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Vida em Primeiro lugar

QUE PAÍS É ESTE, QUE 
MATA GENTE, QUE A MÍDIA 
MENTE E NOS CONSOME?

Dos becos e ruas, porões 
e periferias se levantam 
vozes antes caladas e in-

visíveis, desconhecidas e soter-
radas. Rompem as cadeias do 
silêncio, gemem solitárias, e 
depois convergem aos punhados 
sobre a praça. Erguem o tapete, 
rasgam as máscaras e mostram 
a nudez de uma democracia su-
focada, falsa, abortada. Trazi-
das pelo vento de tempestades 
históricas – passado, presente e 
futuro – chegam para construir 
a 21ª edição do Grito dos Exclu-
ídos.

Das tempestades do passa-
do, trazem a memória do so-
frimento e da experiência. De 
séculos onde se acumulam dor 
e silêncio, escravidão e traba-
lho não pago, genocídios e ex-
ploração, abandono e solidão. 
Mas trazem também a resistên-
cia negra, indígena e popular, 
jamais extinta e sempre reno-
vada. Luzes e sombras, lutas e 
sonhos, combates e conquistas 
de quem teima em viver.

Das tempestades do presen-
te, trazem promessas jamais 
cumpridas, onde se fundem 
apatia e desencanto, indiferen-
ça, indignação e desengano. Mesclam-se fatos e boatos de 
corrupção, além de outros vírus e vícios histórica e estrutu-
ralmente crônicos na prática da administração pública. Mas 
trazem também as mãos prontas, os braços entrelaçados e o 
olhar fixo no horizonte de uma nova aurora, determinados a 
recomeçar e dar vida a projetos inconclusos.

Das tempestades do futuro, trazem promessas antigas e ao 
mesmo tempo novas. Não somente a vontade de um voo livre 
em céu aberto, mas também os pés e as raízes firmes no chão 

batido, duro e árido da realidade. E 
trazem especialmente a esperança, 
simultaneamente familiar e inédita, 
sempre inquebrantável. Talvez meio 
murcha e abatida, curvada pelo peso 
de tanta desilusão, sim, mas chama 
que se reaviva e se dispõe retomar a 
marcha.

Em blocos compactos, passado, 
presente e futuro emergem de todos 
os lados. Em voz uníssona, multidões 
se reúnem na praça. No coração e na 
alma de todos e de cada um, grita um 
lema que é, ao mesmo tempo, uma 
interrogação, uma denúncia, uma 
crítica à mídia e um questionamen-
to à exploração que debilita e mata: 
“Que país é este, que mata gente, 
que a mídia mente e nos consome”!?

O patriotismo verde e amarelo 
tinge-se de cores mais vivas, ativas 
e combativas. A marcha ganha ma-
tizes fortes que expressam reivindi-
cações por direitos humanos, terra, 
trabalho, salário justo, liberdade, 
saúde, educação, transportes, ha-
bitação, segurança, lazer... Quente 
e fluído, o sangue pulsa nas veias e 
ganha novo vigor. A cada esquina, a 
cada novo grupo, a cada passo e a 
cada grito, retoma-se o fio condutor 
fundante e primordial sobre “a vida 
em primeiro lugar”.

Os pés avançam, os braços se levantam, as vozes sobem de 
tom – o movimento conquista terreno não só nas ruas e praças 
da cidade, mas também na mente e espírito dos participantes. 
Ergue-se o coro unânime e cada vez mais forte, que exige mudan-
ças urgentes e necessárias: reforma agrária e agrícola, reforma 
tributária e política, reforma judiciária e financeira... País livre e 
independente, justo e solidário, plural e aberto à participação de 
todos os cidadãos.

     A Coordenação Nacional
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essa demanda do mercado com a retirada de di-
reitos e cortes no orçamento. Nenhum direito a 
menos, pela universalização dos direitos sociais.

4. As diferentes formas de violência

A violência é uma das marcas da nossa so-
ciedade. E que se apresenta em diferentes di-
mensões: simbólica, estrutural e física – seja por 
manifestações de preconceito étnico e racial, 
ideológico-político, homofóbicas, machistas-fe-
minicídio, e econômicas (mercado), pela nega-
ção de direitos como saúde, educação, cultura, 
segurança, transporte  público de qualidade, de 
espaços e de territórios. 

