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Vida em Primeiro lugar

OCUPAR RUAS E PRAÇAS 

POR LIBERDADE E DIREITOS

Não é necessário ser historiador ou es-
tudioso das ciências sociais para dar-se con-
ta que as mudanças, a exemplo das espigas 
e das flores, das plantas e dos edifícios, se 
levantam do chão. Não descem magicamente 
do céu ou dos tronos estabelecidos, mas mer-
gulham suas raízes da terra úmida e escura 
dos embates, tensões e conflitos de interesses 
humanos. Especialmente depois da Revolução 
Francesa (1789), das manifestações estudan-
tis em várias partes do mundo (1968) e, mais 
perto de nós, dos episódios que marcaram o 
impeachement do ex-presidente Fernando 
Collor (1992). Três ingredientes de peso for-
mam o pano de fundo para as transformações 
estruturais de caráter socioeconômico e po-
lítico: a) um mal-estar generalizado (O mal 
estar da civilização, escreveu S. Freud nos 
anos de 1930); b) a presença e a pressão da 
população nas ruas; e c) o peso e estímulo de 
uma juventude crítica e rebelde. Essa tríade 
no seu conjunto contribui decisivamente para 
o sonho, antigo e sempre novo, de um projeto 
popular para o Brasil.

Prova disso tem sido a trajetória das mo-
bilizações populares relacionadas ao Grito dos 
Excluídos ao longo de suas repetidas edições, 
desde 1995. Quanto ao primeiro ingrediente, 
é amplamente conhecido e notório o mal-es-
tar crescente da população com o aprofun-
damento da crise do sistema capitalista, de 
filosofia neoliberal, particularmente a partir 
do início da década de 1970. O descontenta-
mento generalizado se manifesta, de início, 
com a força viva e simbólica das Comunidades 
Eclesiais de Base e da Teologia da Libertação, 
com o surgimento dos movimentos e pastorais 
sociais, com as manifestações estudantis e o 
sindicalismo combativo, com a abertura de-

mocrática no início da década de 1980, além 
de outras organizações de base... Mais tarde, 
o sonho de mudança volta à carga nos debates 
amplos e plurais das Semanas Sociais Brasileiras 
(SSBs), dos plebiscitos e assembleias populares, 
da Campanha Jubileu Sul e em tantas outras 
iniciativas do gênero. Não é à toa que, justa-
mente em meados da década de 1990, nasce o 
Grito dos Excluídos tendo como espinha dorsal 
o tema da Vida em primeiro lugar. 

O segundo ingrediente dispensaria maiores 
comentários, se não fizesse parte do lema que 
deverá orientar a 20ª edição do Grito dos Ex-

cluídos, em 2014: “Ocupar ruas e praças por 
liberdade e direitos”. O ano de 2013 propor-
cionou um vasto mosaico de manifestações 
populares em todo o território nacional, as 
quais retornam com insistência no curso des-
te ano. Apresenta-se com energia juvenil e 
veemência profética a exigência do “padrão 
Fifa” não só para estádios, infraestrutura e 
eventos da Copa do Mundo ou das Olimpía-
das, mas sobretudo para os direitos básicos 
da população de baixa renda: terra e traba-
lho, educação e saúde, transporte e seguran-
ça, alimentação de qualidade, entre outros. 
Direitos que se traduzem em condições reais 
de existência digna e de liberdade. Uma vez 
mais, reaparece o sonho ou a utopia da “vida 
e vida em plenitude”, como se lê nas páginas 
do Evangelho (Jo 10,10), com referência ao 
Reino de Deus. Horizonte de um passo deci-
sivo que vai da exclusão à inclusão social em 
todos os níveis e graus.

