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A Era Lula 

Teoria 

 

Movimento Sindical 

 Após um período de desarticulação, o movimento dos 

trabalhadores ganhou força novamente entre meados 

da década de 1970. Em um momento de “abertura” 

política, o proletariado promoveu uma articulação 

importante contra a ditadura e a favor da 

redemocratização. Assim como o movimento 

estudantil havia se reorganizado e promovia uma 

série de manifestações contra a ditadura militar, os 

trabalhadores seguiram o mesmo curso. Essa 

reestruturação ficou conhecida como Novo 

Sindicalismo. Uma série de greves eclodiu no país 

durante o governo de Geisel para reivindicar condições 

melhores de vida devido ao arrocho salarial e ao alto custo de vida. É importante lembrar que, nesse 

momento, o “milagre econômico” já havia chegado ao fim e o país passava por uma crise econômica. 

É dentro desse contexto que, no ano de 1978, eclodiu uma série de movimentos grevistas, principalmente de 

operários do setor metalúrgico, na cidade de São Paulo. A reconfiguração dos sindicatos levou a 

paralisação de milhares de trabalhadores do ramo industrial que pleiteavam, principalmente, aumento 

salarial. Essas greves no ABC Paulista contaram com a participação do ex-presidente Luís Inácio Lula da 

Silva, que na mesma década despontou como um dos principais líderes sindicais do Brasil. 

 

A chegada à presidência  

A história do ex-presidente na política se confunde com a fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) em 

São Paulo, em 1980. Aproximando-se da esquerda, Lula ajudou a fundar o partido e, durante um bom tempo, 

foi o presidente do mesmo. Em três oportunidades diferentes, Lula se candidatou a presidência sem ter 

sucesso em um momento de redemocratização do país e de necessidade de fortalecer a democracia no 

Brasil. 

A primeira eleição que Lula concorreu foi contra Fernando Collor, em 1989, em uma disputa marcada pela 

forte interferência da grande mídia. O segundo turno entre os candidatos foi extremamente acirrado e 

contou com a participação direta da população, uma vez que foi a primeira eleição em que o povo pôde 

votar no pós-ditadura militar. Durante a eleição e após a vitória de Collor, ficou muito claro que o papel de 

grandes emissoras na propaganda eleitoral e no favorecimento da imagem construída em torno de Collor foi 

um dos fatores que garantiram a vitoria do mesmo. É importante salientar que essa ingerência da grande 

mídia estava ligada a construção da imagem de Lula como um líder sindicalista e próximo da ideologia de 

esquerda.  

Em seguida, Luís Inácio concorreu mais duas vezes à presidência contra com Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) na década de 1990, perdendo nas duas vezes. Sua vitória a presidência só chegou no ano de 2002, na 

eleição contra José Serra, no segundo turno com a porcentagem de 61,27% dos votos válidos. 

Lula discursando durante a ditadura. 

Acervo público do Estado de São Paulo 
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Muitos estudiosos apontam para a suavização do discurso do PT e do próprio presidente Lula como 

estratégia para conquistar a vitória nas eleições. Em um momento de decadência da imagem de FHC devido 

à alta inflação e a crise econômica e social que o país se encontrava, aponta-se a aproximação do 

presidente eleito com políticos da direita para garantir a sua eleição.   

 

Governo Lula 

 

 
Logo do Governo Lula. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logomarca_do_governo_Lula_em_PNG.png 

 

Luís Inácio Lula da Silva assumiu a presidência do país em 2003. Herdeiro de um governo mais enxuto 

devido ao mandato de Fernando Henrique Cardoso e as largas privatizações que haviam sido feitas pelo 

mesmo, o então presidente assumiu o país em um momento de relativa estabilidade. Seu governo teve 

como marca a estabilização da democracia no país após apenas alguns anos do fim da ditadura militar. 

Economicamente, a alta inflação foi um dos grandes desafios do presidente, que durante seu governo 

onsegue reduzi-la. Além disso, Lula consegue antecipar o pagamento da divida externa do Brasil junto ao 

FMI, o que obviamente melhora a imagem do país tanto internamente quanto externamente. Durante os 

seus dois mandatos (2003-2010), conseguiu manter a estabilidade econômica com o controle da taxa de 

inflação, a manutenção do Real e o aumento do PIB brasileiro.  

Com a melhoria e a estabilidade da economia, o Brasil passou a ganhar 

uma maior visibilidade internacional, sendo a participação no BRICS 

um dos principais indícios da melhoria da imagem do país, que contou 

também com um cenário econômico externo mais favorável ao 

aumento da comercialização com países como China e Índia, por 

exemplo. 

A diplomacia durante o governo Lula também é algo importante de ser 

ressaltado, uma vez que ela se engajou em melhorar e construir uma 

imagem mais sólida do país ao redor do mundo, além de promover a 

apresentação do Brasil como uma potência emergente. 

