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 “Vida em primeiro lugar - A Força da Transformação está na organização popular”

Há gritos e gritos. Gri-
tos que se ocultam por 
anos e anos, curvados 
sob o peso silencioso 

da submissão ou da resignação. 
A impotência ou o medo pode 
também ajudar a piorar as coi-
sas e impor o véu do silêncio. 
São rumores que gemem e ras-
tejam, invisíveis e inaudíveis, 
nos subterrâneos de inúmeras 
instituições sociais, agravados 
pela crise atual que grassa na 
economia mundial. A crise aca-
ba penalizando aqueles que ja-
mais pensaram em especulação 
financeira.

Mas há gritos que levantam 
a cabeça e se rebelam. Com 
ou sem palavras, er-
guem a bandeira da 
justiça e do direito. 
Às vezes, são vozes 
individuais, solitárias 
e isoladas, clamando 
num deserto de sur-
dos. Outras vezes, são 
minorias estigmatiza-
das pelo preconceito, 
a discriminação e a 
xenofobia, que desfi-
lam pelas ruas sua le-
gítima indignação. Por 
outro lado, crescem 
progressivamente os 
movimentos organizados, gri-
tos conectados em rede, que 
apontam para horizontes de 
um projeto popular, ecológi-
ca e socialmente sustentável.

Nesta perspectiva, é que 
nasceu e se consolidou o Grito 
dos/as Excluídos/as, a partir 
de meados dos anos 90. Surge, 
em primeiro lugar, como um 
diagnóstico permanente de um 
modelo político e econômico 
marcado pela acumulação de 
poucos e a exclusão social de 
multidões. Trata de desnudar 

as assimetrias, injustiças e de-
sequilíbrios que dividem classes 
sociais, continentes e nações. 
Desvenda as contradições entre 
o luxo dos ricos e a miséria dos 
pobres. De acordo com a ONU, 
o número de famintos e sub-
nutridos em todo planeta, nos 
últimos anos, pulou de 800 mi-
lhões para um bilhão de seres 
humanos! Não se trata de falta 
de alimentos ou incapacidade 
de produzi-los, e sim acúmulo e 
desperdício por parte dos seto-
res mais opulentos da sociedade.

Em segundo lugar, o 
Grito dos/as Excluídos/
as procura levar ao pú-
blico, para além das ad-
versidades e mazelas da 
sociedade, as iniciativas 
populares que vão abrin-
do caminhos propositivos 
de libertação e emanci-
pação. São centenas e 
milhares de associações, 
organizações e mobiliza-
ções que se juntam para 

reivindicar os direitos funda-
mentais e, simultaneamente, 
construir um futuro coletivo 
mais promissor. Entra aqui o 
lema do Grito de 2009: “Vida 
em primeiro lugar, a força da 
transformação está na organi-
zação popular”. Vida digna e 
justa é mais do que mera so-
brevivência. Exige condições 
reais para garantir as aspira-
ções básicas do ser humano.

Por fim, em termos mais con-
cretos, o Grito dos/as Excluídos/
as procura forjar soluções não 

apenas em vista das 
comemorações da Se-
mana da Pátria ou do 
Dia da Independência, 
mas para a luta social 
e política entendi-
da como umprocesso 
contínuo.           

Convém sublinhar, 
a esta altura, as va-
riadas formas de ma-
nifestação que o Gri-
to promove em todo 
o território nacional:    
marchas, romarias, 
atos públicos, cele-
brações, pré e pós 
Gritos, caminhadas, 
cursos, seminários – 
entre tantas outras 
atividades que se de-
senrolam ao redor do 

7 de setembro.
Esta data, porém, represen-

ta apenas uma referência. Para 
trás e para diante, estende-se 
uma série de mobilizações en-
trelaçadas que conferem ao 
Grito um caráter ao mesmo 
tempo nacional, permanente 
e multifacetado. Múltiplas são 
também as expressões culturais 
e lingüísticas que marcam suas 
diversas manifestações: teatro, 
música, dança, poesia, capoei-
ra, repente, etc. Procura-se pri-
vilegiar os gestos e expressões 
populares, mais do que os dis-
cursos políticos e ideológicos.