Por fim, o terceiro ingrediente das mu-
danças sociais reconhece o oxigênio prima-
veril dos jovens como fator preponderante, 
sangue novo num organismo social e políti-
co carente de uma verdadeira transfusão de 
valores novos e renovados. Assim, o lema da 
19ª edição do Grito de 2013 – Juventude que 
ousa lutar constrói o projeto popular – man-
tém-se de pé no processo de preparação do 
Grito deste ano. Resumindo, mal-estar social, 
juventude crítica e ativa e ocupação de ruas 
e praças, quando conscientes, reunidos e or-
ganizados, constituem três temperos de uma 
mistura explosivamente positiva na constru-
ção de um projeto popular para o país, na 
linha dos debates da 5ª SSB. Parafraseando 
o clima de expectativa em vista da Copa do 
Mundo, não basta assistir das arquibancadas 
o desenrolar do jogo: é necessário entrar em 
campo – “ocupar as ruas e praças” – e partici-
par de forma patrioticamente ativa nas deci-
sões sobre um futuro justo, solidário, susten-
tável e fraterno. 

Coordenação Nacional



15%. No Brasil, segundo o IPEA (Instituto de Pesquisas 
Econômicas Aplicadas), 22 milhões de pessoas passam 
fome e 16,27 milhões de brasileiros vivem em situ-
ação de extrema pobreza (IBGE), o que representa 
8,5% da população. A fome e a pobreza são resultado 
da concentração da riqueza nas mãos de poucos em 
prejuízo de milhões. Mudar esse modelo é necessário 
para virar o jogo.

7. MIGRAÇÃO, TRABALHO ESCRAVO, 
PRECARIZAÇÃO

O direito ao trabalho é um direito humano. Na re-
lação conflituosa entre trabalho e capital, este direito 
tem sido negado aos trabalhadores, ou dificultado na 
crescente precarização das condições a que são sub-
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‘‘Ocupar ruas e praças...OBJETIVO GERAL 

 Organizar o máximo de ações que fortaleçam a 
organização, a mobilização e as lutas populares. 
 Anunciar, em diferentes lugares, sinais de espe-
rança da construção de um mundo melhor a toda po-
pulação. 
 Denunciar toda e qualquer injustiça cometida 
pelo sistema capitalista, irradiando a mensagem que 
as mudanças acontecerão com o povo em luta, ocu-
pando praças e ruas por direitos e liberdade. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Defender a vida humana, em todas as suas dimen-
sões, construindo alternativas que fortaleçam, orga-
nizem e mobilizem os/as excluídos/as a lutar por uma 
nova sociedade;
 Erguer nossas bandeiras e lutar pelo acesso e qua-
lidade de todos os serviços públicos básicos para a 
população, como: educação, saúde, alimentação sau-
dável, água potável, energia, saneamento, moradia. 
 Empunhar a nossa bandeira contra a privatização 
dos bens naturais e dos serviços públicos.
 Construir espaços e ações com a participação efe-
tiva dos excluídos e excluídas, unindo campo e cidade 
na denúncia das injustiças cometidas pelo atual mo-
delo e anúncio da construção de um mundo melhor 
que tenha a vida em 1° lugar. 
 Denunciar a criminalização dos movimentos e das 
lutas populares que a grande mídia e os capitalistas 
vêm desenvolvendo através dos meios jurídicos, legis-
lativos e de repressão truculenta.

EIXOS:

1. NÃO À CRIMINALIZAÇÃO DOS 
POBRES, DOS LUTADORES E DOS 
MOVIMENTOS SOCIAIS

Um dos elementos fundamentais da democracia 
é o direito à liberdade de expressão, de opinião, de 
manifestação. Os governos e a polícia querem tratar 
os problemas sociais como caso de polícia, criminali-
zando os protestos e as pessoas que se manifestam. 
E, para manter o controle social, querem ressuscitar 
a Lei de Segurança Nacional e aprovar o PL 499/2013 
- “Lei Antiterrorismo”, que caracteriza como terroris-
tas manifestações em palcos tradicionais de reuniões 
populares, como estações de metrô, barragens, es-
colas e estádios esportivos. Propostas de lei que têm 
por objetivo refrear a intensidade das manifestações 
sociais no Brasil às vésperas da Copa do Mundo e Elei-
ções. É hora de inverter o rumo indicado por tais pro-
jetos repressores e discutir caminhos para ampliar a 
democracia, incluindo mudanças na cultura da polícia 
brasileira e a sua desmilitarização. Temos que gritar 
e repudiar tais iniciativas e dizer não à criminalização 
dos pobres, dos lutadores e movimentos sociais!