Èla está associada às exigências da sociedade 
de classe e das elites e o Estado é o grande exe-
cutor dessas exigências, tais como despejos, re-
moções, a não demarcação de terras indígenas, 
quilombolas, dos povos tradicionais, ao não fazer 
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“QUE PAÍS É ESTE, QUE MATA GENTE,    
OBJETIVO GERAL

4 Valorizar a vida e anunciar a esperança 
de um mundo melhor, construindo ações a fim 
de fortalecer e mobilizar pessoas para atuar 
nas lutas populares e denunciar as injustiças e 
os males causados por este modelo econômico 
neoliberal e excludente, ocupando ruas e praças 
por liberdade e direitos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4Defender a vida humana, em todas as suas 
dimensões dando voz aos excluídos para garantir 
seus direitos e construir alternativas a este siste-
ma capitalista.
4Construir espaços e ações participativas a fim 

de fortalecer, organizar e mobilizar os/as exclu-
ídos/as a lutar por uma nova sociedade, denun-
ciando as injustiças cometidas pelo atual modelo 
econômico e a criminalização dos movimentos e 
das lutas populares.
4Exigir do Estado a garantia de acesso aos 

direitos básicos como educação, saúde, trans-
porte, segurança, alimentação saudável, água 
potável, energia, saneamento e moradia. Lutar 
contra a privatização dos bens naturais e dos ser-
viços públicos.
4Continuar cobrando do Estado uma auditoria pú-

blica da dívida interna e externa, que a cada ano 
causa um rombo maior no orçamento geral da União.

EIXOS

1. Unir os generosos e as generosas

Um dos elementos essenciais na luta é a unidade 
dos trabalhadores/as, onde todos e todas, excluídos/
as, oprimidos/as e explorados/as se identificam. Pre-
cisamos nos unir, porque juntos e juntas o nosso grito 
se torna mais forte. As nossas reivindicações e a nos-
sa luta pelos direitos são as mesmas, por isso preci-
samos nos manifestar conjuntamente, unir forças e ir 
para a rua. Neste momento de ameaça conservadora, 
a unidade em torno de bandeiras comuns é funda-
mental para conseguirmos avançar.

Já dizia dom Helder Câmara que “sonho que se 
sonha só é ilusão; sonho que se sonha junto é solu-
ção”. É necessário e urgente unir quem ousa sonhar 
com o outro mundo possível! Mas uma pergunta ecoa: 
ainda é tempo para as grandes utopias? 

2. Desmentir a mídia

Os meios de comunicação no Brasil são ins-
trumentos de poder concentrados nas mãos de 

poucas famílias. Queremos transparência sobre 
as concessões desses meios. Como temos obser-
vado em grandes momentos de polarização so-
cial e política, eles servem para a alienação e 
a manipulação da sociedade. Para ditar valores, 
dirigir o pensamento do povo brasileiro para a 
direção desejada pela burguesia conservadora e 
inclusive defender um golpismo inaceitável con-
tra a democracia. 

Democratizar os meios de comunicação é de-
fender mecanismos de regulamentação que ga-
rantam condições para comunicar ao povo a plu-
ralidade e a diversidade das opiniões. Os meios 
alternativos são importante veículo para  demo-
cratizar a informação e mostrar que uma outra 
forma de comunicação é possível.

3. Direitos básicos

Terra, trabalho, teto, segurança alimentar, 
dignidade humana, educação, saúde, seguri-
dade, transporte público, saneamento, água. 
Quantos e quantas hoje ainda não possuem aces-
so a esses direitos básicos? 

Nos últimos anos, de fato, houve sim muitos 
avanços nas políticas públicas de inclusão social, 
mas há muito a fazer. Mesmo com a inclusão de 
milhões de excluídos e excluídas, até então reser-
vada para uma pequena elite, não houve ruptura 
com as estruturas que geram as desigualdades 
sociais, os famintos, os sem teto e os sem terra. 

