, etc.; 

4 Fazer atos em frente a órgãos públicos; 

4 Montar o palanque do eleitor na praça ou próximo 
à prefeitura para que as pessoas possam apresentar 
as suas denúncias e escrever as suas problemáticas 
(esse palanque poderá andar pelos bairros também);  

4 Realização do “Dia D do Grito” buscando chamar 
a atenção da população e dos poderes públicos para 
os problemas que mais afetam a sociedade; 

...que garanta direitos a toda a população!

4 Realizar uma coletiva de imprensa para divulgar 
o Grito; 

4 Escolher um símbolo que represente, com cria-
tividade o tema do Grito;

4 Realizar reuniões/encontros com diferentes pas-
torais, organismos, movimentos, entidades, sindica-
tos buscando preparar o Grito dos/as Excluídos/as 
em si; 

4 Encaminhar ao Fórum Regional das Pastorais So-
ciais ou à equipe de comunicação notícias de como 
está sendo preparado o grito para que se possa re-
passar à Secretaria Nacional;

4 Onde não há uma equipe organizadora/anima-
dora, contribuir para a sua criação.  8

Grito Terezina - PI

 
Com o tema  A participação da sociedade no 

processo de democratização do Estado e o lema  
Estado para que e para quem? Está acontecendo o 
processo de discussão da 5ª Semana Social Brasilei-
ra, cujo momento nacional está previsto para maio 
de 2013.

A CNBB tem afirmado que os novos sujeitos 
históricos colocam problemas que o Estado, na sua 
conformação atual, e o processo democrático, atual-
mente praticado, não estão preparados para respon-
der. No surgimento de novos grupos sociais, as novas 
perguntas não obtêm respostas adequadas. Assim, o 
problema não é “o” Estado, mas “esse” Estado. Não 
entendemos que se deva ter em mente a inexistência 
do Estado, e sim, lançar sobre o Estado que temos 
um olhar crítico para verificar que outras formas po-
dem ser buscadas. (Por uma reforma do estado com 
participação democrática – Doc. 91 da CNBB, 31).

O Papa Bento XVI fez um alerta sobre o risco 
para a própria democracia, considerando o aumento 
sistemático das desigualdades entre grupos sociais 
no interior de um mesmo país e entre as populações 
dos diversos países, ou seja, o aumento maciço da 
pobreza em sentido relativo, tende, não só a minar 
a coesão social - e, por este caminho, põe em risco 
a democracia -, mas tem também um impacto ne-
gativo no plano econômico com a progressiva corro-
são do ‘capital social’, isto é, daquele conjunto de 
relações de confiança, de credibilidade, de respeito 
das regras, indispensáveis em qualquer convivência 
civil. (Caritas in veritate, Bento XVI, 32)

Conscientes de que os novos sujeitos sociais 
exigem novas estruturas de participação  democrá-
ticas, queremos, com a 5ª Semana Social Brasileira, 
criar canais de diálogo e de participação efetiva, 
para que a sociedade civil encontre mecanismos ju-
rídicos que coloquem o Estado em movimento em 
direção da massa dos excluídos, ouvindo os seus 

clamores.  Dessa forma, questionamos a atual 
forma de democracia, com seus ritos e com seu 
arcabouço jurídico. Tal modelo de democracia 
não mais responde aos anseios e necessidades 
dos cidadãos e sujeitos políticos. 

No Brasil há um grande descompasso en-
tre intenções democráticas e as estruturas anti 
-democráticas. Isso tem deixado profundas 
marcas nos indivíduos, na sociedade e nas ins-
tituições. Vivemos também a contradição entre 
o crescimento econômico e o declínio social: 
concentração  e exclusão. 

Há também uma violência velada e aber-
ta promovida pelas estruturas do Estado. No 
entanto, há uma orquestração para nos fazer 
crer que a violência vem das ruas, dos movi-
mentos sociais, quando estes reinvidicam mais 
democracia, mais participação nas decisões de 
governo, sobretudo, no que se refere à defesa 
de seus territórios, da Constituição brasileira 
e das críticas e oposição aos grandes projetos, 
que sempre vêm acompanhados de seus desas-
tres para a vida humana, o meio ambiente e as 
gerações futuras.  Estes sofrem o processo de 
criminalização por parte do aparato punitivo 
do Estado. De outro lado, a população perce-
be bem o tratamento diferenciado que é dado 
àqueles que são os verdadeiros sangue-sugas da 
nação e do Estado.

O debate sobre o Estado, lançado nas 
ruas, quer contribuir na superação dessa con-
tradição fundamental existente na estrutura 
do Estado, no qual atestamos que falta Brasil 
para os brasileiros. Queremos resgatar, desco-
brir e dar visibilidade a tantos gestos de um 
novo Estado vividos nos porões da sociedade, 
mas que estão na sombra. Sabemos que o Es-
tado é um estado!