2 – PARTICIPAÇÃO POPULAR

Acreditamos e defendemos a participação popu-
lar que promove transformações, favorece a autono-
mia, amplia e universaliza direitos. Que formula no-
vas respostas, alternativas e avança na construção de 
um projeto desde as classes populares (desde os que 
sempre foram excluídos das decisões) e que fortalece 
o poder popular.

A participação popular é um direito garantido na 
Constituição de 1988, conhecido como Democracia Di-

reta e se dá de diversas formas – nos con-
selhos populares, em audiências públicas, 
conferências, que contribuem para a efi-
cácia e abrangência das políticas públicas, 
com fiscalização da população. Contudo, 
nem sempre tais mecanismos são criados 
ou funcionam como espaços de participa-
ção. Temos visto, em diversos casos, o uso 
desse direito para garantir os interesses 
de governos, para aprovação de políticas, 
sem ouvir os gritos e o clamor da popula-
ção atingida. Exemplos disso, as comuni-
dades atingidas pelas Usinas Hidrelétricas, 
como Belo Monte; Transposição do Rio São 
Francisco; as obras para a Copa e Olimpía-
das. A população participa das audiências, 
mas não é ouvida no seu clamor.

Queremos participar e exercer nosso 
direito. Queremos ser ouvidos. Eis o nos-
so grito!

3. COMUNICAÇÃO 

O acesso às tecnologias de informação, tais como 
as redes sociais (twitter, facebook,..), não é viabi-
lizado à toda a sociedade, principalmente à massa 
excluída economicamente.

Os meios de comunicação, ao longo da história, 
têm se constituído como instrumentos de poder, alie-
nação e manipulação da sociedade e principalmente 
dos jovens e adolescentes.  

As mídias alternativas se apresentam como uma 
forma de democratizar a informação, articular, mobi-
lizar e impulsionar a organização coletiva em prol de 
objetivos e causas comuns.  

Queremos anunciar que outra forma de comuni-
cação é possível, gritamos pela democratização da 
comunicação! Exigimos transparência na hora das 
concessões.

5. ESTADO/DITADOR/REPRESSOR

O regime de ditadura militar no Brasil (1964-
1985) completou 50 anos. Em 2012, foi criada a Co-
missão Nacional da Verdade, com a finalidade de apu-
rar e investigar as violações cometidas entre os anos 
de 1937 e 1985, porém sem poder para julgar nem 
punir os culpados. As apurações estão ocorrendo em 
todo o país com as comissões em nível estadual e mu-
nicipal. Ainda hoje vivemos uma  ditadura disfarça-
da com uma polícia que mata, criminaliza e viola os 
direitos humanos, especialmente de jovens negros, 
pobres e da periferia. Vamos dar um  basta às velhas 
e novas práticas de ditadura no Brasil! Desmilitariza-
ção é urgente e necessária! Punição aos Mandantes e 
promotores da ditadura de ontem e de hoje!

6. DIREITO À DIGNIDADE

O direito absoluto é o direito de ter direitos, já 
dizia Hegel, filósofo alemão.

Dados da FAO (Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agricultura) indicam que exis-
tem mais de 840 milhões de pessoas no mundo que 
passam fome, embora nos últimos 20 anos a disponi-
bilidade de alimentos tenha aumentado em mais de 
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metidos. Ainda hoje, muitas vezes de forma análoga 
à escravidão - presente nas cadeias produtivas ligadas 
ao agronegócio, assim como em atividades econômicas 
desenvolvidas no meio urbano, como no setor da costu-
ra. Entre os trabalhadores vítimas do trabalho escravo, 
a maioria são homens (95,5%); com baixa escolaridade 
ou analfabetos; a maioria na faixa etária entre 18 a 34 
anos. Desde 2003, foram libertados 36 mil trabalha-
dores em situação de escravidão. Segundo a CPT, no 
Brasil ainda existem cerca de 25 mil escravizados. 

