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“Vida em primeiro lugar, Direitos e Participação Popular”

Há conceitos que nas-
cem no universo aca-
dêmico e aí mesmo se 
desenvolvem e morrem 

asfixiados. Permanecem presos 
numa espécie de círculo cerra-
do, perdendo-se no labirinto de 
debates técnicos, em infindáveis 
idas e vindas, sem conclusão ou 
saída. Pensemos, por exemplo, em 
expressões como “economês” e 
“politiquês”, pejorativas pelo seu 
tecnicismo hermético e ininteligí-
vel para o comum dos mortais.

Outros conceitos, ao contrá-
rio, embora originários nos meios 
acadêmicos conseguem romper 
esse círculo, passam livremente 
a novos ambientes, transitam na 
mídia e nos movimentos sociais, 
chegando até às ruas. Tenhamos 
em mente, por exemplo, a noção 
de biodiversidade, expressão 
hoje em dia cada vez mais fami-
liar e popularizada. Popular, nes-
te caso, está longe de significar 
algo fútil ou banalizado. Indica, 
antes, a difusão e transparência 
de um tema que coloca a vida 
em primeiro lugar e que, por isso 
mesmo, preocupa a todos. 

No interior desse deslocamen-
to em que o conceito de biodiver-
sidade transita da academia para 
as ruas, constata-se, simultanea-
mente, uma ameaça e uma reação. A ameaça 
chega até nós através de inúmeros sinais que 
chamam a atenção para as catástrofes que 
pesam sobre o presente e o futuro do planeta e 
dos seres vivos que o habitam. Os sintomas de 
enfermidade planetária tornam-se tão eviden-
tes, que já se fala de uma nova categoria de 
refugiados, vítimas de mudanças climáticas e 
de fenômenos “naturais”, que nada têm de na-
tural e que, no fundo, não passam de reações 
da natureza à ação devastadora da economia 
de mercado e de filosofia neoliberal. 

Quanto à reação, cientistas e movimentos 
sociais não se cansam de apontar os danos de 

uma cultura econômica marcada pela maximi-
zação da produção, do consumo e do lucro, 
baseada numa tríplice exploração: da força 
humana, dos recursos naturais e do patrimônio 
cultural dos povos. Não se trata aqui de uma 
questão somente ambientalista ou ecológica, 
como muitas vezes somos levados a crer. O 
tema tem uma forte conotação social e de 
classe, pois as primeiras vítimas das grandes 
transformações do meio ambiente e da banali-
zação da vida costumam ser os pobres, porque 
estes não têm como se proteger dos riscos 
crescentes que tais mudanças comportam.

O uso hoje freqüente do prefixo grego bio 

(= vida) na linguagem cotidiana se 
explica pela convergência desses 
fatores. E vale observar, ainda, 
que o prefixo grego tende cada 
vez mais a ultrapassar a idéia de 
vida em termos antropocêntricos, 
para a noção da vida pensada numa 
visão cosmocêntrica. O desenrolar 
da própria Campanha da Fraterni-
dade de 2008, ainda que centrado 
na defesa da vida humana “desde a 
concepção até a morte”, não deixa 
de ampliar seus horizontes para 
todos os seres vivos e para todas 
as gerações futuras, para usar uma 
expressão bíblica (Gn 9,12-17).

O Grito dos/as Excluídos/as 
de 2008, com o lema Vida em 
primeiro lugar, direitos e partici-
pação popular, afirma o tema da 
inversão de prioridades, no sen-
tido de que a vida seja colocada 
acima do Mercado, do Lucro, do 
Capital e quer trazer à pauta dos 
grandes debates nacionais essa 
preocupação com a vida. Com a 
defesa, a ampliação e a univer-
salização dos direitos: humanos, 
sociais, ecológicos, culturais... 
Enfim, do direito à vida em todas 
as suas formas. Tal acento sobre 
a defesa da vida e dos direitos 
requer, por sua vez, não só uma 
participação popular livre e 
autônoma, plural e igualitária, 

mas a mudança do modelo econômico e o 
controle social sobre os recursos públicos, a 
qualidade e o preço dos serviços prestados 
à população. Um novo conceito entra em 
cena, o de democracia participativa ou di-
reta, pelo qual todos os cidadãos e cidadãs 
são chamados a celebrar a Semana e o Dia 
da Pátria com nova consciência política. 
Neste palco da vida nacional não há espec-
tadores de um lado e atores de outro. Todos 
e todas somos protagonistas na construção 
do Brasil que queremos.

