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A complexidade dos processos históricos no Brasil produz vasta e diversificada 
área de investigação historiográfica. Após a redemocratização o Partido dos 
Trabalhadores (PT) apresentou durante as sucessivas eleições presidenciais 
diretas como candidato, Luiz Inácio Lula da Silva (Lula). Nos anos de 1989, 
1994, 1998 e 2002, o partido apresentou propostas para o Brasil que se 
coadunavam com o contexto nacional e internacional no qual o país estava 
inserido. Neste sentido, este artigo visa abordar em linhas gerais, como se dará 
essa investigação do tempo presente da história brasileira com vistas a apontar 
quais são projetos de Brasil que são apresentados e como eles são 
apresentados. Para tanto, serão feitas breves considerações a respeito dos 
quatro programas de governo em destaque 
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Na rua passa um operário. Como vai firme! Não tem blusa. No 
conto, no drama, no discurso político, a dor do operário está na 
sua blusa azul, de pano grosso, nas mãos grossas, nos pés 
enormes, nos desconfortos enormes. Esse é um homem 
comum, apenas mais escuro que os outros, e com uma 
significação estranha no corpo, que carrega desígnios e 
segredos. Para onde vai ele pisando tão firme? Não sei. 
 
Trecho de Operário do Mar, de Carlos Drummond de Andrade 

 

O olhar para a história recente do Brasil mostra-se como um exercício 

palpitante que se entrecruza diretamente com disputas, com memórias e com 

inúmeros atores de seu tempo. Talvez, por isso, a vasta área de investigação 

historiográfica que o tempo presente fornece seja um local tão instigante. 

Inicialmente o foco de pesquisa de mestrado desenvolvida junto à Universidade 

de Brasília sob a orientação da professora Lucilia de Almeida Neves Delgado 

versava pela investigação dos programas de governo apresentados na primeira 

eleição presidencial direta no Brasil, após o golpe civil-militar de 1964. Neste 

sentido, os programas investigados compreendiam aqueles apresentados pelos 

seguintes candidatos: Fernando Collor de Mello, do Partido da Reconstrução 

Nacional; Leonel Brizola, do Partido Democrático Trabalhista; Luiz Inácio Lula 

da Silva, do Partido dos Trabalhadores; Ulysses Guimarães, do Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro, PMDB; Aureliano Chaves, do Partido da 

Frente Liberal, PFL; Mário Covas, do Partido da Social Democracia Brasileira e 

Roberto Freire, do Partido Comunista Brasileiro; PCB e Paulo Salim Maluf, do 

Partido Democrático Social, PDS. 
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Contudo, após oito meses de pesquisa e contatos com centros de 

documentações dos partidos em tela, apenas os programas apresentados pelo 

Partido dos Trabalhadores, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro e 

do Partido da Frente Liberal foram obtidos.  A falta dessa documentação que, 

de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, não era de apresentação 

obrigatória à época do registro da candidatura, obstaculizou em nível de 

mestrado, o trabalho com tal universo de programas de governo. Em relação 

ao período, inúmeros são outros tipos de registro que, no caso em tela, 

funcionariam como auxiliares, como reportagens, programas para o horário 

político eleitoral gratuito e entrevistas concedidas pelos candidatos. Entretanto, 

não seria possível esse tipo de investigação sem possuir o rol de programas de 

governo desejados. 

Assim, após leituras e reuniões, a pesquisa a ser desenvolvida voltou 

olhares para os programas de governo apresentados pelo Partido dos 

Trabalhadores nas eleições presidenciais de 1989, 1994, 1998 e 2002 tendo 

em vista a disponibilidade destas fontes.   

Investigar tais programas de governo tem como objetivo principal 

delinear quais são os projetos de Brasil apresentados nesses quatro momentos 

e como eles se coadunam com a conjuntura interna e externa na qual o país se 

encontrava inserido. Para tanto serão elencados em torno de 10 temas, como 

educação, políticas compensatórias, previdência, segurança pública, entre 

outros. Dessa forma, compreender como o candidato Luiz Inácio Lula da Silva 

apresenta suas propostas em um contexto de constante fortalecimento das 

instituições democráticas é também contribuir para manter viva a memória 

desse período bem como a memória de um dos partidos mais representativos 

da política brasileira em seu contexto de recente redemocratização.  