Como ponto final, não pode-
mos esquecer que o Grito dos/as 
Excluídos/as faz parte de uma 
ampla rede de sujeitos sociais, 
entre os quais a Campanha Ju-
bileu Sul, o Grito Continental, 
as Pastorais e Movimentos So-
ciais, a Auditoria Cidadã da Dí-
vida, Assembléia Popular, etc.

     
        A coordenação

GRITOs 
e 

GRITOs

Foto: Curitiba/PR - Grito dos/as Excluídos/as
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Organização e
Participação Popular

cional dos crimes da ditadura.
Do final da década de 70 até 1985, 

vemos uma retomada das lutas sociais, 
numa conjuntura de arrocho salarial e in-
flação alta. Despontam, no campo, as pri-
meiras ocupações de terra. Nas cidades, 
um processo de greves e organização das 
oposições sindicais tem um novo impul-
so com a articulação nacional dos movi-
mentos sociais, fundação do PT, da CUT 
e MST. Articulam-se as lutas pela anistia, 
pelo retorno dos exilados, num processo 
de politização da luta contra a ditadura. 
Neste cenário, vemos também despontar 
a luta pela Constituinte Livre e sobera-
na e a campanha pelas “diretas-já”, que 
levou milhões de pessoas às ruas, são re-
tomados e fortalecidos os movimentos de 
mulheres, negros e estudantes.

Os movimentos sociais conquistam di-
reitos sociais na Constituinte. Surgem os 
movimentos de participação popular e de 
luta por reformas estruturais no capita-
lismo somando-se a elaboração da estra-
tégia democrática e popular do Partido 
dos Trabalhadores, que dá um novo alen-
to à luta institucional articulada com as 
lutas de massas. Porém, com a derrota 
da esquerda em 89, e, mais adiante, com 
o refluxo dos movimentos sociais, a es-
tratégia de luta institucional, combinada 
com a luta de massas, sofre um proces-
so de diluição ideológica e de perda da 
representatividade. Acomodando-se aos 
espaços de poder políticos conquistados, 
em prefeituras, parlamentos, governos 
estaduais e federais, o que resulta no 
enfraquecimento de sua capacidade de 
mobilização.

 A eleição de Collor de Mello, e depois 
seu impeachment, desencadeou um pro-
cesso de resistência, com greves por au-
mentos salariais e contra as privatizações 
em defesa dos serviços públicos, desem-
bocando no Fora Collor e na organização 
do movimento pela Ética na Política.

A partir de 94, temos a introdução da 
agenda neoliberal no Brasil, marcada pelo 

processo de privatizações e sucateamen-
to dos serviços públicos e, consequente-
mente, pela deterioração das políticas 
públicas. Consolidam-se o Plano Real e as 
reformas constitucionais, com uma forte 
repressão à organização dos trabalhado-
res. Porém, as lutas sociais são retoma-
das, com a organização de dias nacionais 
de luta, com a participação de um amplo 
leque de organizações, e cria-se o Fórum 
Nacional de Lutas que articula partidos 
de oposição e movimentos sociais em 
uma agenda nacional de lutas anti-neo-
liberais.

A partir da crise da Dívida Externa em 
98, que atingiu patamares insustentáveis,  
há uma articulação muito forte dos movi-
mentos sociais, na realização dos Plebis-
citos da Dívida Externa (2000),  da ALCA 
(2002), e da Vale (2007), que levaram às 
urnas mais de 10 milhões de brasileiros/
as, em 3450 municípios. Neste mesmo pe-
ríodo, fruto da unidade de ação das orga-
nizações populares, movimentos sociais e 
partidos de esquerda, surge o Fórum So-
cial Mundial que teve na sua diversidade 
um valor simbólico de desafiar o pensa-
mento único de Davos, de dar uma dimen-
são maior aos protestos anti-globalização 
e a permitir a busca de alternativas para 
construção de um outro mundo possível.