A Coordenação

Em primeiro lugar, a vida
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VIDA em primeiro lugar,  
Objetivo Geral

O Grito dos/as Excluídos/as tem como 
objetivo geral:

- Defender e promover a vida plena 
para todas as criaturas, todas as formas de 
vida, especialmente a vida humana;

- Denunciar todas as formas de exclusão 
e as causas profundas que levam o povo 
a viver em condições de vida precárias e 
muitas vezes sem perspectivas de futu-
ro;

- Denunciar o modelo de desenvol-
vimento e crescimento econômico que  
impõe pesados sacrifícios sobre vidas hu-
manas e sobre o próprio planeta;

- Desmascarar a política econômica 
dependente que privilegia o capital fi-
nanceiro, o saldo da balança comercial e 
o superávit primário e que retira direitos 
dos trabalhadores, aumentando o trabalho 
precário e condenando os/as trabalhado-
res/as ao desemprego estrutural;

- Construir alternativas que tragam 
esperanças e perspectivas de vida para 
o povo, mobilizando e organizando os/as 
excluídos/as e fortalecendo ações de re-
sistência.

Objetivos Específicos
- Defender a vida humana em todas as 

suas dimensões desde a concepção;
- Fortalecer, mobilizar e organizar 

os/as excluídos/as na luta  em defesa 
da vida;

- Lutar por uma política econômica 
que respeite os direitos políticos, sociais, 
culturais e ambientais do povo brasilei-
ro;

- Manter um maior controle social 
sobre os serviços básicos, fazendo uma 
crítica radical ao processo de mercanti-
lização dos serviços básicos como água, 
energia, saúde, telefone, educação;

Defesa e promoção de todas as 
formas de vida: 
Democracia Direta e Participati-
va: A Democracia abre possibilidades em 
todas as dimensões da vida do povo. Além 
de votar, queremos participar das decisões 
econômicas e poder decidir sobre o que 
fazer dos bens e recursos do nosso país; 
neste sentido, o controle social  é uma 
ferramenta na construção do projeto po-
pular.e fortalece o protagonismo do povo 
brasileiro frente as lacunas da democracia 
representativa.

Controle Social e Popular: Exercer 
o controle social do  Estado principalmen-
te no que se refere aos direitos básicos 
do povo, como energia, saúde, educação, 
transporte e moradia. Temos alguns me-
canismos de controle do Estado e demais 
instâncias públicas de poder. Entretanto, 
é preciso que aprendamos coletivamente 
como exercer o controle, como funciona 
o ciclo orçamentário e a quem são distri-
buídos os recursos públicos e criar novos 

Ex
pe

di
en

te Setor Pastoral Social/CNBB 
SE/SUL, Quadra 801 - Conj B
70401-900 - Brasília - DF
Fone: (0xx61) 2103 83 23 
Assessora: Ir. Delci Franzen
Pastorais e Organismos: CPO - SPM - CPT 
- SMM - CPP - P.Nômades - P. Criança -P. povo 

da rua - P. Afro -  P. Menor - P. Carcerária - P. Saúde 
- CÁRITAS - IBRADES. 

Outras Pastorais: Pastoral da Juventude do Brasil
Entidades: CMP - MST - CNTE - MAB - MOAB - Jubileu 
Brasil - Grito Continental - Romaria à pé - Forum Na-
cional da Reforma Agrária e Justiça no Campo

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 exemplares

Colaboração 
Núcleo de Jornalismo Social/FAJORP/Universidade Meto-
dista de Sao Paulo - Diretora da FAJORP: Maria Aparecida 
Ferrari. Coordenação de Jornalismo: Rodolfo Carlos 
Martino. Edição: Margarete Vieira (Mtb 16.707).
Projeto Gráfico:  Alexandre Nobeschi e José Reis 
Filho. Diagramação: Fabíola Andrade, Larissa Garcia, 
Simone Duarte e Billy Fádel M. Rampinelli.

espaços de participação direta. 
 
Soberania Nacional: A soberania 
acontece quando todo o povo vai se es-
clarecendo e compreendendo quais os 
rumos que o País deve tomar! Não temos 
soberania enquanto ficarmos submissos 
ao capital financeiro internacional, 
gerando superávit primário altíssimo. 
Não temos soberania, enquanto não fi-
zermos auditoria da dívida. Construímos 
soberania, quando fazemos trabalho de 
formação nas bases e nos organizamos 
para influir nas decisões nacionais.

