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O PARTIDO DOS TRABALHADORES 
ECRITO POR MARGAUX & NOA 
 
O	Partido	dos	Trabalhadores	é	um	membro	de	COPPPAL	(Conferencia	Permanente	de	Partidos	
Políticos	de	América	Latina	y	o	Caribe).	Este	partido,	tem	uma	base	marxista,	tem	91	deputados	
sobre	513	e	13	senadores	sobre	81.	O	PT	foi	fundado	o	10	de	fevereiro	de	1980,	quando	se	
reuniu	 representantes	de	17	estados	brasileiros	no	Colégio	Sion,	na	cidade	de	São	Paulo.	A	
Fundação	PT	foi	lançado	Manifesto,	assinado	por	101	delegados	de	todo	o	país.	Desde	o	final	
de	1978,	sindicalistas,	intelectuais,	líderes	de	movimentos	populares,	estudantes,	discutindo	a	
necessidade	de	criar	um	novo	partido	no	Brasil,	independente	e	socialista.	Apenas	dois	partidos	
que	existia	naquele	momento,	criado	pela	ditadura:	a	Aliança	Renovadora	Nacional,	partido	
conservador	apoiando	o	regime	militar	e	do	partido	único	oposição	Movimento	Democrático	
Brasileiro	autorizado	pelos	militares.	O	PT	nasceu	da	resistência	dura	e	sangrenta	até	o	fim	da	
ditadura	militar,	no	processo	da	campanha	para	a	libertação	dos	presos	políticos	e	o	clima	de	
greves	amargas	na	região	de	São	Paulo.	Luís	Inácio	"Lula"	da	Silva,	líder	dos	metalúrgicos	greve	
na	região	de	São	Paulo,	em	1978,	e	Olívio	Dutra,	chefe	do	sindicato	dos	funcionários	do	banco	
no	momento	 e	 o	 ex-governador	 do	 Estado	 do	 Rio	 Grande	 do	 Sul,	 foram	 os	 dois	 principais	
iniciadores	 do	movimento.	 Desde	 a	 sua	 criação	 o	 PT	 teve	 as	 três	 características	 principais:	
partido	de	massas,	democráticos	e	socialistas.	
	
Um partido de massas  
O	PT	é	definido	como	"o	partido	de	todos	os	dias	do	ano."	O	que	significa	que	ele	está	envolvido	
em	todas	as	lutas	e	demandas	da	sociedade	todos	os	dias	que	uma	luta	deve	ser	conduzida	
sociais.	Assim,	se	as	eleições	são	consideradas	fundamentais	para	a	democracia,	o	ativismo	um	
PTiste	 não	 deve	 ser	 reduzido	 para	 participar	 na	 eleição	 ou	 votar.	 Ele	 deve	 participar	 de	
discussões	internas,	para	ajudar	o	partido	a	tomar	decisões	e	iniciativas.	
	
Um Partido Democrático 
Cada	membro	tem	direito	a	um	voto	e	um	único.	PT	ninguém	tem	mais	direitos	do	que	o	
outro.	Todo	mundo	tem	o	direito	de	falar	e	expressar	seus	pontos	de	vista	dentro	de	uma	das	
20	tendências	que	garante	a	democracia	interna	do	Partido.	Isso	reforça	o	debate	interno	e	
faz	uma	festa	PT	dinâmica,	ao	contrário	de	partidos	tradicionais	que	têm	uma	predisposição	
para	monólito	ideológico.	No	entanto,	cada	tendência	tem	de	aceitar	as	decisões	finais	
aprovados	pela	liderança	do	Partido,	depois	de	tomar	votação,	sem	questionar	as	escolhas	
feitas	democraticamente	e	respeitando	as	opiniões	de	outras	tendências.	
	
