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A primeira pode ser chamada de nacional 
conservadora. Pressupõe as riquezas na-
turais do Brasil, aliadas à experiência de 
um povo criativo e trabalhador. Conta 

com a possibilidade de construir um país autô-
nomo, livre e soberano, mas sem mexer nas es-
truturas assimétricas e injustiças que datam dos 
tempos coloniais. Desenvolve um grande parque 
industrial, para fabricar os produtos até então 
importados, mas cria leis trabalhistas baseadas 
na Carta  del Lavoro (Itália de Mussolini). Não 
seria, por exemplo, o projeto do Estado Novo, 
de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek? 

A segunda tendência é batizada de nacional 
popular. Também esta supõe a riqueza do solo 
e do povo brasileiro, visando construir um país 
autônomo, livre e soberano. Ela tem raízes na 
resistência indígena, negra e popular dos sécu-
los passados. Mas nas décadas de 1950 e 1960, 
ganha contornos mais definidos. Exemplos disso 
são as Ligas Camponesas, o método de educação 
de Paulo Freire; Brizola e João Goulart, apesar 
de suas contradições; a universidade brasileira, 
especialmente com Darcy Ribeiro; o movimento 
estudantil; a música popular e a arte, e assim 
por diante. Há uma cara indefinida de projeto 
popular, de matizes socialistas.

Surge então a terceira tendência, de corte 
liberal/neoliberal, que com o golpe de 1964, cor-
ta a cabeça do “projeto popular”. Os militares 
atrelam o país ao mercado financeiro internacio-
nal e iniciam o processo de endividamento ex-
terno. O Brasil torna-se satélite dos países cen-
trais como grande fornecedor de matéria-prima. 
Também esta tendência tem raízes na época do 
capitalismo mercantil, com os chamados ciclos 

econômicos. Além dos militares, serão os pre-
sidentes Fernando Collor e Fernando Henrique 
Cardoso que levarão a cabo o “entreguismo bra-
sileiro” mais descarado, através das privatiza-
ções e da abertura ao capital internacional.

DécaDas De 1970-1990

No início da década de 1970, o projeto de 
tendência popular começa novamente a levan-
tar a cabeça. Vários igarapés surgem: comuni-
dades eclesiais de base (CEB’s), iluminadas pela 
Teologia da Libertação; movimentos populares, 
contra a carestia e a favor de outras reivindi-
cações; sindicalismo combativo, movimentos 
estudantis e a contribuição de “intelectuais or-

gânicos” (expressão de Gramsci). Estes igarapés 
convergem para formar um grande rio que, nos 
primeiros anos de 1980 reúne todas essas águas 
para fundar a Central Única dos Trabalhadores 
(CUT) e o Partido dos Trabalhadores (PT).

Desde então, assistiremos ao embate polí-
tico de dois projetos cada vez mais definidos. 
De um lado, o projeto neoliberal, que aborta o 
movimento das Diretas Já, e toma as rédeas do 
poder, ganhando seguidamente as eleições ma-
joritárias; de outro lado, o projeto nacional po-
pular que, desde 1982, inicia a disputa pelo po-
der a partir dos municípios, depois dos Estados e 
por fim, em 2002, chega ao Palácio do Planalto 
com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. Lula não é um meteoro, ou um aventureiro 
que aparece do nada. Sua trajetória tem raízes 
profundas nos movimentos sociais e nas organi-

Um 
olhar à

De acordo com alguns analistas políticos, com destaque para 
José Luiz Fiori, é possível identificar no cenário da política 
brasileira três projetos mais ou menos distintos. Não são 
três propostas definidas, explícitas, com fronteiras precisas. 
Mas três tendências de caráter político e econômico que 
emergem no decorrer das últimas décadas.
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zações de base das quatro décadas precedentes 
ao pleito eleitoral que o levou à Presidência.

Se, nos anos de 1980, os movimentos e orga-
nizações sociais se consolidam e se fortalecem, 
nos anos 90, passam a um entrelaçamento iné-
dito de parcerias. Contribuiu para isso as Sema-
nas Sociais Brasileiras, o Grito dos Excluídos, a 
Campanha Jubileu Sul, a Consulta Popular, O Se-
minário e Tribunal da Dívida Externa – redes que 
se ampliam em nível nacional e internacional e 
que vão desaguar na organização dos Plebiscitos 
e nas Assembléias Populares. É neste contexto 
que Lula chega à cadeira presidencial.