Projeto Popular – Poder Popu-
lar! 
A proposta de crescimento implementada 
no País não é sustentável e não responde 
aos verdadeiros problemas enfrentados 
pela sociedade. È necessário apontarmos 
para uma alternativa às políticas compen-
satórias criar condições para avançar a 
realização de grandes reformas estruturais 
que o país necessita, propondo investimen-
tos para um desenvolvimento sustentável, 
local e regional, que crie oportunidades 
para o povo. A organização é que garante a 
construção do “O Brasil que queremos”.

Ouvir os gritos: O povo fala e grita 
o tempo todo. É preciso estar sensível e 
atento, para ouvir os clamores do Povo! 
São muitos os sinais de esperança e in-
dignação que vem das ruas. Não podemos 
fugir deles!  Por isso é preciso ouvir os 
gritos silenciados e silenciosos dos que 
não tem nem voz nem vez e possibilitar 
que repercutam na sociedade.

Intensificar o Trabalho de Base: 
O trabalho de base é um compromisso 
fundamental! È preciso ser espaço que pos-
sibilite o protagonismo popular. Sem essa 
condição não construiremos o Brasil que 
queremos. Precisamos romper as amarras 
e chegarmos aos que estão fora, os esque-
cidos, os descartados, e excluídos/as.

Eixos

- Apoiar todas as formas de luta con-
tra as Dívidas e o Imperialismo, como os 
Tratados de Livre Comércio e a Militari-
zação;

- Construir relações de gênero, raça/
etnia, que respeitem a igualdade de di-
reitos,                                                 

a reciprocidade, a pluralidade, e valo-
rize as diferenças;

- Ser um espaço que possibilite fazer 
ouvir os Gritos do dia a dia do povo, em 
defesa da dignidade da vida;

- Lutar em defesa da Amazônia e dos 
demais biomas, do solo, das águas, do Rio 
São Francisco, em defesa da natureza que 
já  não suporta este padrão de consumo.
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 direitos e participação popular
SUGESTÕES DE 

COMO ORGANIZAR 
O GRITO LOCAL:

- Onde não há uma equipe organi-
zadora/animadora contribuir para 
sua criação;

- Favorecer e garantir o protago-
nismo dos/as Excluídos/as na or-
ganização, divulgação e realização 
do Grito;

- Reunir as Pastorais, Igrejas, Movi-
mentos Sociais e demais entidades 
afins para organizar uma equipe 
que organize e anime os Gritos, nas 
cidades, dioceses, regiões;

- Trabalhar conjuntamente a 
organização do Grito dos/as 
Excluídos/as com a Assembléia 
Popular – Mutirão por um Novo 
Brasil, Consulta Popular e Cam-
panha pela redução da tarifa de 
energia, as campanhas contra 
OMC, Dívida Pública e Militari-
zação. São as lutas no dia a dia 
que proporcionam debates nos 
bairros, escolas, paróquias; as-
sociações etc.;

- Incentivar a criatividade para 
o debate sobre o lema do Grito, 
promovendo concursos de reda-
ção, gincanas, exposição de fotos, 
programas de rádio, festivais de 
música, teatro, poesia, danças, 
feiras dos/as excluídos/as;

- Priorizar a linguagem simbólica 
aos discursos;

- Ser criativos na escolha dos sím-
bolos e realização das atividades; 

- Promover debates sobre a defesa, 
promoção e garantida de todas as 
formas de vida.

Sinais de VIDA

- Defesa e promoção da Vida em todas 
as suas dimensões;
- Democracia direta na construção do 
destino da Nação;
- Política econômica a serviço da vida 
humana e que respeite o meio ambiente 
e a biodiversidade;
- Reforma Agrária com incentivo a 
agricultura familiar e a regularização 

Sinais de Morte

- A corrupção e a impunidade;

- O mau uso dos recursos públicos;

- Violência contra a vida humana;

- Agressão contra todas as formas de 
vida;
- A falta de universalização dos direitos 
básicos;

- Os grandes projetos hídricos que benefi-
ciam as grandes empresas;

- As reformas neoliberais que prejudicam 
e retiram direitos básicos dos trabalha-
dores/as;

- A concentração de terra, renda e dos 
meios de comunicação;

- As privatizações, a militarização, dívida 
pública e os TLC’s;

- A política econômica que visa a produção 
para exportação.