Nesta realidade de exploração do capital sobre 
o trabalho, aparece também o tráfico de pessoas, 
crime que interliga e interage com outras violações 
como contrabando de migrantes, exploração sexual, 
comercialização de órgãos, tráfico de drogas, lava-
gem de dinheiro. Segundo dados da ONU (Organiza-
ção das Nações Unidas), cerca de 700 mil mulheres 
e um milhão de crianças são traficadas todos os anos 
no mundo. No Brasil, os estados mais atingidos são 
Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e 
São Paulo, além dos estados que fazem fronteira 
com outros países.

8. MEGAPROJETOS E MEGAEVENTOS

Enquanto o Brasil, a FIFA e o Comitê Olímpico In-
ternacional se preparam para sediar a Copa do Mun-
do e as Olimpíadas no país, uma série de violações 
de direitos humanos foi e está sendo cometida nas 
12 cidades-sede dos jogos, impactando diretamente 
na vida de pelo menos 250 mil famílias. Somado a 
isso, a FIFA espera um lucro de R$ 10 bilhões, um 
faturamento 110% maior do que foi o mundial da Ale-
manha. Os gastos para as obras da Copa que serão 
exploradas pela iniciativa privada, são recursos, em 
sua maioria públicos (98%). Ao povo restam as viola-
ções, remoções, dívida e exclusão. 

A outra face, também perversa, deste modelo de 
crescimento voltado ao lucro são os megaprojetos, 
empreendimentos como a Belo Monte, transposição 
do São Francisco, siderúrgicas, portos e aeroportos. 
Os impactos dos megaeventos e dos megaprojetos, 
faces de uma mesma moeda, refletem o desrespeito 
com vidas humanas, às suas tradições e possibilida-
des de uma vida digna.

...por liberdade e direitos’’
9. DIREITO À TERRA - 
TERRITÓRIO E MORADIA

A Constituição Federal completa 
26 anos em 2014, contudo ainda não 
cumpriu com a obrigação de realizar 
a Reforma Agrária, demarcar as ter-
ras indígenas, titular os territórios 
quilombolas e garantir o direito à 
moradia. O Brasil é a segunda maior 
nação do mundo em concentração 
de terras, fato que dá origem aos 
extremados e diários conflitos fundi-
ários. Povos indígenas, comunidades 
tradicionais e agricultores sem terra, 
atingidos por barragens; e nos cen-
tros urbanos famílias sem moradia - 
todos são vítimas do não cumprimen-
to de direitos constitucionais.

Conforme dados da Pesquisa Na-
cional por Amostragem de Domicílios 

de 2007 (IBGE), há no Brasil mais de 54 milhões de 
pessoas vivendo em condições inadequadas de mo-
radia, em sua maioria negros e pardos, que repre-
sentam também 66,3% dos moradores em cortiços, 
52% dos cidadãos sem teto e 65,6% dos residentes em 
favelas. Entre os moradores em situação fundiária ir-
regular (sem escritura ou em situação de ocupação), 
negros e pardos representam 52,7% e 65,8% da po-
pulação em residências adensadas (com três ou mais 
pessoas por cômodo).

A Comissão Pastoral da Terra (CPT) estima que 
existam 170 milhões de hectares de área pública gri-
lada no país.

No meio urbano, há déficit habitacional de 8,3 
milhões de domicílios (IBGE 2010). O direito à mora-
dia é um direito humano. O desenvolvimento social 
só ocorrerá de fato quando tivermos uma reforma 
agrária e urbana. 