5ª Semana Social Brasileira
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FIQUE POR DENTRO
“O Grito é uma atividade que incentiva e busca criar uma cultura de participação direta da popu-
lação. O empoderamento aos grupos e pessoas excluídas é condição para a transformação social”.

aos animadores e 
animadoras do grito:

 Enviem para a Secretaria Nacional até 
o dia 25 de agosto: as programações 
dos gritos locais; se haverá coletiva de 
imprensa; nome e telefone de pessoas 
responsáveis pela comunicação, antes e 
no dia do grito. Após o Grito, até dia 20 
de setembro,  enviar os relatórios das 
avaliações e sugestões para o próximo 
grito, reportagens da imprensa local, 
filmagens para que possamos elaborar o 
dossiê e o DVD nacional do 18º Grito.

material divulgação
Jornal Tabloide                     – R$ 0,10
Cartaz                                  – R$ 0,30
Camisetas                           – R$ 10,00
DVD do 17º Grito                 – R$ 20,00  
Livro do Grito 10 anos –         R$ 10,00

Os pedidos devem ser feitos, com ante-
cedência, diretamente na Secretaria Na-
cional, para evitar maiores gastos com 
correios.
Rua Caiambé, 126, Ipiranga, SP, CEP: 
04264-060
Fone/Fax: 11-2272-0627
Correio eletrônico: gritonacional@
ig.com.br ou gritonacional@terra.com.br

 25ª romaria dos/as 
Trabalhadores/as
  

No dia 07 de setembro acontecem no San-
tuário em Aparecida/SP, o Grito dos/as Excluí-
dos/as e a 25ª Romaria dos/as Trabalhadores/
as, a Romaria é organizada pela Pastoral Op-
erária e pelo Serviço Pastoral dos Migrantes, 
mobilizando romeiros/as de SP, RJ, MG e ES, 
terá como lema: “MãE, 25 ANOS SEMEANDO 
SAÚDE, MORADIA E TRABALHO DIGNO!”

Os 55 vereadores da Câmara do Municí-
pio de SP empregam 1077 assessores sem 
concurso. Cada vereador tem uma verba de 
R$ 106,4 mil por mês para contratar até 18 
assistentes para seu gabinete.

 
No mês de julho de 2012 o pagamento 

de salários aos 1077 assessores custou aos 
cofres públicos uma quantia de R$ 5.6 
milhões. E você sabe de onde vem todo 
este dinheiro?

VOCÊ SABIA?

 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 

Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

SE/SUL QD. 801 CONJ. B – 70.200-014 – Brasília/DF. TEL: (0xx61) 2103-8323 FAX: (0xx61) 2103-8303 Correio Eletrônico: 

pastoralsocial@cnbb.org.br 

Brasília, 23 de maio de 2012. 
SCJP Nº- 0480/12 

 
 

Carta de apoio ao Grito dos Excluídos 

 
Irmãos e Irmãs!  

 

 A Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade, da Justiça e da 

Paz - CNBB manifesta seu apoio ao Grito dos Excluídos Nacional, que se realiza em 

todos os Estados do nosso País, por ocasião das comemorações do dia da 

independência do Brasil. 

 
 As pastorais sociais, os organismos e movimentos têm neste ano e em 2013 

a tarefa de protagonizar a 5ª Semana social Brasileira que convoca a reflexão sobre 

o Estado brasileiro.  O Grito dos Excluídos, como espaço democrático de 

mobilização popular, tem assumido esta tarefa com esmero e espírito cidadão.  

 

  O tema motivador para 2012 “queremos um estado a serviço da nação, que 

garanta direitos a toda população”, convida ao fortalecimento do protagonismo 

social. O grito dos excluídos nestes anos de existência tem criado, ampliado e 

fortalecido o espaço de reflexão e mobilização. É graça de Deus mediada pela 

vontade e sabedoria humanas. 

 

 Diante de situações de exclusão, Jesus defende os direitos dos fracos e o 

direito a uma vida digna para todo o ser humano. O compromisso com esta causa 

nos compromete no esforço de superação da exclusão em nosso país, participando 

da construção de uma sociedade justa, solidária e de cuidado da vida do planeta e 

do ser humana. 

 

 
Dom Guilherme Werlang 

Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para 

O Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz 
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GRITO DOS/AS EXCLUÍDOS/AS 

7 de setembro 
Compõe o momento mais forte e significativo 

que faz ecoar todas as manifestações dos Pré Gri-
tos. Momento de reivindicar e protestar, pois inde-
pendência para nós significa trabalho para todos, 
educação e saúde de qualidade, moradia, alimenta-
ção, acesso aos bens culturais. País independente é 
um país que serve a sua população. 

Faz-se necessário mobilizar um grande número 
de pessoas, grupos e comunidades, bem como enti-
dades não governamentais. A criatividade é funda-
mental, de acordo com a realidade de cada local. 
É importante levantar as bandeiras e criar meca-

nismos de participação do povo excluído. Todas as 
vozes devem ecoar, todas as lutas devem estar no 
centro, pois ‘SE CALAREM A VOZ DOS PROFETAS, AS 
PEDRAS FALARãO’. Os EIXOS escolhidos para dar ên-
fase ao Grito deste ano em Teresina são: 

4 ONDE ESTãO NOSSOS DIREITOS? 
4 ESTADO E SAÚDE PÚBLICA 
4 DROGAS: SOCIEDADE ADOENCENDO 
4 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
4 JUVENTUDE: EXCLUSãO SOCIAL E VIOLÊNCIA 

Das sugestões dadas para o pré-grito, algumas 
poderão ser usadas também para o Grito. No entan-
to, é importante considerar os eixos citados acima, 
buscando enfatizar os problemas mais graves en-
frentados na diocese, região ou município. 

PÓS-GRITO 
Após a realização do Grito dos/as Excluídos/

as é importante fazer uma avaliação do mesmo e 
a partir daí tirar encaminhamentos para que se 
dê continuidade a este momento de maneira mais 
concreta. 
      Uma sugestão que pode ser muito válida é a de 
continuar as discussões dentro da 5ª Semana So-
cial Brasileira, visto que o Grito já está trazendo 
a temática da Semana Social em sua realização. 
Que os Gritos levados para as ruas e praças se 
tornem pautas de reivindicação junto aos poderes 
locais.  Enviar as avaliações, imagens e sugestões 
para a Secretaria Nacional.

Outras atividades poderão ser desenvolvidas 
conforme sugestões da avaliação. 
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