Entretanto, as principais marcas do seu governo foram às políticas sociais e a implantação de medidas que 

visavam diminuir a concentração de renda e as desigualdades sociais. O governo Lula foi responsável pela 

ampliação e a criação de programas sociais que vinham sendo criados desde o Governo FHC, como: 

• Bolsa Família 

• Fome Zero  

• Luz Para Todos 

• Minha casa Minha Vida 

• Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
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Esses programas sociais permitiram a expansão do crédito e a diminuição do número de desempregados 

que ocasionou na diminuição das classes D e E e na expansão da classe C. O aumento real do salário 

mínimo e a construção de programas de transferência de renda para a população de classes mais baixas, 

principalmente do interior do país, ajudaram a retirar milhares de brasileiros da pobreza extrema. 

Além disso, durante o seu governo houve uma ampliação e melhoria da estrutura educacional do país. Com 

a Criação do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação), o então presidente tinha a pretensão de expandir e melhorar a educação básica 

em todo território nacional. O surgimento do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) permitiu que através do 

Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) o vestibular de instituições públicas superiores começasse a ser 

unificado nacionalmente, além de criar o Prouni (Programa Universidade para Todos) promovendo a oferta 

de bolsas de estudos parciais ou integrais em instituições privadas.   

O Governo Lula manteve a política de expansão de educação pública no país que começou com FHC. 

Durante os seus anos de mandato foram criadas mais de 100 escolas técnicas e mais de 10 faculdades 

federais ao longo do país. Também ocorreu o investimento público para o aumento de vagas nas 

instituições que já existiam. 

 

Os escândalos de corrupção 

Já no último ano do primeiro mandato do Governo Lula eclodiu uma série de 

escândalos de corrupção envolvendo o partido do presidente e da sua base 

aliada. Popularmente conhecido como, Mensalão, o esquema funcionava 

através da compra de votos e de pagamentos de propinas para a aprovação de 

projetos ligados ao governo federal. Vários partidos estavam envolvidos e uma 

série de deputados do próprio partido do presidente, o PT, foram acusados e 

condenados por corrupção, peculato, “caixa dois” e lavagem de dinheiro.  

Apesar da eclosão do escândalo, que a princípio não envolvia o nome do 

presidente, Lula consegue se reeleger e após o fim do seu mandato, consegue 

eleger a sua herdeira política e a primeira mulher presidenta da história do 

Brasil, Dilma Rousseff.  Porém, os escândalos de corrupção envolvendo o 

partido não cessaram no governo Lula, muito pelo 

contrário, só aumentaram ao longo do segundo 

mandato do então presidente. 

Recentemente, o próprio presidente Lula virou réu na Operação Lava Jato e foi 

condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em 2017, na ação 

relacionada ao triplex do Guarujá, tendo sido preso no ano de 2018. O processo 

de Lula foi polêmico e considerado parcial por uma parte da população, devido 

às poucas provas que imputasse ao ex-presidente a culpa pelos delitos 

supracitados. O ex-presidente ainda foi réu em um novo processo que envolvia 

um sitio em Atibaia e foi considerado culpado por corrupção ativa, entre outras 

coisas. Apesar das condenações, Luis Inácio Lula da Silva se encontra solto, 

após dezenove meses de prisão, devido à decisão do STF que, resumidamente, 

proíbe a prisão de condenados em segunda instância em determinadas 

circunstâncias. Todo o clima de julgamento e condenação do ex-presidente foi 

acompanhado por uma polarização política no país, que marcou profundamente o 

Governo Dilma e as eleições de 2018. 

  

 

(Campanha feita pelos 

apoiadores de Lula.) 

(Campanha feita pelos 

opositores de Lula.) 
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Exercícios 

 

1. (UNIFOR 2012)  Em janeiro de 2007, o Governo Federal brasileiro lançou um programa, apresentado 

pela sigla PAC. Esse programa engloba um conjunto de políticas econômicas, com o objetivo de 

estimular o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, prevendo investimentos totais de R$ 503,9 

bilhões até 2010. Entre suas prioridades, está o investimento em infraestrutura, em áreas como 

saneamento, habitação, transporte, energia e recursos hídricos. Assinale a alternativa que apresenta 

de forma CORRETA o significado da sigla PAC. 

 

a) Programa de Atendimento aos Carentes. 

b) Projeto de Articulação e Controle Social. 

c) Programa de Aceleração do Crescimento. 

d) Programa de Ataque à Corrupção. 

e) Programa de Aceleração de Combate à Fome. 

 

 

2. (UERJ 2012) 

 

 
Um slogan busca divulgar uma ideia importante de forma simples e direta, além de traduzir valores e 

intenções, sobretudo se utilizado para fins de propaganda política. 