10. EXTERMÍNIO DA JUVENTUDE NEGRA

É sempre dito que a juventude é o amanhã, 
contudo para muitos ele nem chega. Pelos da-
dos apresentados no Mapa da Violência do Brasil 
(2011), em 2002 morriam proporcionalmente 46% 
mais jovens negros do que brancos, o percentual 
que sobe para 67% em 2005 e, para 103%, em 2008. 
O índice de vitimização por raça/cor que, em 2002, 
era de 46% elevou-se para 78% em 2005 e para 127% 
em 2008. 

Segundo o estudo “A Cor dos Homicídios no Bra-
sil”, apresentado em 2013, pela Faculdade Latino-
-Americana/RJ, de 2001 a 2010, enquanto a morte 
de jovens brancos caiu 27,1%, a de jovens negros 
cresceu 35,9%. Dentre as motivações para os crimes 
está o racismo. Os Estados de Alagoas, Espírito San-
to, Paraíba, Pará, Distrito Federal e Pernambuco são 
os que mais registram casos de homicídios contra ne-
gros. Esta situação coloca o Brasil no 7º lugar, entre 
os piores lugares do mundo em relação ao homicídio, 
e o 1º em relação à morte de jovens negros. Precisa-
mos debater o assunto e cobrar medidas que coíbam 
e reverta esta situação. Chega de violência e exter-
mínio da juventude!

11. BEM VIVER, MEIO AMBIENTE E MÍSTICA

Vivemos numa época de ausência de tempo para si 
e para o cuidado com as relações humanas, respiramos 
numa sociedade de valores invertidos, que valoriza a 
pessoa pelo que ela tem e não pelo que ela é. É urgen-
te cultivar uma mística que priorize a vida, e uma prá-
tica transformadora - “tudo junto e misturado”, que 
busque e valorize novas experiências para a superação 
do individualismo, do consumismo e competição.

O consumo consciente é necessário para a vida 
do planeta, através de práticas de sustentabilidade 
solidárias e que protejam o meio ambiente. Repen-
sar o modo de produção de alimentos sem uso de 
agrotóxicos e apresentar propostas alternativas para 
garantirmos o bem viver para todas as pessoas.

Diante de sinais de esgotamento que a natureza 
vem emitindo, nos perguntamos se já não chegou o 
momento de discutir com seriedade o padrão de con-
sumo que este modelo nos impõe?

12. POVOS INDÍGENAS E TRADICIONAIS

A ideia historicamente propagada de que o cres-
cimento econômico promoveria uma sociedade igual, 
diminuiria a desigualdade e traria bem as pessoas é 
pura balela. Vemos que, a pretexto do crescimento/
desenvolvimento, diversos regimes tentam acabar 
com os direitos das minorias e varrer as particula-
ridades dos povos e comunidades tradicionais: in-
dígenas, quilombolas, agroextrativistas, ribeirinhos 
e assentados, num processo constante de violações 
contra estas populações.

Precisamos fazer com que os gritos destes povos 
sejam ouvidos e colocados na pauta de reivindica-
ções junto aos poderes locais, estaduais e federal. 
Basta de violações e falsa democracia. 

13.VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

As mulheres, ao longo da história, resistem e 
denunciam a dupla opressão vivida no sistema capi-
talista enquanto mulher e trabalhadora. Esse mode-
lo, baseado no poder dos homens sobre as mulheres, 
promove também a desigualdade nas relações de 
trabalho, expressa nos salários menores percebidos 
pelas trabalhadoras (menor ainda se ela for negra), 
na dupla jornada imposta às companheiras, na sua 
ausência nos cargos de chefia. E que se reflete no 
campo político com o deliberado afastamento das 
mulheres dos espaços de poder e decisão, além da 
falta de políticas públicas (creches, educação, saú-
de) que facilite sua participação.

O incentivo ao consumo exagerado, que orienta 
a vida e as relações sociais, desemboca na explora-
ção do corpo da mulher, desde a indústria da beleza, 
a naturalização da prostituição, o tráfico de mulhe-
res e meninas para exploração sexual. 