É importante recuperar este processo 
de resistência e organização para reafir-
mar a capacidade de luta do nosso povo. 
Para perceber que conquistas e vitórias 
para os/as trabalhadores/as só serão pos-
síveis, nesta sociedade atual, a partir de 
sua auto- organização.  Isso ficou eviden-
te com a eleição de Lula - um presidente 
operário - que, ao assumir, não rompeu 
com a lógica neoliberal do Estado. Suas 
opções políticas, em particular as macro-
econômicas, não permitiram o alcance 
de transformações mais profundas que 
correspondem aos elementos simbólicos 
centrais de nossa luta.

O desafio que se coloca, nesta nova 
conjuntura e com a crise sistêmica do 

Endereço da Secretaria do Grito dos Excluídos
Rua Caiambé, 126 - Ipiranga
04264-060 - São Paulo - SP
Tel/Fax - (0xx11) 2272 06 27
Correio Eletrônico: gritonacional@ig.com.br  
www.gritodosexcluidos.org
Tiragem: 60 mil exemplaresEx
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70401-900 - Brasília - DF
Fone: (0xx61) 2103 83 23 
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- CÁRITAS - IBRADES. 
Apoio: FNS/CNBB/CARITAS BRASILEIRA
Outras Pastorais: Pastoral da Juventude do Brasil
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cional da Reforma Agrária e Justiça no Campo
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      “VIDA em primeiro lugar, a força da

Para os lutadores e lutadoras por um 
outro Brasil possível, a participação po-
pular é a soberania do povo em ação.  Sua 
expressão concreta se traduz nas lutas 
travadas no seio da sociedade, a partir de 
suas necessidades, se organizando contra 
toda forma de injustiças que leva à des-
truição da vida do nosso povo e do nosso 
planeta. Nesta nossa história de constru-
ção de soberania com democracia, mui-
tos foram os momentos de intensa luta 
de classe, onde nosso povo assume seu 
protagonismo, se organizando para con-
quistar direitos que lhe são negados pelo 
Estado vigente. 

Na década de 60, se destacaram os 
movimentos - das ligas camponesas, sin-
dical e  estudantil - pelas reformas de 
base (agrária, da educação, do sistema 
financeiro....) que foram duramente re-
primidos com o golpe de 64. Com inter-
venção nos sindicatos, perseguição de 
ativistas, repressão à ação dos movimen-
tos populares. Movimentos que, em 68, 
levaram este mesmo povo a se rebelar 
contra a nova ordem institucional, reto-
mando o processo de resistência, com a 
organização de passeatas pela educação 
crítica, greves operárias e ações contra a 
ditadura.

Depois de 64 as lutas populares fo-
ram marcadas por avanços e recuos. Do 
final de 68, com a decretação do AI 5, 
até meados da década de 70, houve um 
intenso processo de repressão aos movi-
mentos populares que ficaram acuados e 
na clandestinidade, principalmente em 
função da institucionalização da tortura 
e prisões arbitrárias por parte do Estado. 
Porém, neste processo se multiplicam os 
grupos de esquerda clandestinos e se for-
talece a luta dos movimentos de direitos 
humanos na denúncia nacional e interna-
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transformação está na organização popular”

Agosto de 2009

Experiência de Gritos

EM TAiObEiRAS/MG

Em 2006, as CEB´s, as Pastorais e os 
Movimentos Sociais da cidade de Taio-
beiras, no Norte de Minas, realizaram o 
Grito dos Excluídos pelas ruas da cidade, 
cobrando as dívidas sociais  que as popu-
lações marginalizadas tinham (e têm) di-
reito sem se desligar da realidade local.  

Entre elas:  Direito à terra pela Reforma 
Agrária; Regularização fundiária dos pe-
quenos proprietários, vítimas do cercea-
mento das reflorestadoras de eucalipto; 
Legislação adequada e fiscalização sobre o 
uso das terras, devolução da microrregião 
Alto Rio Pardo, que está nas mãos das em-
presas exploradoras de carvão vegetal e de 
eucalipto, desde os anos 70; Proteção para 
o cerrado da região, já bastante destruído; 
Proteção da mata ciliar e do leito do Rio 
Pardo, único que nasce no Norte de Minas 
e se estende até o Oceano Atlântico, sem 
desaguar em rios maiores; Moradia digna; 
Saúde; Educação voltada para as necessi-
dades do povo do cerrado.