I – As eleições presidenciais de 1989 a 2002: breves  apontamentos 

O final da ditadura militar brasileira deu lugar ao período conhecido 

como Nova República. A partir de então, o país passou por uma eleição 
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indireta 1985 e por eleições presidenciais diretas nos anos de 1989, 1994, 

1998 e 2002.  

Entre 1989 e 2002, o Partido dos Trabalhadores apresentou como 

candidato à presidência da República: Luiz Inácio Lula da Silva que pode ser 

apontado como um dos mais importantes líderes sindicais do país.  Conforme 

destaca Francisco Carlos Palomanes Martinho: 

Se as greves de 1978, 1979 e 1980 consolidaram a imagem de 
Lula como uma liderança com carisma e forte representação 
popular, foram demonstrativas de um importante traço na 
perspectiva política do então líder operário e de seus 
companheiros de “novo sindicalismo”. (MARTINHO, 2007: 547) 

O Partido dos Trabalhadores, fundado em 10 de fevereiro de 1980, 

estruturou-se para ser um partido efetivamente de trabalhadores, que surgiria 

para os trabalhadores, ou seja, na tentativa de se diferenciar dos demais, o PT 

se mostrava como um partido que seria comandado pelos trabalhadores no 

intuito de se opor aos partidos que pretendiam falar em nome e pelos 

trabalhadores. (REIS: 2007). É interessante destacar que o partido em tela 

possui uma construção bastante original na história política brasileira. O 

processo de formação desse partido, conforme aponta Daniel Aarão Reis 

inicia-se “quando, em maio de 1978, os operários das indústrias 

automobilísticas de São Bernardo resolveram entrar em greve, demonstrando 

ousadia e coragem, desafiando a vontade dos patrões e a legislação vigente.” 

(REIS, 2007: 506) Em um contexto de projeção dos trabalhadores brasileiros 

como questionadores das desigualdades sociais, como ocorreu na década de 

1980, em um cenário nacional no qual a ditadura estava em declínio, 

considerando a conjuntura internacional que apontava para 

o triunfo da revolução sandinista, em 1979; o declínio das 
ditaduras nas Américas ao sul do Rio Grande; e a própria 
atitude do governo Carter dos Estados Unidos que viam com 
bons olhos o declínio dos regimes ditatoriais, desde que 
substituídos em boa ordem, e pelo alto, tudo isso favorecia 
propostas alternativas fundadas na imaginação e na 
criatividade. (REIS, 2007: 506) 
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Embora tenham contribuído para sua fundação alguns parlamentares 

eleitos pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), seus principais pilares 

estavam inseridos em um universo extraparlamentar. (MOTTA: 2008) As bases 

desse novo partido perfazem três pilares 

líderes do sindicalismo em ascensão, com destaque para Luís 
Inácio “Lula” da Silva: intelectuais e pequenos grupos 
marxistas; e militantes populares ligados ao trabalho da 
pastoral da Igreja Católica. A originalidade também advém 
dessa mistura – por sinal não isenta de conflitos –, responsável 
pela união de católicos, marxistas, intelectuais e operários 
numa mesma entidade. Tratou-se igualmente de um dos raros 
casos na história brasileira de um partido criado fora do 
universo das elites e do Estado. (MOTTA, 2008: 107-108) 

É, pois, nesse contexto que o PT se estrutura e, rapidamente, seus 

líderes ganham projeção, dentre os quais se destaca Lula, que lançado 

candidato à Presidência da República, apresenta um programa de governo de 

190 páginas. 

Assim, o PT participou da primeira eleição presidencial direta após o 

golpe civil-militar, em 1989, em um cenário de baixa coalizão partidária e 

permeado por ideias neoliberais. É neste palco que Lula, com um projeto 

delineando-se por linhas socialistas, e em uma espécie de anticandidatura 

compreendida por alguns historiadores, como Daniel Aarão, disputou o 

segundo turno presidencial com o candidato de discurso neoliberal, Fernando 

Collor de Mello, do Partido da Reconstrução Nacional, o PRN, que reuniu a seu 

redor setores das direitas e as elites brasileiras.  Enquanto Lula obteve 44,23% 

dos votos válidos, Collor totalizou 49, 94%%, vencendo a eleição e se 

projetando como a nova esperança brasileira, adiando o projeto do PT de 

chegar à presidência. 