Temos assistido a um cerco das elites para su-
jeitar os direitos da classe trabalhadora aos inte-
resses do mercado e reduzir os já conquistados. 
Ao mesmo tempo, os governos atuam atendendo 

Aracaju/SE

Campinas / SP
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a reforma agrária e urbana. Também a violência 
assume feições de uma estrutura social altamen-
te desigual, sendo as suas maiores vítimas os jo-
vens, negros, pobres e da periferia.

Denunciamos o alto índice de mortes provoca-
das pela polícia nas periferias, a rede de tráfico 
de drogas e armas, o extermínio da juventude ne-
gra, a violência contra a mulher, a repressão dos 
movimentos sociais, a criminalização das lideran-
ças sociais e a violação dos direitos humanos. 

É urgente a desmilitarização da polícia, o fim 
dos autos de resistência (já em tramitação o PL 
4.471/12) e a luta contra a redução da maiorida-
de penal, que levaria nossos jovens das periferias 
a um encarceramento em massa sem resolver os 
problemas sociais.

5. Função do Estado

Precisamos compreender que o Estado Brasi-
leiro ainda hoje carrega em sua estrutura aspec-
tos da colonização e da transição da ditadura. O 
Projeto Popular para o Brasil não está em pauta 
e as reivindicações dos excluídos desse país não 
estão sendo atendidas. O Estado está a serviço 
de uma classe rica e dominante, que é aliada 

dos grandes interesses do capital internacional 
e submissa a ponto de entregar nossas riquezas 
naturais para o estrangeiro. 

É a essa classe, a esse sistema econômico 
que o Estado (e grande parte da sociedade e dos 
meios de comunicação) está a serviço. O povo 
vive em um esgotado círculo vicioso de alta pro-
dução, precarização e consumo para fazer a roda 
girar, na geração de mais e mais capital para essa 
mesma elite, que não respeita a natureza e não 
tem nenhum compromisso com os interesses do 
povo brasileiro. 

Elite que exige que o Estado seja mínimo para 
os direitos - para o povo - e máximo para o ca-
pital. Estamos assistindo a ofensiva desta classe 
dominante para vender e privatizar os bens natu-
rais (água, petróleo, gás, biodiversidade, nossas 
florestas, rios,...). Exemplo disso é a investida 
sobre a Petrobras (isso para fazer o mesmo que 
fizeram com a Vale do Rio Doce, desvalorizar para 
privatizar). Não podemos assistir a isso calados!

6. Participação política

A participação política da sociedade não pode 
se resumir ao político-partidário, expressada a 

cada dois anos nas eleições. Tudo o que fazemos 
é ato político, e que precisa estar conectado aos 
interesses do povo. Se nós temos um Estado a 
serviço do interesse econômico, é dever das for-
ças populares pressionarem o Estado a assumir o 
compromisso com o Projeto Popular que coloca-
mos como opção.

Hoje, no Brasil, o que está em pauta, sobre-
tudo neste momento de crise política, é a urgên-
cia de uma Reforma Política profunda. Reforma 
que modifique a estrutura conservadora do sis-
tema político e derrube as heranças ditatoriais e 
coloniais que continuam presentes no país. Nes-
te sentido circulam duas campanhas: uma que 
propõe a constituinte exclusiva para a reforma 
política, outra propõe um projeto de lei de ini-
ciativa popular para a reforma política. 

É preciso ampliar e aperfeiçoar os mecanis-
mos de participação popular: Plebiscitos, Re-
ferendos, Consultas Populares, como previsto 
no artigo 14 da Constituição Federal, além da 
participação em Conselhos e Audiências Públi-
cas. Bem como garantir a paridade de gênero 
e a representatividade das forças populares no 
Congresso, Câmaras e Assembleias Legislativas 
e pôr um fim ao financiamento empresarial de 
campanha, um dos principais motivos de corrup-
ção hoje. 

Por fim acreditamos que o Brasil necessita 
urgentemente de uma política de reformas.

7. A rua é o lugar

Participação popular é o que garante nos-
sos direitos. Só o povo organizado em luta tem 
conquistas. Precisamos ocupar as ruas, praças 
e espaços políticos, empunhar nossas bandeiras 
e gritar nossas palavras de ordem. Vivemos em 
uma democracia, mas com um Estado opressor, 
violento, e num sistema que nos explora e nos 
consome. 