As reivindicações do povo foram expos-
tas na celebração do Grito, “gritadas” du-
rante a caminhada.  e afixadas nas paredes 
da Igreja Matriz de São Sebastião, onde fi-
caram durante o mês de setembro daquele 
ano  Foi feito também um relatório com as 
reivindicações e encaminhado aos órgãos 
públicos.

EM MONTES CLAROS/MG

Na cidade de Montes Claros/MG,  há 16 
anos realizamos o Grito dos/as Excluídos/
as, com o objetivo de questionar que inde-

pendência os nossos 
pobres podem pro-
clamar e em defesa 
da vida e da dignida-
de  da pessoa huma-
na que está esqueci-
da e é vitima deste 
sistema excludente.

Entre as iniciati-
vas para motivar a 
participação popular 
na realização do Gri-
to estão , concurso 
de poesia nas esco-
las, música, grupos 
de Hip Hop, violeiros 
etc. Porém o desafio 
está em como atin-
gir todas as comuni-
dades? Nos primeiros 
anos, na semana que 
antecedia o 07 de 
Setembro, realiza-
vam-se as semanas 
sociais nas regiões da 

cidade, ou nas respectivas paróquias. Cada 
paróquia procurava organizar esta semana 
fazendo um diagnóstico dos problemas lo-
cais, com a participação das pessoas daque-
la região e principalmente as que estavam 
num processo de vulnerabilidade social. 

A experiência do Grito abriu caminhos 
para ser incluída às festas dos santos pa-
droeiros a discussão política como a criação 
do palanque do eleitor, que rodava o bairro 
durante a semana social; os pré Gritos, os 
Gritinhos que eram e são alternativas para 
fincar o nosso pé e fazer a nossa história. 

A Paróquia de Nossa Senhora da Conso-
lação, é um bom exemplo. Durante a festa 
da padroeira, inclui-se o tema do Grito  e a 
comunidade apresenta suas reivindicações. 
Entre elas, a sinalização em importante via, 
denominada avenida da morte e a criação 
do PSF (Programa de Saúde da Família), que 
hoje atende mais de 300 famílias no bairro. 

No ano passado, a paróquia fez o abra-
ço do córrego que recebe o esgoto da ci-
dade e celebrou, em forma de denúncia, o 
descaso dos poderes públicos locais com a 
população que mora ao redor. A prefeitura 
fez licitação da obra e já deu início a urba-
nização do córrego do Cintra. São estes al-
guns exemplos dos Gritos em comunidades, 
ou Gritinhos que damos aqui na cidade. 

neoliberalismo, é o de 
intensificar uma agen-
da de lutas unificadas, 
de construção da unida-
de dos movimentos so-
ciais em torno de temas 
centrais para as mudan-
ças necessárias. Nesse 
sentido, é importante 
a articulação que vem 
sendo construída desde 
o final de março, quan-
do foram realizadas vá-
rias manifestações em 
defesa dos direitos e 
do emprego e contra a 
crise. 

De 10 a 14 de agos-
to, haverá uma nova 
jornada de lutas uni-
ficadas, sendo a ques-
tão do emprego um dos 
eixos centrais, além  . 
de um conjunto de me-
didas políticas e econô-
micas (reforma agrária, rebaixamento da 
taxa de juro, fim do superávit primário, 
definição de um novo marco regulatório 
para o Pré-Sal, reforma urbana, demo-
cratização dos meios de comunicação de 
massa). 

Em setembro, acontece o 15º Grito, 
seguido da jornada de lutas pela sobera-
nia alimentar, em outubro.   

 Ao longo desses 15 anos, a realização 
do Grito contou com variadas  formas de 
manifestações, sempre fazendo valer a 
criatividade do nosso povo. Queremos 
construir um projeto popular com a par-
ticipação efetiva de todos e todas.

Foto: Campinas/SP - Grito dos/as Excluídos/as
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FIQUE POR DENTRO
“Quinze Anos de Gritos/Quinze Anos de Formação
Quinze Anos de Denúncias/Quinze Anos de Anunciação
Quinze Anos de Caminhada/Quinze Anos de Transformação.