Contudo, a imagem construída do “novo” em relação ao Collor foi, 

sucessivamente, atingida por escândalos e crises que culminaram em sua 

renúncia e na posse de seu vice, Itamar Franco, também do PRN.  

O governo Itamar destacou-se pela elaboração do Plano Real com vistas 

a controlar a inflação e a estabilizar a economia. Para tanto, foi convidado o 



6 

 

 

 

sociólogo e político Fernando Henrique Cardoso para sua equipe e em 1994, o 

então Ministro, valendo-se do sucesso do Plano Real, candidatou-se às 

eleições presidenciais pelo Partido da Social Democracia Brasileira tendo Lula 

como seu principal adversário. Não obstante, FHC venceu já no primeiro turno, 

com 55,22% dos votos válidos, e Lula alcançou o segundo lugar com 27,04% e 

durante seu governo as políticas em perspectiva neoliberal obtiveram grande 

espaço. 

A seguir, a campanha presidencial de 1998 teve como um de seus focos 

a estabilidade econômica e, dessa forma, o então presidente Fernando 

Henrique Cardoso empreendeu um discurso no qual o principal argumento era 

a internacionalização do mercado como forma de explicar os pífios resultados 

apresentados pela economia brasileira (RENNO: 2006) enquanto que o 

programa apresentado por Lula ia de encontro ao discurso neoliberal. Apesar 

dos resultados econômicos e sociais apresentados no governo FHC, a sua 

reeleição se deu já no primeiro turno, com 53,06% dos votos válidos, enquanto 

Lula alcançou 31,71%. Interessante é o relato que Perry Anderson faz dos oito 

anos de governo FHC: 

Houve avanços na área social e administrativa. O aparelho do 
Estado passou por uma modernização genuína, sob alguns 
aspectos, tornando-se menos opaco e mais eficiente. [...] Seria 
um erro menosprezar esses avanços. Mas eles são muito 
modestos quando comparados à escala dos danos provocados 
pelas políticas macroeconômicas do governo. A característica 
que define o governo de FHC tem sido o neoliberalismo light, 
do tipo que predominou nos anos de 1990. [...] A conquista da 
qual o governo mais se orgulha, a estabilidade monetária, está 
em ruínas. (ANDERSON apud XAVIER: 2004) 

 

Em 2002, as candidaturas de Lula e José Serra (PSDB) chegaram ao 

segundo turno. Lula venceu a eleição com 61,27% dos votos válidos enquanto 

que o candidato governista somou 38,72%. Após três tentativas, o Partido dos 

Trabalhadores chegou ao poder em um cenário político bastante diferente dos 

anos de 1989, 1994 e 1998.  O país, após período de relativa estabilidade, 

enfrentava crise econômica e, havia, por parte de investidores, certo temor de 

uma ascensão de um candidato vinculado às esquerdas, conforme apontava o 
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jornal americano The New York Times ao avaliar que a vitória do ex-líder 

sindical, surtirá efeitos no exterior bem como em toda a América Latina, “além 

de assustar mercados internacionais”. Também o jornal britânico The Guardian 

observa a eleição de 2002 como a primeira na qual um líder de origem popular 

chega ao poder em 502 anos. Já o argentino El Clarín afirma que a vitória de 

Lula é “um basta na região latino-americana em relação ao discurso neoliberal 

e uma importante ferramenta para negociar a ALCA com os Estados Unidos”. 

Neste aspecto, o discurso de Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto candidato e 

no que diz respeito à Área de Livre Comércio das Américas, adotou o mesmo 

entendimento do economista Celso Furtado, compreendendo o risco de ocorrer 

uma “recolonização econômica”, sendo, conforme a declaração dada durante 

sua campanha, “uma proposta de anexação e não de integração” (MAGNOLI: 

2004, 282). 

No momento em que uma das mais expoentes personalidades da 

esquerda brasileira se tornava Presidente da República, a conjuntura latino-

americana evidenciava a crise do neoliberalismo bem como a ascensão de 

governos que, guardadas as suas particularidades, podem ser identificados 

como de centro-esquerda ou nacionalistas como Hugo Chavéz, na Venezuela e 

Néstor Kirchner, na Argentina. (MARTINS: 2004, 31-51) 

Assim, a pesquisa visa evidenciar quais são os projetos de Brasil 

apresentados em tais programas de governo apresentados e a forma como 

eles aparecem. O que mudou no perfil e nas propostas do candidato socialista 

de 1989, nas suas proposições de 1994 e de 1998 para aquele que a imprensa 

chamou de “Lulinha paz e amor” e que chegou ao poder no século XXI? 