A cada ano, cerca de 6 mil mulheres são assas-
sinadas em nosso país. Em 2012, houve um aumen-
to de 19,3% no número de registros de estupros no 
Brasil – com um total de 50,6 mil casos, ou seja seis 
denúncias a cada hora.

Se faz urgente e necessário o cumprimento da 
Lei Maria da Penha.

O Grito continua a impulsionar a discussão e o 
combate à violência sexista e se soma à luta por um 
mundo anticapitalista, antirracista e anti-homofóbi-
co. Por uma sociedade baseada nos valores de liber-
dade, igualdade, justiça, paz e solidariedade sem 
diferenças entre mulheres e homens e que respeite 
a diversidade.

Recife - PE
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 “A gente não quer só ser incluído/a, nesta ordem estabelecida. A gente quer ser 
cidadão/ã, quer participar, decidir ser capaz de exercer a cidadania” 

(Guacira Cesar de Oliveira).

ROMARIA DOS/AS 
TRABALHADORES/AS

Em Aparecida/SP, no dia 7 de setembro, 
acontecem juntos o 20º Grito dos/as Excluí-
dos/as e a 27ª Romaria dos/as Trabalhadores/
as, organizada pela Pastoral Operária e pelo 
Serviço Pastoral dos Migrantes. O lema será: 
“Mãe Negra Aparecida, Padroeira deste Chão, 
o povo trabalhador não aceita escravidão”.

VOCÊ SABIA6

       MATERIAL DIVULGAÇÃO

Jornal Tabloide                  – R$   0,10
Cartaz                                 – R$   0,30
Camisetas                       –  R$ 10,00
DVD do 19º Grito               –  R$ 20,00  
Roteiro celebração                   -   R$   0,10
Livro do Grito 10 anos             -   R$ 10,00

Os pedidos devem ser feitos, com antecedência, 
diretamente na Secretaria Nacional, 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
Facebook: gritonacional@ig.com.br
Site: www.gritodosexcluidos.org
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 Segundo dados do IPEA, divulgados em novembro 
de 2013, no Brasil, a diferença entre os mais ricos e os 
mais pobres é de 175 vezes. 

 Em 2013, a sonegação de impostos no Brasil atingiu 
a soma de R$ 415 bilhões, estudo do Sindicato Nacional 
dos Procuradores da Fazenda (Simprofaz).

 Dados da ONU afirmam que no mundo há entre 600 
e 800 mil pessoas submetidas a regimes de escravidão. 

 No mundo apenas 85 pessoas detêm 46% de toda a 
riqueza produzida no planeta (relatório divulgado pela 
OXFAM, no Fórum Econômico de Davos). O documento 
realça a incapacidade de políticos e lideres empresa-
riais em deter o crescimento da desigualdade econô-
mica. No Brasil, segundo dados do IBGE divulgados em 
29/11/2013, os 10% mais ricos concentram 41,9% da 
renda, enquanto os 10% mais pobres detêm 1,1% dos 
rendimentos. O Brasil continua entre os países mais 
desiguais do mundo.

 “Hoje, devemos dizer não a uma economia da 
exclusão e da desigualdade social. Essa economia 
mata”. (Papa Francisco)

 “O tráfico de pessoas é uma atividade ignóbil 
(desprezível), uma vergonha para as nossas socie-
dades que se dizem civilizadas!”. (Papa Francisco)

 A ONU estima que o tráfico humano rende apro-
ximadamente 32 bilhões de dólares por ano, é um 
dos três crimes organizados mais rentáveis do mun-
do ao lado do tráfico de drogas e de armas.

 Em junho de 2012 a OIT estimou que 20,9 milhões 
de pessoas em todo o mundo foram vítimas do traba-
lho forçado e exploração sexual. Destas, 11,4 milhões 
(55%) são mulheres e jovens; 9,5 milhões (45%) são ho-
mens e jovens (5,5 milhões, ou 26%, têm até 17 anos).