Governo LuLa

Quando chega em Brasília, três fatores fize-
ram Lula dar as costas ao projeto popular e con-
tentar-se com a administração do projeto neoli-
beral. Primeiramente, estabelecer uma aliança 
pela governabilidade num cenário de forças tão 
desiguais, é necessariamente fortalecer o mais 
forte. Não se faz aliança entre tubarões e sar-

dinhas. A famigerada Carta ao Povo Brasileiro 
expressa essa opção. Depois, o PT ganhou o go-
verno, mas não ganhou o Estado. O Estado bra-
sileiro, com seus múltiplos órgãos e instâncias, 
histórica e estruturalmente mantém-se retró-
grado ao extremo e avesso a qualquer tipo de 
mudança. Por fim, as expectativas levantadas 
na população, pela vitória de um presidente 
operário, estavam muito acima da capacidade 
organizativa e mobilizadora das forças sociais.

O governo Lula passa a ignorar essas for-
ças, procura ganhar espaços no cenário inter-
nacional e entrega o controle do Banco Central 
a Henrique Meirelles, um dos grandes pivôs da 
política neoliberal. Ironia do destino, o governo 
do PT, criado no berço das forças sociais, assu-
me a ingrata tarefa de gerenciar a crise do ne-
oliberalismo. Paralelamente a isso, nos eventos 
dos movimentos e organizações de base começa 
uma ladainha onde as palavras mais sublinha-
das são: desilusão, desencanto, perplexidade, 
desestímulo, apatia, desmobilização, coopta-
ção, indignação, entre tantas outras.

Para usar uma metáfora de Jean-Claude 
Guillebaud, se a nave Brasil foi colocada pe-
los governos anteriores no piloto automáti-
co do mercado global, o presidente Lula foi 
eleito para retomar o piloto manual e tentar 
uma guinada na direção das reformas básicas 
e urgentes, aspirações da população de baixa 
renda. As forças de direita não o permitiram 
fazer isso. Sobrou ao presidente eleito pouca 
margem de manobra. Por uma parte, cresciam 
os lucros do sistema financeiro e desenvolvia-se 
o agronegócio, por outra, o governo procurava 
distribuir algumas migalhas aos pobres: bolsa-
família, crédito mais acessível, cotas nas uni-
versidades, aumento do salário mínimo, cria-
ção de novos empregos, entre outras. Trata-se 
aqui de políticas públicas ou políticas compen-
satórias? A pergunta remete a um debate nada 
ocioso nos dias atuais.

TrajeTória Do GriTo

Vale aqui uma retomada dos lemas do Gri-
to dos/as Excluídos/as, desde 1995 até 2009. 
Numa tentativa de periodização, podemos sub-
dividir esses 15 anos em quatro fases, de acordo 
com os temas abordados: a primeira vai de 1995 
a 1997; a segunda, de 1998 a 2001; a terceira, 
de 2002 e 2003, a quarta, de 2004 a 2009.

1. A primeira fase inclui os seguintes lemas: 
A vida em primeiro lugar (1995); Trabalho e terra 
para viver (1996); Queremos justiça e dignidade 
(1997). As três frases agrupam-se em torno de 

um pano de fundo mais ou menos determinado, 
que é a defesa da vida e dos direitos humanos. O 
direito ao trabalho e à terra apontam para uma 
vida com justiça e dignidade. Em poucas pala-
vras, o Grito nasce numa perspectiva de lutar 
pela conquista das condições mínimas de sobre-
vivência. Evidencia-se deste modo a preocupa-
ção inicial com os direitos humanos básicos.

2. A segunda fase inclui os seguintes lemas: 
Aqui é meu país (1998); Brasil: um filho teu não 
foge à luta (1999); Progresso e vida, pátria sem 
dívidas (2000); Por amor a essa pátria Brasil 
(2001). Transparece nestes quatro anos uma 
temática que, nesse mesmo período, tornou-se 
cara aos movimentos sociais e entidades da so-
ciedade civil organizada: o debate em torno de 
um Projeto Popular para o Brasil ou, em termos 
populares “O Brasil que a gente quer”. Daí a in-
sistência das palavras país, pátria e Brasil. Esta-
va em jogo a busca de uma cidadania conscien-
te e ativa, que superasse o patriotismo passivo 
da Semana da Pátria e do Dia da Independên-
cia. Era preciso ampliar o debate, estendê-lo 
aos mais diferentes setores da população. Ao 
invés de assistir passivamente ao desfile de ar-
mas, soldados e escolares, a proposta era fazê-
la descer das arquibancadas e entrar no jogo 
que determina os destinos da nação.

