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Governo Lula e Dilma: o PT no poder

Eleição de Dilma Roussef no contexto da América Latina:

• Vitória de governos de oposição, cujas campanhas políticas se 
assentam na crítica ao neoliberalismo     opinião pública avaliava 
negativamente a década neoliberal.

• Nova América Latina, que emerge nos últimos anos      propostas 
reformistas, com diferentes gradações de intensidade     laço em 
comum: retomada da capacidade operativa do Estado no âmbito 
econômico, bem como do uso intenso de políticas sociais para 
combater a pobreza
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• Significado da eleição de Dilma para o país vitória de Lula =
associação principalmente com PMDB

• MAS afastamento da administração do ex-presidente
• Tentativa de controle da administração pública para evitar corrupção e

desvio de verbas públicas = emperramento de decisões

• PROPOSTA continuidade dos projetos e propostas do PT/ Lula
índice de aprovação de 77% após um ano de governo

• MAS esgotamento da expansão de consumo + efeitos negativos da
crise internacional de 2008
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• Apenas da desaceleração da economia - 2011 taxa de crescimento da
economia ultrapassada a do Reino Unido = 6ª economia do mundo

• Base: banco alemão West LB)
• Ruptura da predominância do setor financeiro- bancário na estrutura de

Estado n o Brasil queda dos juros bancários após 2012 ( início da
chamada “fase ousada” do governo Dilma

“País rico é país sem pobreza”
• MAS relativamente baixo dinamismo da indústria face à concorrência

dos países asiáticos
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Questões em pauta
• Denúncias de corrupção envolvendo ministros do governo levaram à

troca de sete ministros, dificultando uma ação coesa do governo.
• Em 2012, foi criada a Comissão Nacional da Verdade, com a tarefa de

investigar violações de direitos humanos ocorridas na história recente
do país.

• O aprofundamento da crise econômica e financeira na zona do euro e a
queda dos investimentos externos no Brasil levaram o governo a reduzir
as taxas de juros e a adotar medidas para estimular o consumo e a
produção industrial