SUGESTÕES DE COMO 
ORGANIZAR O GRITO

 Reunir ou criar uma equipe animadora e ou organizadora 
que chame as reuniões, encontros de preparação, tanto local 
como estadual, garantindo a participação dos/as excluídos/as; 
 Trabalhar a organização do Grito dos/as Excluídos/as arti-
culada com os movimentos e as lutas do dia a dia, garantindo a 
criatividade no antes, durante e no depois do 7/9; 
 Realizar uma coletiva de imprensa para divulgar o Grito; 
 Escolher um símbolo que represente o lema do Grito.
 Priorizar uma linguagem criativa e simbólica (música, tea-
tro, poesia, redação, exposições, feiras etc).

REFORMA POLITICA:

      Uma série de fatos no Congresso Nacional, 
a baixa representatividade de nossa democracia 
e as mobilizações trouxeram a urgência da re-
forma política, entre tantas outras necessárias. 
E, neste sentido, há duas propostas em anda-
mento, ambas promovidas por organizações, 
Igrejas, Movimentos e Pastorais:

 Uma que propõe a coleta de assinaturas por 
um PL - Projeto de Lei de iniciativa popular;

 Outra que propõe a realização de um Ple-
biscito Popular por uma Constituinte Exclusiva, 
nos dias 01 a 07/ 09 de 2014. 
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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: 50.000 exemplares
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COLABORAÇÃO 

Núcleo de Jornalismo Social/FAC/Universidade Metodista 
de Sao Paulo - Diretor da FAC: Paulo Rogerio Tarsitano. 
Coordenação de Jornalismo: Rodolfo Carlos Martino. Edição: Margarete 
Vieira. (Mtb 16.707).
Projeto Gráfico e diagramação: José Reis Filho. (Mtb 12.350).
Tratamento de imagens: Maristela Caretta. (Mtb 64.183).

Assessoria: Pe. Ari Reis

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  

Apoio: 
FNS/CNBB/CARITAS BRASILEIRA/
DKA ÁUSTRIA 

Outras Pastorais: 
Pastoral da Juventude do Brasil

Entidades: CMP - MST - CNTE - 
MAB - Jubileu Brasil - Grito Continental 
- JOC - Rede Rua - AP

Setor Pastoral Social/CNBB  - SE/SUL -  Quadra 801 - Conj B - 70401-900 - Brasília - DF - Fone: (0xx61) 2103 83 23 

HISTÓRICO DO GRITO

A proposta do Grito dos/as Excluídos/as sur-
giu no Brasil, em 1994. O 1º Grito foi realizado em 
setembro de 1995, motivado pelo tema  da Cam-
panha da Fraternidade do mesmo ano: ‘‘a Frater-
nidade e os Excluidos’’, os desafios levantados na 

2ª Semana Social Brasileira, cujo tema era “Brasil, 
alternativas e protagonistas” e tendo como pano de 
fundo a simbologia da data do 7 de setembro. A As-
sembleia Geral dos Bispos em 1996 discutiu e apro-
vou o Grito dos Excluidos dentro do Projeto Rumo 
ao Novo Milênio. Doc. 56 nº 129. Em 1999, o Grito 
rompeu fronteiras e estendeu-se para as Américas.
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DICA

Para que de fato o Gri-
to seja dos/as excluídos/

as, um dos desafios que se coloca 
é quanto à linguagem que deve ser 
menos de textos e discursos e mais 
de imagens, místicas, atividades 
culturais. Onde todas as pessoas 
sejam capazes e participem do pro-
cesso de construção, antes, durante 
e após o Grito. Ou seja, dos pré-
-Gritos, do Grito e do pós-Grito. E 
que os gritos levados para as ruas e 
praças se tornem pauta de reivindi-
cações junto aos poderes locais. 

ESTRUTURA 
ORGANIZATIVA

O Grito dos/as Excluídos/as conta com uma 
Coordenação Nacional, Secretaria Nacional, 
Coordenações locais. O diferencial é a rede de 
articuladores/as e voluntários/as espalhados/
as pelos rincões do Brasil, que ajudam animar 
o processo de construção do Grito. 
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