  4 Os participantes do encontro 
refletiram a necessidade dos Estados 
participarem mais das definições, do 
lema, eixos e símbolo do Grito, assim, 
depois das atividades do 07/09, os lo-
cais costumam marcar as reuniões de 
coordenação a fim de fazer suas ava-
liações. Inserir na pauta as sugestões 
do lema, eixos e símbolo para o 16º 
Grito em 2010. 
   4E ainda, sugestões quanto ao te-
mas de estudo para o 12º Encontro Na-
cional dos/as Articulares do Grito, em 
2010.
  4A avaliação do 15º e as sugestões 
para o 16º em 2010 enviem para a Se-
cretaria Nacional até 25 de setembro, 
pois no dia 01/10 teremos a reunião da 
Coordenação Nacional do Grito. Com 
muita criatividade, esperamos que to-
mem ruas e praças na semana da pátria 
e no 07/09.

Brasil de Fato

    Assine o BRASIL DE FATO impresso 
e receba todas as semanas, em sua 
casa, um jornal comprometido com 
uma visão popular dos fatos do Brasil 
e do mundo. Para assinar o Brasil de 
Fato, pela internet: assinatura@bra-

sildefato.com.br, ou então ligue para 
(0xx11) 2131-0800.  Para receber o 
boletim informativo eletrônico, envie 
um e-mail para o endereço agencia@
brasildefato.com.br e coloque no as-
sunto: cadastramento

VoCÊ saBia?

     *Segundo o IPEA (Instituo de 
Pesquisa Econômica Aplicada), 
no Brasil, quem ganha até dois 
salários mínimos, tem de traba-
lhar 197 dias ao ano só para pa-
gar tributos.

*Segundo dados da ONU em 126 
países:     

O Brasil é o 10º País, onde há mais 
milionários.
    O Brasil também é a 11ª nação mais 
desigual do mundo, ficando atrás de 
países como Zimbábue e o Nepal.
   *Critério usado para ser considera-
do milionário: Ter patrimônio acima 
de 1 milhão de dólares, além da resi-
dência principal. 
    “Um dos grandes problemas do 
Brasil e do mundo continua sendo a 
desigualdade que produz a fome, a 
miséria e a exclusão. A desigualda-
de é o juiz que condena o sistema e 
a política econômica brasileira e de 
todos os países que se apropriam da 
riqueza da terra, gerando a exclusão 
de muitos”.    

eNerGia

   Hoje,  81% da oferta de energia 
no mundo vêm de fontes fosseis, não 
renováveis.
A principal fonte primária de energia 
no mundo é o petróleo (34,4%), se-
guido do carvão (26%) e o gás natural 
(20,5%). 
É preciso rever o modelo de matriz 
energética. A natureza tem limites!

Material de diVUlGaÇÃo

Jornal tablóide                     R$ 0,07
Cartaz                                 R$ 0,25
Camisetas                            R$ 9,00
DVD do 14º Grito                 R$ 20,00
Sugestão de celebração         R$ 0,10
Livro do Grito                      R$10,00

Solicite com antecedência os mate-
riais, evitando assim gastos maiores 
com correios.

    

Agende-se

“ Parabéns para todas e todos nós/Que sonhamos e na teimosia
Vamos construindo um Mundo Novo/Vivendo e acreditando na Utopia
Pois o Brasil que Queremos/Só acontecerá com o povo em Rebeldia.

(Trechos extraídos do poema dos 15 anos do Grito feito por Sônia Freitas. Recife, 23/04/2009)

“

  DATA                   ATIVIDADE            LOCAL           

síMBolo do 15º Grito 

     No 15º Encontro Nacional dos/
as Articuladores/as no mês de abril 
deste ano, em São Paulo, não con-
seguimos definir o símbolo nacio-
nalmente, mas saíram alguns indi-
cativos: panela, comida, semente, 
muda, instrumento sonoro, musical, 
instrumento de trabalho, varal com 
as contas a pagar, rede, pão, abaca-
xi, etc. Após um rico debate sobre a 
questão do simbolismo, prevaleceu 
a orientação de que, além desses, 
cada região deverá agregar  outros 
símbolos que melhor representem 
sua realidade e definir o símbolo a 
ser utilizado no Grito. Não esque-
çam de comunicar à secretaria.