II – O programa Brasil urgente: Lula presidente  

Conforme mencionado nas linhas anteriores, o Partido dos 

Trabalhadores participa do pleito eleitoral de 1989 em um palco de baixa 

coalização partidária no qual vinte e duas candidaturas foram lançadas. 

Embora alguns historiadores apontem a canditadura de Lula como uma 
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anticandidatura, não é isto que esta pesquisa entende no âmbito da análise de 

seu programa de governo. 

Após a morte de Tancredo Neves, a República efetivamente sofrera uma 

transição pelo alto tendo em vista que uma das lideranças políticas do período 

de exceção, José Sarney, assumiu a presidência. Durante o governo Sarney, o 

PT se empenhou em denunciar o Plano Cruzado e contribuiu para a aprovação 

de uma Constituição que se comprometia com os valores do Estado de bem 

estar social e com concepções nacional-estatistas.  

Sob tais perspectivas, as páginas iniciais do programa de governo 

intitulado Brasil urgente: Lula presidente explicitam um espaço de lutas, como 

exposto na passagem a seguir: 

Na luta contra as injustiças e a miséria, aprendi que sem 
democracia não chegaremos a uma sociedade nova e 
solidária. Despertei para a vida política nos anos 70, quando a 
ditadura impunha ao país, pela força, um modelo econômico 
que excluía a classe trabalhadora do acesso à riqueza criada 
com o nosso suor. A luta sindical estava proibida pela 
repressão e por uma legislação que atrelava nossas entidades 
ao governo. Não havia direito de greve, nem liberdade de 
manifestação. [...] Todas as nossas propostas podem ser 
resumidas numa só palavra: democracia. Democracia sem 
adjetivos, sem condicionantes, sem segundas intenções. 
Democracia baseada na mais ampla participação da sociedade 
e no mais rigoroso controle das bases populares sobre o 
aparelho do Estado. (PT, 1989: 02-03) 

É possível inferir das linhas acima que ao marcar, em primeira pessoa, o 

seu posicionamento, Lula aponta a necessidade de um regime democrático 

para a efetivação dos direitos formais da cidadania. Nesse ponto, o programa 

se estrutura mostrando os percalços da cidadania na história do Brasil e como 

os direitos civis, políticos e sociais não se efetivaram de forma plena. Maria 

Victória de Mesquita Benevides lembra que “a democracia republicana, 

entendida como o regime da soberania popular, funda-se no exercício da 

liberdade, no respeito à res pública e na afirmação da igualdade” (BENEVIDES: 

1991, 193) 

Nota-se que é por meio da participação popular e com o fim do 

autoritarismo que os direitos da cidadania se consolidarão. Nesse aspecto, a 
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participação popular proposta por Lula, já nas páginas iniciais de seu 

programa, pode ser compreendida como um fator que fragiliza diversos 

interesses “oligárquicos”. Segundo Benevides “a introdução do princípio da 

participação popular no governo da coisa pública é, sem dúvida, um remédio 

contra aquela arraigada tradição oligárquica e patrimonialista.” (BENEVIDES, 

1991: 194).  

O programa salienta, ainda, que a democracia  

precisa ser construída no dia a dia, na luta dos de baixo contra 
a dominação exercida pelos de cima, no cotidiano concreto das 
camadas populares, na briga concreta pela sobrevivência dos 
direitos negados. [...] conquiste-se uma democracia através de 
uma rica proliferação de organismos de poder popular 
permeando a sociedade, e as mudanças revolucionárias 
pretendidas contarão todas as chances de êxito. E só por essa 
via o organismo do Estado se apresentará imunizado contra os 
principais vírus da degeneração: o autoritarismo, o 
burocratismo, o gigantismo e todas as moléstias do gênero. 
(PT, 1989: 24) 

O horizonte proposto pelo programa aponta para a necessidade de uma 

democracia política para que o país pudesse alcançar de forma substancial os 

direitos formais da cidadania. 

Interessante notar que a concentração de renda é, no programa, vista 

como questão urbana, enquanto a distribuição de terra uma questão rural. 

Logo, para efetivação da democracia no Brasil há necessidade de duas frentes, 

isto é, uma no campo e outra na cidade. 