Um partido de inspiração socialista 
A	PT	considera	o	capitalismo	como	gerador	de	diferenças	e	sistema	de	exclusão	social.	Ele	opta	
pelo	socialismo.	No	entanto,	o	socialismo	do	PT	defende	uma	mudança	radical	do	socialismo	
burocrático	 e	 autoritário	 que	 existia	 nos	 países	 da	 Europa	 Oriental,	 bem	 como	 ideias	 de	
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democracia	 reformista	 social	 do	 capital.	 Socialismo	 PT	 é	 a	 igualdade	 social,	 democracia	 e	
liberdade	de	organização	e	de	expressão.	
	
	

OS PARTIDOS QUE SE OPÕEM A SUA POLITICA 
ECRITO POR JUAN 

	
Durante	 o	 governo	 de	 Lula,	 de	 1	 de	 Janeiro	 de	 2003	 ao	 primeiro	 de	 Janeiro	 de	 2011	
aconteceram	muitos	escândalos	políticos.	O	presidente	Lula	teve	vários	partidos	políticos	que	
se	opuseram	e	se	opõem	à	sua	política	 socialista.	Encontramos	partidos	políticos	como	por	
exemplo:	 O	 partido	 Social	 da	 Democracia	 Brasileira	 (defesa	 dos	 valores	 socialistas	 mais	
centristas,	PSDB),	ou	o	Partido	do	Movimento	Democrático	Brasileiro	 (PMDB),	que	defende	
valores	centristas,	e	que	é	um	dos	partidos	mais	 influentes	do	Brasil.	Lula	 foi	presidente	do	
Partido	dos	Trabalhadores,	um	partido	de	ideologia	marxista,	que	tem	como	atual	presidenta	
a	presidenta	do	Brasil,	Dilma	Rousseff.		
	
O	partido	defende	valores	socialistas	e	democráticos.	As	suas	cores	são	vermelho	e	branco.	Foi	
criado	a	10	de	fevereiro	de	1980.	O	Partido	dos	Trabalhadores	considera	o	capitalismo	como	
gerador	de	diferenças	e	sistema	de	exclusão	social.	Ele	opta	pelo	socialismo.	No	entanto,	o	
socialismo	do	PT	defende	uma	mudança	radical	do	socialismo	burocrático	e	autoritário	que	
existia	nos	países	da	Europa	Oriental,	bem	como	 ideias	de	democracia	 reformista	 social	do	
capital.	 O	 Socialismo	 do	 PT	 faz	 referência	 a	 igualdade	 social,	 democracia	 e	 liberdade	 de	
organização	e	de	expressão.	O	mensalão	é	o	nome	do	principal	escândalo	que	atingiu	o	governo	
do	presidente	Luiz	Inácio	Lula	da	Silva	em	2005	–	durante	o	primeiro	mandato	–	e	que	consistia	
em	um	esquema	de	pagamento	de	propinas	a	parlamentares	para	que	votassem	a	favor	de	
projetos	do	governo.	
	
Entre	 os	 39	 acusados,	 estão	 parlamentares,	 ex-ministros,	 dirigentes	 do	 Banco	 Rural	 e	 o	
empresário	e	publicitário	Marcos	Valério.	O	ex-chefe	da	Casa	Civil	José	Dirceu	era	apontado	
como	chefe	do	esquema.	A	crise	começou	com	uma	entrevista	em	junho	de	2005.	
Em	2012,	as	condenações	significativas	foram	contra	os	principais	protagonistas.	Pela	primeira	
vez	desde	o	fim	do	regime	militar,	em	1985,	o	Supremo	Tribunal	Federal	impõe	penas	de	prisão	
por	suborno	e	conspiração	a	figuras-chave	do	poder.	
	
