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Resumo:

Esta  pesquisa  apresenta  uma  análise  das  posições  políticas  dos  movimentos  sociais
articulados em torno do jornal Brasil de Fato sobre o governo Lula. Por um lado, a respeito
de como este governo se relaciona com o bloco de poder e a hegemonia política no Brasil;
por outro lado, como se relaciona com estes movimentos e em que medida contribui ou não
com  processos  contra  hegemônicos.  As  questões  suscitadas  na  pesquisa  foram
desenvolvidas  a  partir  da  análise  de  conteúdo  das  edições  do  jornal  Brasil  de  Fato  no
período de 2003 a 2007, nos meses de janeiro, março, junho, setembro e dezembro de cada
ano. Ao todo, foram estudadas 25 edições das primeiras semanas dos meses indicados. O
pensamento de Antonio Gramsci (1891-1937) e o legado teórico da sua produção intelectual
é  o referencial  teórico principal  da  análise.  Considerando a  perspectiva  gramsciana que
identifica a vida estatal como uma contínua formação e superação de equilíbrios instáveis
entre  os interesses dos  grupos fundamentais  e  os interesses  dos grupos subordinados,  o
estudo apresenta as posições políticas dos movimentos sociais articulados no jornal Brasil
de Fato sobre o governo Lula e coloca problemas e questões relacionados a um cenário de
convivência entre alianças de classes, concessões programáticas e tentativas de conciliação
de interesses conflitantes empreendidas pelo governo Lula. Ao mesmo tempo, tem-se uma
conjuntura  identificada,  inicialmente,  como  favorável  aos  movimentos  sociais,  que
demonstram esperar que o governo realize as mudanças ansiadas pelas classes populares,
que faça reformas estruturais, mas é um cenário que vai se mostrando, nas avaliações dos
intelectuais que se posicionaram no Brasil de Fato, desestruturador das forças de esquerdas
no país.
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