No que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, é interessante 

observar que o programa prioriza a  

liberdade de organização dos trabalhadores, a autonomia de 
suas organizações, o direito irrestrito à greve, como condições 
essenciais para a sua atuação como cidadão e para a efetiva 
incorporação de seus interesses às políticas governamentais. 
Os trabalhadores deverão definir as prioridades econômicas e 
sociais, participar e fiscalizar a administração do Estado no 
cumprimento dos direitos sociais (INAMPS, FGTS, etc), da 
Constituição e das Leis Trabalhistas. (PT, 1989: 84) 

Há, pois, uma perspectiva de rompimento com o modelo econômico 

praticado pelo regime militar e um horizonte de mobilização dos trabalhadores, 
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com uma atitude de maior participação nos negócios públicos. Novamente, o 

programa é inovador por englobar não apenas trabalhadores do meio urbano, 

mas, também, de forma substancial aqueles do meio rural. 

Em relação à política para a educação, é explícito que há a necessidade 

de um “modelo de desenvolvimento que privilegia as funções sociais do Estado 

e se fundamenta na valorização do trabalho e da produção científica” (PT, 

1989: 42). Assim, as diretrizes que orientam tais propostas se estruturam em 

torno da “ampliação da rede pública [...] como forma de garantir a 

democratização do acesso a rede formal de educação e vetar a transferência 

de verbas públicas para instituições de ensino privado” (PT, 1989: 80) E, nesse 

sentido a educação é compreendida como sendo dever do Estado. 

As propostas para a segurança pública se desenvolvem com fortes 

argumentos no sentido de desintegrar o aparato repressor obscuro do Estado, 

ou seja, a perspectiva é de planejamento de ações dentro do que se 

compreende por Estado democrático de direito. O programa aponta na direção 

de 

perseguir maior integração entre os sistemas policial, judiciário 
e penitenciário, de modo a melhorar a vinculação entre as 
diversas instâncias que lidam com a questão. [...] Queremos 
mais segurança e não mais violência. O aparato policial deve 
ser reformulado qualitativamente, reforçando o seu caráter 
preventivo e investigativo, colocando-o a serviço da população. 
Para tanto, as comunidades devem ter canais de comunicação 
e controle das atividades da polícia. A tranquilidade do cidadão 
só será garantida quando a população sentir que pode contar 
com o apoio da polícia e do judiciário. Para tal, é importante 
criar um sistema nacional de informações criminais, com 
terminais de computador nas organizações policiais e 
judiciárias bem como controlar rigorosamente a venda de 
armas. (PT, 1989: 147) 

É, pois, em um espaço de ausência de garantias dos direitos civis que a 

violência encontra espaço e se agrava com a inadequação dos órgãos 

responsáveis pela segurança pública. Não há uma relação de confiança entre o 

agente de polícia, que detém o uso legal da força, e a população. Em linhas 

gerais, é possível destacar que o programa de governo do PT visa construir 

uma sociedade que promova uma mudança no papel do Estado. A proposição 
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é de um Estado que “controlado pelos trabalhadores, deve planejar e orientar a 

vida econômica” (PT, 1989: 31). 

Nota-se que é possível encontrar indícios de que, para o PT de 1989, 

cidadania implica, necessariamente, em um Estado forte, que possa garantir a 

realização desses direitos. Há também orientação no sentido de promover uma 

maior participação popular na esfera pública. É possível falar, desse modo, em 

proposições para uma cidadania ativa. Percebe-se, ainda, que o partido, em 

seu programa de governo, visa efetivar os direitos formais da cidadania – já 

abarcados pelo texto constitucional. É importante ressaltar que foram apenas 

alguns trechos do programa aqui apresentados, o que explicita o caráter inicial 

proposto, havendo necessidade de reflexões mais profundas a respeito de 

cada tema. 

III – Breves apontamentos a respeito do programa Lula presidente: uma 

revolução democrática no Brasil   

O programa de governo apresentado em 1994 tem como foco central o 

combate à pobreza, conforme é destacado pelo partido ao mencionar que 

Este é o programa de um governo que submeterá todos os 
seus objetivos à meta central de combater a pobreza e a 
indigência que atingem metade da população brasileira. Para 
atacar a exclusão social, concentraremos nossas iniciativas no 
combate à fome, ao desemprego, ao abandono dos menores, 
ao descalabro da educação e da saúde, a ausência de moradia 
e de saneamento. (PT, 1998: 03) 

Nesse sentido, a política econômica também se volta para o combate à 

exclusão social e há, ainda, a perspectiva de constituição de ampla reforma 

agrária e de uma construção de desenvolvimento em uma perspectiva 

sustentável. 