	

AS ALTERACÕES FEITAS POR LULA 
ECRITO POR FANNIE 

	
Lula	 protagonizou	 direta	 ou	 indiretamente	 as	 principais	 etapas	 de	 redemocratização	 do	
Brasil.	 Nesses	 anos	 dos	 governos	 Lula,	 o	 Brasil	 se	 tornou	 uma	 democracia	 madura,	 com	
estabilidade	e	abertura	econômicas,	segurança	jurídica	e	melhor	distribuição	de	renda.	
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Lula	também	surpreendeu	os	observadores	da	cena	política	por	conseguir	manter	altos	índices	
de	 aprovação	 e	 popularidade.	 Na	 economia,	 o	 maior	 mérito	 do	 governo	 petista	 foi	 a	
manutenção	 da	 política	 dos	 governos	 anteriores.	 Lula	 deu	 continuidade	 ao	 programa	 que	
controlou	a	inflação.	A	medida	assegurou	a	estabilidade	econômica	e	possibilitou	que	outras	
questões	importantes,	como	saúde,	educação	e	segurança	pública,	fossem	discutidas.	
	
Neste	contexto,	a	redistribuição	de	renda	foi	o	principal	destaque.	Programas	sociais	como	o	
Bolsa	Família,	a	expansão	do	crédito	e	o	aumento	de	empregos	formais	e	do	salário	mínimo	
permitiram	 a	 ascensão	 de	 classes	mais	 pobres.	 A	 alta	 no	 consumo,	 por	 sua	 vez,	 estimulou	
investimentos	no	comércio	e	na	indústria.	Durante	seu	governo,	o	Brasil	reforçou	laços	políticos	
e	comerciais,	 sobretudo	na	América	do	Sul,	África	e	Ásia.	Assim,	Lula	permitidos	no	Brasil	a	
mudança	em	uma	democracia	solida,	más	sociais	y	com	uma	melhora	abertura.	
	
	

A SUCESSÃO DE LULA: O GOVERNO DE DILMA 
ECRITO POR SARAH 

	
Pode-se	ver	Dilma	como	uma	sucessora	da	Lula.	De	fato,	como	Lula,	Dilma	ingressou	na	luta	
contra	a	ditatura	militar,	mas	entrou	no	Partido	dos	Trabalhadores	(PT)	em	2001.	Foi	ministra	
do	governo	Lula	de	2003	a	2009.	Foi	ministra	de	Mina	e	da	Energia	em	2003	e	ministra	da	Casa	
Civil	de	2005	até	2009.	Quando	teve	sua	candidatura	à	Presidência	representou	o	PT,	Lula	foi	
seu	principal	apoio	eleitoral	e	participou	ativamente	da	campanha	de	ela.	Depois	foi	a	primeira	
mulher	presidente	do	Brasil	e	afirmou:	“Mas	saberei	honrar	esse	legado”.	
		
Como	Lula,	Dilma	luta	contra	as	desigualdades	e	a	miséria.	Luta	para	a	igualdade	racial	e	para	
a	valorização	da	mulher,	porque	pensa	que	são	princípios	essenciais	da	democracia.	Mas	seu	
compromisso	fundamental	é	a	erradicação	da	miséria.	Para	ela	deve	ser	a	luta	do	pais	com	o	
apoio	de	todos.	Continua	a	política	de	Lula	com	as	bolsas	família,	ela	também	utiliza	as	relações	
internacionais	para	desenvolver	o	Brasil	com	o	apoio	da	ONU	e	do	Banco	Mundial.	Finalmente	
a	 liberdade	de	 imprensa,	de	religiosa	e	de	culto	 fazem	parte	de	suas	prioridades,	então	um	
membro	de	seu	governo	foi	acusado	de	não	respeitar	essas	liberdades.	Em	consequência	Dilma	
afirmou:	“Prefiro	o	barulho	da	imprensa	livre	ao	silêncio	das	ditaduras”.	
		
Todavia	tem	mudanças,	de	acordo	com	um	artigo	de	Scielo,	tenha	mudanças	entre	o	final	do	
governo	Lula	e	o	governo	Dilma,	como	a	maior	autonomia	do	Estado	especialmente	no	médio	
financeiro	e	o	retomado	das	políticas	de	desenvolvimento. 
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