Queremos mudanças, mudanças que possibi-
litem o povo ser sujeito da sua própria história, 
garantir os direitos essenciais para todos e to-
das viverem com dignidade. Ter acesso à água, à 
moradia, à saúde, ao transporte, a terra, à edu-
cação, aos alimentos, e, que tudo isso seja de 
qualidade. Queremos direitos iguais a mulheres 
e homens, queremos um país e um mundo onde 
a dignidade da vida esteja em primeiro lugar. 

Nosso profeta Dom Pedro Casaldáliga não 
cansa de nos alertar: “Podem nos tirar tudo, 
menos a fiel esperança!”. Sim! Ainda é tempo 
de Grandes Utopias! Vamos às ruas, onde é o 
nosso lugar!

QUE A MÍDIA MENTE E NOS CONSOME?”
Vitória/ES
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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

COLABORAÇÃO 

Núcleo de Jornalismo Social/FAC/Universidade Metodista 
de São Paulo - Diretor da FAC: Paulo Rogerio Tarsitano. 
Coordenação de Jornalismo: Rodolfo Carlos Martino. 
Redação Multimidia: 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: 

PO - SPM - CPT - PMM - CPP - 
P.Nômades - P. Criança - P. povo da 

rua - P. Afro -  P. Menor - P. Carcerária 
- P. Saúde - Cáritas Brasileira  

Apoio: 
FNS/CNBB - OMI - CNBB Sul I - DKA 
ÁUSTRIA 

Outras Pastorais: 
Pastoral da Juventude

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

Comissão 8/CNBB - SE/SUL -  Quadra 801 - Conj B - 70401-900 - Brasília - DF - Fone: (0xx61) 2103 83 23 

1 SUGESTÕES DE COMO 
ORGANIZAR O GRITO

4Reunir ou criar uma equipe animadora e orga-
nizadora que chame as reuniões, encontros de prepara-
ção, tanto local como estadual, garantindo a participa-
ção dos/as excluídos/as; 
4Trabalhar a organização do Grito dos/as Excluídos/as 
articulada com os movimentos e as lutas do dia a dia, 
garantindo a continuidade; 
4Realizar uma coletiva de imprensa para divulgar o Gri-
to; 
4Escolher um símbolo que represente o lema do Grito;
4Priorizar uma linguagem criativa e simbólica (música, 
teatro, poesia, redação, exposições, feiras, etc.).

“ Cadeia não conserta ninguém. Não vamos dar uma esperança vã à sociedade como se 
pudéssemos ter melhores dias, alterando a responsabilidade penal” 

(Marco Aurelio de Mello-Ministro STF
(sobre a proposta de redução da maioridade penal)

        HISTÓRICO DO GRITO

A proposta do Grito surgiu no Brasil, em 
1994. O 1º Grito dos Excluídos foi realizado em 
setembro de 1995, motivado pelo tema da Cam-
panha da Fraternidade do mesmo ano, a Frater-
nidade e os Excluídos. E para aprofundar os de-
safios levantados na 2ª Semana Social Brasileira, 
cujo tema era “Brasil, alternativas e protagonis-
tas”, tendo como pano de fundo a simbologia da 
data do 7 de setembro. A Assembleia Geral dos 
Bispos, em 1996, discutiu e aprovou o Grito dos 
Excluídos dentro do Projeto Rumo ao Novo Milê-
nio - Doc. 56 nº 129. Em 1999, o Grito rompeu 
fronteiras e estendeu-se para as Américas.

1.1 - O QUE É O GRITO DOS EXCLUÍDOS?

 É uma manifestação popular carregada de 
simbolismo. 

 É um espaço de animação e profecia, sem-
pre aberto e plural de pessoas, grupos, entida-
des, igrejas e movimentos sociais comprometi-
dos com as causas dos excluídos. 

 É descoberta, uma vez que agentes e 
lideranças apenas abrem um canal para que 
o grito sufocado venha a público. 