Em diversos momentos o programa salienta a necessidade de 

democratizar a vida econômica e de fortalecimento do Estado, confome pode 

ser inferido da passagem a seguir: 

O programa é de um governo que se empenhará na 
radicalização da democracia política através da expansão da 
democracia ecômica e social do país. Esta meta – em 
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realidade um processo – será atingida por meio da 
universalização da cidadania, do respeito aos direitos 
humanos, da constituição de um espaço público em que se 
criem novos direitos, garantidos a igualdade e respeito às 
diferenças de idéias, religiões, etnias, gênero, idade, orientação 
sexual e opções de vida. (PT, 1998: 06) 

É possível inferir também que as propostas apresentadas em 1994 se 

delineam pela construção de um Estado que zele pelos direitos da cidadania e, 

neste aspecto, se contraponha à proposta de um Estado-mínimo. Dessa forma, 

é possível, a priori, inferir que para o programa de governo apresentado um 

dos elementos centrais é a efetivação de um Estado garantidor para que as 

desigualdades sociais possam ser minimizadas. Nas várias linhas do programa 

é constantemente mencionada a necessidade de radicalizar a democracia que 

pode ser compreendiado como a vontade de torná-la ampla e efetiva, ou seja, 

torná-la para todos. Este eixo central do programa de 1994 “implica o combate 

ao autoritarismo, ao fisiologismo, à ineficiência, à privatização, bem como 

supõe a descentralização e o aperfeiçoamento dos instrumentos de 

representação e participação democráticas.” (PT, 1994: 18) 

IV – Alguns destaques do programa União do povo: muda Brasil 

Em 1998 o PT apresenta um programa que visa marcar uma 

contraposição à política econômica e social praticada no governo de Fernando 

Henrique Cardoso. Já no início da proposta é possível depreender que a 

coalização partidária que se consolidou para apoiar Lula repudia a forma de 

governar do então presidente, ao salientar que 

A união das esquerdas se amplia conquistando importantes 
setores comprometidos com o progresso, a soberania nacional, 
a democracia e a ética política. Ela expressa o sentimento de 
todos aqueles que condenam o atual estado das coisas e 
querem superar os problemas que afligem nosso país há 
séculos, sumamente agravados pelo governo FHC. (PT, 1998: 
03) 

Nesse aspecto e com vistas à promoção da construção de um novo 

Brasil, as diretrizes do programa de 1998 abarcam a promoção de 

desenvolvimento mediado pela estabilidade e distribuição de renda de renda, 

democratização e inclusão social no campo, defesa e dinamização da 
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agricultura nacional, fortalecimento e incentivo à agricultura familiar. Já no 

plano das cidades, as diretrizes são: promoção da qualidade de vida, inclusão 

social e gestão democrática, investimentos em tecnologia, realização da 

reforma urbana, assegurar o direito à cidade e o respeito ao consumidor, 

fortalecer o direito à moradia e ao crédito mais fácil, universalizar os serviços 

de saneamento, promover o transporte público de qualidade e criar o Ministério 

das Cidades.  

Em relação à saúde, evidência-se a abordagem da saúde como um 

direito e não como uma mercadoria. Dessa feita, as propostas possuem por 

base a defesa da “gestão pública, transparente, participativva e descentralizada 

dos serviços de saúde” (PT, 1998: 55). Já no que tange às questões relativas 

ao emprego, as propostas apresentadas orientam-se por invetismentos em 

políticas de geração de emprego, multirões de trabalho solidário há ainda 

propostas de combate ao trabalho infantil e ao trabalho escravo. 

Convém destacar que a análise das propostas do programa de 1998 

ainda se encontra em fase inicial, razão pela qual foram citadas neste tópico 

apenas algumas diretrizes. 

V – 2002: O programa vencedor 

Em 2002 é possível observar um partido pragmático. O partido que 

nasceu no setor industrial de São Paulo, tornou-se para Reis (2007:521) “De 

partido de militantes a partido de funcionários. Do protagonismo dos operários 

ao papel cada vez mais preponderante das classes médias assalariadas, 

particularmente ao dos assalariados da função pública”. É, pois, em meio a 

essas e outras mudanças que o partido triunfa na primeira eleição presidencial 

do século XXI. 