16º Grito dos/as eXClUídos/as

    Companheirada que animam e ar-
ticulam o Grito dos/as Excluídas por 
todo o país, claro que não iremos 
pensar o 16º Grito, antes mesmo de 
realizar o 15º neste ano, mas apro-
veitando a oportunidade, lembra-
mos as tarefas que assumimos cole-
tivamente no 11º Encontro Nacional 
dos/as Articuladores/as deste ano: 

08 a 14/08/2009     Jornada Nacional de Lutas Unificadas

10 a 21/08/2009     Acampamento Nacional pela Reforma Agrária      Brasília/DF

Até 21/08/2009       Enviar para a Secretaria Nacional as programações 
     dos Pré-Gritos e Gritos locais e o símbolo escolhido

Até 21/08/2009        Enviar o nome e telefone da pessoa no Estado que 
                                será referência para dar as notícias e informações do 
                                Grito, na Semana da Pátria e no dia 7 de Setembro

03/09/2009                 Coletiva Nacional de Imprensa Nacional. Os Estados 
                                   devem ver a melhor data e comunicar a Secretaria 
                                   Nacional com urgência

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

CARTA DE APOIO DA CNBB AO 15º GRITO 
DOS/DAS EXCLUÍDOS/DAS – 2009
Irmãos e Irmãs! 

A Comissão Episcopal Pastoral para o Ser-
viço da Caridade da Justiça e da Paz - CNBB, 
juntamente com a coordenação nacional dos 
do Grito dos Excluídos, Pastorais Sociais e Mo-
vimentos Populares, convida todas as comuni-
dades, Igrejas, escolas, universidades e orga-
nizações sociais, a participarem das diversas 
atividades do Grito dos Excluídos Nacional, que 
se realiza em localidades de todos os Estados 
do nosso País, na semana que antecede o dia 
7 de setembro.

O Grito dos Excluídos, em seus 15 anos 
de existência vem se afirmando como a mais 
importante mobilização popular, na Semana da 
Pátria, em vista da construção de um projeto 
popular para o Brasil.

 O tema deste ano, “Vida em primeiro 
lugar: a força da transformação está na orga-
nização popular”, pretende anunciar, em di-
ferentes manifestações populares, os sinais de 
esperança, através da unidade, da organização 
e da luta popular, e denunciar todas as formas 
de injustiça que, em nosso país, causam a des-
truição e a precarização da vida do povo e do 
Planeta. 

No dia 07 de setembro, junto com o Grito 
dos Excluídos, em Aparecida/SP, acontece a 22ª 
Romaria dos Trabalhadores/as que neste ano 
traz o lema: “A sabedoria dos pobres derrota as 
armas dos poderosos”.  O Grito visa também: 
lutar contra as formas de exclusão e as causas 
que levam o povo a viver em condições de vida 
precárias e, muitas vezes, sem perspectiva de 
futuro; denunciar a política econômica que pri-
vilegia o capital financeiro em detrimento dos 
direitos sociais básicos; construir alternativas 
que tragam esperança aos excluídos e perspec-
tivas de vida para as comunidades locais; pro-
mover a pluralidade e igualdade de direitos, 
bem como o respeito nas relações de gênero, 
raça e etnia; multiplicar assembléias populares 
para discutir a organização social a partir do 
Município, fortalecendo o poder popular. 

Diante de situações de exclusão, Jesus de-
fende os direitos dos fracos e o direito a uma 
vida digna para todo o ser humano. O compro-
misso com esta causa nos compromete no es-
forço de superação da exclusão em nosso País, 
participando da construção de uma sociedade 
justa e solidária.

Dom Pedro Luiz Stringhini
Presidente da Comissão Episcopal 

Pastoral para O Serviço da Caridade, da 
Justiça e da Paz

São Paulo, 10 de julho de 2009.