 O Grito brota do chão e encontra em seus 
organizadores suficiente sensibilidade para 
dar-lhe forma e visibilidade.  

 O Grito não tem um “dono”, não é da Igreja, do 
Sindicato, da Pastoral; não se caracteriza por discur-
sos de lideranças, nem pela centralização dos seus 
atos. O ecumenismo é vivido na prática das lutas, 
pois entendemos que os momentos e celebrações 
ecumênicas são importantes para fortalecer o com-
promisso. 

 O Grito é resultado de um processo e com-
promissos coletivos.
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Jornal Tabloide                                        R$ 0,10            
Cartaz                                                     R$ 0,40
Camisetas                                              R$ 11,00
DVD do 20º Grito                                   R$  20,00  
Roteiro celebração                                   R$ 0,15
Livro do Grito 10 anos                            R$ 10,00

Os pedidos devem ser feitos, com antecedência, 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

MATERIAL DIVULGAÇÃO

   PARA PENSAR...

 Você também acredita que a pena de morte seria 
adequada para reduzir a violência?
 Segundo a UNICEF, o Brasil é o 2º país com maior 
número de homicídios de adolescentes, atrás da Nigé-
ria. De 2006 a 2012, foram assassinados 33 mil brasilei-
ros com idade entre 12 e 18 anos.
 Dos cerca de 50 mil homicídios cometidos anualmen-
te no Brasil, 1% tem  autores com menos de 18 anos.

“ Nós somos um país em que a desigualdade é a nossa 
marca, e que pode ser vista por vários prismas: so-

cial, étnico, de gênero, etário. Eu diria que o Brasil, 
hoje, está mais preparado para lidar com a desigual-
dade, mas certamente estamos longe de superá-la.
Em 1980, o Brasil era a 8ª economia do mundo e o 3º país 
mais desigual do planeta. Hoje, somos a 7ª economia mun-
dial e o 17º país mais desigual do mundo.
Melhoramos nossa posição relativa, mas ainda esta-
mos entre os 20 países mais desiguais dos cerca de 
200 existentes.
O capitalismo é uma máquina de desigualdades.

                                  (Márcio Pochmann- 
lançamento do Atlas da Exclusão Social)

 PALAVRAS DO PAPA

“ Nunca percam a esperança e a utopia, vocês 
são os profetas da esperança, são o presente da 
sociedade e da nossa amada igreja e, sobretudo 
são os que podem construir a civilização do amor”. 
(Papa Francisco, em carta enviada 11º ENPJ/janei-
ro-2015)

“ Quando estamos bem e comodamente instala-
dos esquecemo-nos certamente dos outros (isto 
Deus pai nunca faz), não nos interessam os seus 
problemas, nem as tribulações e injustiças que 
sofrem: e, assim nosso coração cai na indiferença. 
Hoje esta atitude egoísta da indiferença atingiu 
uma dimensão mundial que podemos falar de uma 
globalização da indiferença. Trata-se  de um mal 
estar  que  temos a obrigação, como cristãos de 
enfrentar”. (Papa Francisco, na mensagem pelo 
lançamento da CF, no Brasil/fevereiro/2015)

               DICAS

      Para que de fato o Grito seja um espaço 
dos/as excluídos/as, temos alguns desafios:
4A linguagem deve ser menos de textos e discursos e 
mais de imagens, místicas, atividades culturais; 
4Devemos incentivar e possibilitar a participação 
das pessoas no processo de construção, antes (Pré-
-Gritos), durante e pós-Grito; 
4Que os gritos levados para as ruas e praças se tor-
nem pauta de reivindicações junto aos poderes locais.

3

 28ª ROMARIA DOS/AS
 TRABALHADORES/AS

7

4
Acontece em Aparecida/SP, no dia 7 de setembro, 
em conjunto com o 21º Grito dos/as Excluídos/as e a 
Romaria dos(as) Trabalhadores(as), que é organizada 
pela Pastoral Operária, Serviço Pastoral dos Migrantes 
e Juventude Operária Católica (JOC). O lema deste 
ano é: “Mãe Negra Aparecida, a classe trabalhadora 
tem sede e luta por um mundo justo”. 

5
6
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