Desde seu surgimento o Grito busca e incen-
tiva a construção de um projeto popular para o 
Brasil, de forma articulada. Daí a necessidade 
da integração com os demais países da Améri-
ca Latina. A partie de 1999, o Grito se estende 
para outros países da América Latina e Caribe 
e, sob o lema “Por Trabalho, Justiça e Vida”, 
está presente em mais de 20 países.  Trabalha 
na perspectiva da integração dos povos, em de-
fesa da soberania, em favor das culturas e da 
interculturalidade e defesa dos bens da nature-
za em vista das gerações presentes e futuras.

3. O terceiro agrupamento inclui apenas dois 
lemas: Soberania não se negocia (2002); Tirem as 
mãos... O Brasil é nosso chão (2003). O conceito 
de soberania pressupõe relações internacionais, 
em que cada país procura manter sua postura de 
país livre e autônomo. Se a primeira fase cha-
mava a atenção para os direitos fundamentais a 
uma vida cidadã e a segunda insistia no fato de 
que a sociedade requer um projeto de nação, a 
terceira procura olhar o Brasil no contexto inter-
nacional da economia globalizada. De fato, os 
dois temas apelam para a necessidade de uma 
nação independente. A noção de soberania e a 
frase tirem as mãos, combinadas, apontam para 
a autonomia do povo brasileiro frente às novas 
relações mundiais. A escolha dessas temáticas 
explica-se, além disso, pela ofensiva imperialis-

Assembleia Popular/Brasília-DF
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ta estadunidense, especialmente 
sob o governo Bush.

4. Na quarta fase, convergem 
os seguintes Gritos com seus res-
pectivos lemas: Mudança pra va-
ler o povo faz acontecer (2004); 
Brasil, em nossas mãos a mudança 
(2005); Brasil, na força da indigna-
ção, sementes de transformação 
(2006); Isto não vale, queremos 
participação no destino da nação 
(2007); Vida em primeiro lugar: 
direitos e participação popular 
(2008); Vida em primeiro lugar: a 
força da transformação está na or-
ganização popular (2009).

A insistência sobre expressões 
como transformação, participa-
ção popular e mudança, deixa a 
impressão de que aí nos encontra-
mos patinando. A certeza de que as mudanças 
são necessárias esbarra na dificuldade real 
de levá-las adiante. Mudar sim, mas como e 
por onde? Isso coincide com a avaliação que 
tomou conta das forças sociais nos primeiros 
anos do governo Lula. De alguma forma, o go-
verno Lula interrompe um processo de cons-
trução conjunta do que se poderia chamar 
Projeto Popular para o Brasil. A aliança pela 
governabilidade, como vimos, é um compro-
misso com a manutenção do status quo. Os 
movimentos e organizações sociais tentam 
refazer os caminhos, mas muitas lideranças 
já perderam de vista o projeto de nação, pas-
sando a assumir o projeto de poder, para usar 
uma observação de Chico Oliveira.

Nos últimos lemas, de 2008 e 2009, volta-
se a repetir por duas vezes a palavra Brasil 
e levanta-se a necessidade de participar “no 
destino da nação”. Retorna ao centro a ques-
tão da cidadania e de como reconstruir os 
caminhos que levam a ela. O que significa o 
Brasil que queremos? Mas, passados pratica-
mente os dois mandatos de Lula e já no final 
da década, a perplexidade vai sendo substitu-
ída pela vontade de avançar. O acento agora 
não recai tanto na dimensão negativa da cri-
se, aquela que nos leva ao berço para chorar 
as mágoas. Ao contrário, sublinha-se seu lado 
positivo, que aponta para a fronteira. 