  

As propostas do governo Médici e do governo Lula relacionadas aos slogans acima estão 

identificadas, respectivamente, na seguinte alternativa: 

  

a) defesa da segurança nacional − integração sociocultural 

b) distribuição equilibrada de renda − socialização da riqueza 

c) diminuição das desigualdades jurídicas − democracia racial 

d) qualificação da mão de obra fabril − desenvolvimentismo econômico 
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3. (USF 2013) O ano de 2012 será lembrado por um dos eventos que mais repercutiu na sociedade 

brasileira, o julgamento do “mensalão” pelo STF (Supremo Tribunal Federal). O mensalão é 

considerado um dos maiores escândalos de corrupção da política brasileira. Segundo a Procuradoria-

Geral da Repúbica, responsável pela denúncia no Supremo, o mensalão foi um esquema 

de financiamento ilegal de parlamentares em troca de apoio político ao governo do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva (2003-2010). Os réus são acusados de cometer sete crimes: formação de 

quadrilha, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e 

gestão fraudulenta.  

 

Assinale a opção que melhor define “peculato”: 

a) Desvio ou subtração de dinheiro público em proveito próprio ou alheio, praticado por 

funcionário público. 

b) Suborno de fiscais com o objetivo de redução de dívidas. 

c) Indicação de familiares a cargos públicos, subtraindo a ampla concorrência. 

d) Fraude em concursos públicos com o objetivo de beneficiar parentes de políticos. 
e) Pagamento de propina por parte de empresários para obtenção de benefícios em obras de 

sua responsabilidade. 

 

 

4. (UNIFOR 2012) O governo de Luís Inácio Lula da Silva foi importante para a consolidação da 

democracia no Brasil, dado que nenhum elemento apontou para a interrupção do processo 

democrático. Do ponto de vista econômico e social, pode-se destacar como realizações do governo: 

 

a) A preocupação primordial com o controle da inflação e a manutenção de um superávit primário. 

b) O aprofundamento do endividamento junto ao FMI. 

c) A diminuição da carga tributária, particularmente nos aspectos do imposto sobre a renda. 

d) A desvalorização sistemática da taxa de câmbio com o intuito de incentivar as exportações. 

e) A criação do programa “Fome Zero” para o atendimento social às famílias de classe média. 

 

 

5. (UEM 2006) Depois de perder três eleições consecutivas à presidência, finalmente o candidato do 

Partido dos Trabalhadores, Luis Inácio Lula da Silva, venceu o pleito em 2002 e elegeu-se Presidente 

da República. A respeito do Governo de Luis Inácio Lula da Silva, assinale a alternativa correta.  

a) Assim que assumiu o governo, o presidente Lula desencadeou um amplo programa de 

privatização e, por isso, passou a ser acusado, pelos partidos de oposição, de prática de 

corrupção.  

b) A proposta de acabar com a fome no Brasil, divulgada como Fome Zero, foi uma das principais 

bandeiras de campanha do presidente Luis Inácio Lula da Silva.  

c) Por sua orientação socialista, o Presidente Luis Inácio Lula da Silva enfrentou muitas 

dificuldades para iniciar seu governo, uma vez que os militares de direita tentaram de várias 

maneiras impedir que ele tomasse posse.  

d) Ao assumir o governo, o presidente Luis Inácio Lula da Silva tomou medidas imediatas para 

mudar radicalmente a política econômica praticada por seu antecessor e suspendeu 

unilateralmente o pagamento da dívida externa brasileira. 

e) Na gestão do presidente Luis Inácio Lula da Silva, o Brasil tem sido atuante no campo da política 

externa, participando, inclusive, da força de coalizão que hoje ocupa o Iraque. 
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Gabarito 

 

1. C 

Dentre os programas sociais criados pelo Governo Lula, o PAC – Programa de Aceleração do 

Crescimento – que visava o crescimento econômico do país de forma a não ignorar e não aprofundar 

as desigualdades sociais do Brasil. 

2. A  

O primeiro slogan foi utilizado durante o período da Ditadura Militar e visava à construção de uma ideia 

de suposta defesa da segurança nacional, o que na prática serviu para “justificar” uma perseguição 

desmedida aos considerados opositores do regime. Já o segundo slogan ligado ao Governo Lula, tem a 

intenção de promover uma união nacional em torno de um governo que pretendia valorizar as múltiplas 

culturas e classes sociais. 

 

3. A 

Com os escândalos de corrupção envolvendo o Partido dos Trabalhadores e a base de apoio do 

presidente, o peculato foi um das principais ações cometidas pelos políticos envolvidos no caso de 

Mensalão. A prática consistia basicamente em se apropriar de benefícios públicos para proveito 

próprio, utilizando cargos públicos para tal propósito. 

 

4. A 

Economicamente, o Governo Lula buscou controlar a inflação que vinha subindo durante os últimos 

anos de FHC no poder, assim como manter a estabilidade da moeda nacional, o Real. Além disso, o 

governo tentou manter o superávit primário, que nada mais é do que o resultado positivo de todas as 

receitas e despesas do governo federal. 

 

5. B 

Os programas sociais foram uma das principais bandeiras levantadas pelo Governo Lula e possuíam o 

intuito de diminuir a desigualdade social no país e o número de pessoas que viviam em situação de 

pobreza extrema. O programa Fome Zero foi criado logo no primeiro ano de governo do ex-presidente e 

visava combater a fome, mas também as causas estruturais que geravam essas exclusões sociais. 

 

 