- Exploração infantil, o trabalho escravo e 
o tráfico de seres humanos.

- O fechamento de fronteiras para os mi-
grantes.

- Desigualdade social que divide a socie-
dade em classes.

- Latifúndio/monocultura e agro negócio.

Mística, Esperança e Utopias!  A 
esperança se alimenta na força e organi-
zação das/os Excluídas/os. Com o povo 
organizado constroem-se saídas viáveis 
para uma vida digna para todos/as e 
para uma nação livre e soberana! Esta é 
a utopia, que nos empurra para frente, 
mesmo quando as vitórias são pequenas! A 
memória histórica e os sonhos nos levam 
a abrir sempre novos caminhos!

Defesa, ampliação e universa-
lização dos direitos: A luta é para 
garantir os direitos já conquistados, am-
pliar e universalizar direitos, e pressionar 
contra reformas que visem a retirada de 
direitos.

Integração Regional: A América La-
tina passa por um momento importante. 
Se por um lado as conquistas não são as 
esperadas, temos esperança que neste 
momento podemos dar passos concretos 
para uma integração regional baseada na 
solidariedade latino-americana e não na 
exploração de uma nação sobre a outra. 
A construção de um Projeto Popular para 
o Brasil sairá fortalecido também, através 
de uma integração latino-americana, em 
outros moldes.

Comunicação: Este é um campo ainda 
pouco ocupado pela sociedade civil orga-
nizada. Precisamos lutar pela descentra-
lização e pelo controle dos meios de co-
municação social, exigindo que cumpram 
sua função social e estimulando a criação 
e o uso de instrumentos de comunicação 
alternativos.

fundiária das comunidades tradicionais, 
garantindo soberania alimentar para o 
País;
- Uma nova cultura do trabalho como 
fonte de promoção da vida e realização 
da pessoa humana;
- Incentivo aos pequenos projetos hídri-
cos como, por exemplo, as cisternas;
- Reforma urbana profunda que ofereça 
moradia digna para todos e todas;
- Defesa e Valorização do patrimônio 
cultural afirmando a importância da arte 
e da cultura popular nas suas diversas 
expressões;
- Valorização na relação de gênero e o 
respeito à diversidade.
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FIQUE POR DENTRO
“Para ser comunidade não basta só reunir, 

é preciso pensar juntos e lutar pra construir”
(Zé Martins)

Romaria dos/as Trabalhadores/as
No dia 07 de setembro, em Apare-

cida/SP, o 14º Grito dos/as Excluídos/
as acontece junto com a 21ª Romaria 
dos/as Trabalhadores/as com o lema: 
“Maria uma força que nos alerta”.

VOCÊ SABIA?
Quando FHC assumiu o governo, em 

1995 a dívida Interna brasileira era de 62 
bilhões de Reais, em seus 8 anos de gover-
no, a dívida subiu para 687 bilhões de Reais 
e não parou por aí, hoje, a dívida interna 
está em 1 trilhão e 400 bilhões de Reais. 

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
Jornal tablóide                    R$ 0,07
Cartaz                             R$ 0,25
Camisetas                           R$ 9,00
DVD do 13º Grito              R$ 20,00
Livro da História do Grito             R$ 10,00

Solicite com antecedência os materiais, evi-
tando assim gastos maiores com correios.

Assembléia Popular – Mutirão por um novo 
Brasil

Em fevereiro aconteceu a Plenária nacional 
ampliada da AP, onde estavam representados 
23 estados. As discussões mostraram que a 
Assembléia Popular ainda não se enraizou, 
é um processo embrionário, criou bandeiras 
mas não conseguiu criar processos, ainda 
está distante das bases, que é  razão de ser 
da AP. Mas a Assembléia Popular consegue 
juntar diversos movimentos sociais e propor 
lutas comuns, ela possibilita o resgate da 
utopia, da militância, enfim consegue ser 
um espaço de articulação, animação e dis-
cussão de um projeto popular para o Brasil.