Ou seja, mais do que crise, estamos falan-
do de encruzilhada. Encruzilhada pressupõe 
bifurcação de caminhos e opções a serem as-
sumidas. É isso que mostram os últimos lemas 
do Grito: a patinação não é tanto um atoleiro, 
e sim um esforço conjunto de acertar novas 
escolhas, novos canais de participação popu-
lar, e novos instrumentos ou mecanismos de 
controle do poder político e do orçamento pú-

blico. Talvez o termo encruzilhada evidencie 
uma quinta fase do Grito dos/as Excluídos/as.

cenário para 2010

Se nas décadas de 1980-90 as eleições re-
presentavam um embate entre dois tipos de 
“projetos de nação”, neoliberal e nacional po-
pular, no processo eleitoral de 2010 prevê-se 
um embate entre dois setores de um mesmo 
projeto de poder. Um com tendência a con-
tinuar a distribuição de migalhas, mas sem 
mudanças de fundo na política econômica ne-
oliberal. Outro com a ameaça de cortar as mi-
galhas e pavimentar mais ainda o caminho do 
neoliberalismo. Forças menores, como Marina 
da Silva e Heloísa Helena, parecem correr por 
fora sem grandes ameaças. Optar pelo menos 
pior? Até quando? Também estas não são per-
guntas ociosas.

Neste cenário, o que significa falar de 
encruzilhada? Vamos continuar apostando as 
energias na via partidária e parlamentar (que 
no Brasil é para lamentar)? Ou, sem nunca 
perdê-las de vista, iremos trabalhar para 
consolidar núcleos e redes da sociedade civil 
organizada? Numa democracia viciada como 
a nossa, eleger representantes do povo, sem 
que este esteja organizado nas bases, não é 
ampliar a criação de cabides de emprego? Daí 
a necessidade de voltar à pergunta “Que Bra-
sil queremos?” ou  “Para onde vai o Brasil?”. 
É uma forma de retomar a discussão em torno 
do Projeto Popular para o Brasil, mas agora 
com um acúmulo de lições dos últimos anos.

Nesta perspectiva, para onde conduzir os 
novos igarapés ou afluentes que vão se for-

mando? Para o rio da polí-
tica partidária? Mas parti-
do implica luta pelo poder! 
O projeto do Grito dos/as 
Excluídos/as, no conjunto 
das Pastorais Sociais, vai 
além de qualquer forma-
ção sócio-econômica ou 
política, apontando na di-
reção da utopia do Reino 
de Deus. Ao invés de con-
vergir para um rio, talvez 
o melhor seja caminhar 
diretamente para o mar: 
espaço amplo de liber-
dade e autonomia. O que 
não impede o estabeleci-
mento de parcerias e re-
des conjuntas com metas 
precisas e pontuais. Aqui 
está o desafio: desenvolver 

canais livres e autônomos para a participação 
de pessoas, grupos, movimentos e organiza-
ções, por um lado, e, por outro, articular em 
rede metas conjuntas de caráter mais abran-
gente, na linha de construção de um Projeto 
Popular para o Brasil.

Além disso, não podemos perder de vis-
ta o cenário latino-americano e global. Na 
América Latina, sem dúvida, nota-se um 
avanço das esquerdas. Mas aqueles que as 
representam e são eleitos pelas forças po-
pulares facilmente ressuscitam velhos vícios 
e velhas práticas, presentes na história de 
nosso continente. As mais comuns são o cau-
dilhismo, o populismo, o estrelismo, o cen-
tralismo, etc. Isso para não falar do risco de 
uma corrida armamentista que nos faz re-
troceder aos anos obscuros da guerra fria. 
Neste contexto internacional, o que esperar 
do presidente dos EUA, Barack Obama, agora 
Prêmio Nobel da Paz? E do protagonismo dos 
países emergentes como China, Índia, Brasil, 
etc.? Uma coisa é certa, o antigo G8 deu lu-
gar ao G20 como nova instância de decisões? 
O que significa, neste novo cenário global, 
um projeto popular que fortaleça seu papel 
no xadrez da política e da economia mundial, 
por um lado, e, por outro, que mantenha sua 
autonomia na defesa dos direitos básicos dos 
setores mais pobres da população? Pergun-
tas sem resposta, mas perguntas que são se-
mentes a serem amadurecidas pelas forças 
populares. (Coordenação Nacional)

Grito Praça da Sé/São Paulo

cenário internacional