- A Plenária também indicou desafios e propôs 
mobilizações: 

• Trabalhar a formação política, valori-
zando o saber popular;

• Resgatar a educação popular como 
método e a vivência de valores;

• Articular a construção  do projeto po-
pular com o poder popular;

• Relacionar as questões locais com o 
global;

• Trabalhar a questão da democracia 
participativa;

• Priorizar a organização horizontal.

- Lutas prioritárias:
• Poder popular local: o município que 

temos e o município que queremos, debater 
com a população a construção de um projeto 
de Cidade/Estado/ Nação. Período: final de ju-
lho/agosto concluindo na Semana da Pátria;

• Jornada de lutas sobre a questão ener-
gética (água, biomas, matriz energética, agro 
combustíveis, Amazônia, soberania, meio-am-
biente) durante o ano todo.

Brasil de Fato
O Jornal Brasil de Fato está comemo-

rando cinco anos de vida, de luta e resis-
tência. Para marcar essa data no dia 17 de 
abril no Teatro TUCA-SP será realizado um 
ato político-cultural. Se você não puder 
participar da festa pode contribuir como 
assinante, leitor e divulgador desse Jornal.

Para assinar: (11) 2131-0808 ou
 assinaturas@brasildefato.com.br

Não esqueça, o preço da luz é um roubo! 
Participe da campanha Nacional pela redução 
da tarifa de energia.

Agende-se
  DATA   ATIVIDADE                              LOCAL            

 

    

01 a 11/04             Assembléia Geral da CNBB                                                                                             Itaici - SP
       04 a 06/04            10º Encontro Nacional de Articuladores/as do Grito                                                   São Paulo - SP  
       7 a 11/04              7º Encontro Hemisférico de luta contra os TLCs e pela Integração dos Povos  CUBA
      14 a 17/04            Acampamento pelo limite máximo da propriedade da terra                                           Brasília - DF
      17/04                   Jornada Nacional pela Reforma Agrária. -  12 anos do massacre de Eldorado dos Carajás  
     19/04                    Dia de Luta dos povos Indígenas

    20/04                  11 anos do assassinato do Índio Galdino                                                                         Brasília - DF

     26/04                   Dia de luta contra o monopólio da mídia

      01/05                   20º Romaria dos/as Trabalhadores/as                                                                               Cuiabá  -MT
      01/05                   Dia de Luta dos/as Trabalhadores/as

      01/05                   Jornada de luta do MTD – Campanha por Trabalho e contra o desemprego 
      22/05                   Corpus Christi

     22 a 25/05          Assembléia das Pastorais de Juventude do Brasil                                                          Brasília - DF
     22 a 25/05           Assembléia Nacional da PO                                                                                               São Paulo - SP

08 a 13/06          Jornada Nacional de luta da Via Campesina contra o modelo econômico 
                           focando as transnacionais, transgênicos, barragens....
15 a 22/06          23ª Semana do Migrante – “Basta de Migração Forçada”

 07/09               14º Grito dos/as Excluídos/as 
 07/09               21º  Romaria dos/as Trabalhadores/as                                                                                Aparecida - SP

10 a 12/07           Seminário: A Amazônia que Queremos–“desafios e perspectivas”                              Manaus - AM 

 03/08                 Romaria da Terra                                                                                                                São Paulo - SP

  11 a 13/09        3º Fórum Social Mundial das Migrações                                                                            Espanha
   18/09                Em 1950 foi promulgada a Lei de Terras, que legitima o latifúndio no Brasil

   07 a 12/10           III Fórum Social Américas na                                                                                           Guatemala

   12/10                  Dia de Resistência Indígena

01 a 07/09         Semana de Cidadania: “a cidade que temos e a cidade que queremos”                      Cuiabá- MT
                          debate com  os candidatos e entrega de carta compromisso                                 

 12/10                 10º Grito dos/as Excluídos/as Continental

      20 a 25/01/09    Fórum Social Mundial                                                                                                        Belém - PA

 Em Agosto        Jornada de Debates. O Município que temos e o Município que queremos.

22/06                 Dia Nacional do Migrante

06/10               Dia Mundial dos Sem-Teto

01 a 07/09         Semana  Social                                                                                                                    Manaus - AM 
 18 a 30/08          Pré-Gritos nos Bairros da Periferia de                                                                              Manaus-AM

    16/10                 Dia Mundial de luta contra as Transnacionais da Agricultura
  20/11                 Zumbi – Dia  Nacional da Consciência Negra

    22/04                  Dia Nacional de Luta por moradia
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