O contexto da campanha de 2002 também trouxe perspectivas 

favoráveis para a candidatura de Lula tendo em vista que FHC, apesar do êxito 

obtido com o Plano Real na sua gestão como Ministro do governo Itamar, não 

possuía popularidade expressiva e suas bases políticas e de sustentação 

encontravam-se, pois, em declínio. (REIS: 2007).  
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 O programa de governo apresentado pelo PT em 2002 possibilita inferir, 

a priori uma maior ênfase em metas de crescimento econômico e de superação 

de desigualdades. Fala-se em “modelo de desenvolvimento alternativo” que 

tem por base o social, conforme consta no item Um Brasil para todos: 

crescimento, emprego e inclusão social de seu programa de governo: 

Para mudar o rumo do Brasil será preciso um esforço conjunto 
e articulado da sociedade e do Estado. Esse é o único caminho 
para pôr em prática as medidas voltadas ao crescimento 
econômico, que é fundamental para reduzir as enormes 
desigualdades existentes em nosso País. A implantação de um 
modelo de desenvolvimento alternativo, que tem o social por 
eixo, só poderá ter êxito se acompanhada da democratização 
do Estado e das relações sociais, da diminuição da 
dependência externa, assim como de um novo equilíbrio entre 
União, estados e municípios. Da mesma forma, o 
estabelecimento de segurança e paz para a cidadania, da 
plena defesa da integridade territorial e de uma orientação 
externa que permita a presença soberana do País no mundo 
são condições necessárias para a construção de um Brasil 
decente. (PT, 2002: 38) 

Dessa feita, é possível considerar inicialmente que a vitória de Lula foi 

marcada por propostas diferentes das outroras apresentadas. Seu discurso 

combinou a manutenção de contratos com propostas de geração de empregos. 

Convém destacar que as proposições apresentadas pelo partido em 2002 

ganharam contornos mais próximos de um projeto social democrata, 

diferenciando-se dos seus projetos apresentados em momentos anteriores. 

Exemplo disso é também a escolha de seu vice, o empresário José Alencar, 

que se encontra inserida numa perspectiva de articulação de sua credibilidade 

perante setores sociais mais conservadores. 

A preparação e a formulação de propostas para a campanha de 2002 

chama a atenção.  Para Reis foi um trabalho profissional, segundo afirma o 

partido 

Arrecadou finanças consideráveis. Em seguida, moderou o 
discurso político, um processo que já vinha se desdobrando 
desde a campanha de 1994, mas que alcançaria, em 2002, 
com a “Carta aos brasileiros”, um novo patamar. Finalmente, 
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articulou assessoria de marketing que viabilizaria a propostas 
do candidato através dos meios de comunicação, além de 
tratar do seu visual, despindo Lula de quaisquer vestígios que o 
pudessem  assimilar a uma liderança radical – o lema “Lulinha 
paz e amor” exprimiu bem essa mudança, sobre a qual, aliás, o 
próprio candidato se referia sem qualquer constrangimento 
aparente. (REIS, 2007: 523) 

Por fim, nota-se que a vitória das propostas do PT em 2002 salientou o 

triunfo de um partido que passando por mudanças próprias de seu tempo 

apresentou  o mesmo candidato à corrida eleitoral, mas que não desistiu de 

vencê-la. 

Considerações iniciais 

O artigo apresentado é fruto de reflexões da dissertação de mestrado 

que se encontra em andamento, conforme pode ser evidenciado nas 

considerações a respeitos dos programas de governo.  

Contudo é importante ressaltar que a leitura dos quatro programas de 

governo destacados permitem levantar a hipótese de que embora a vitória 

tenha se dado em 2002, numa perspectiva de um partido pragmático, algumas 

das propostas apresentadas são bastante semelhantes àquelas de 1989, 1994 

e 1999. É certo que cada um desses programas de governo são fruto de seu 

tempo, mas não é possível afirmar que eles se encontram dissociados. É, pois, 

nesse sentido que é possível aventar a permanência de algumas propostas. 

É importante salientar que o estudo de tais programas de governos não 

é um mero construir de uma análise factual e tampouco uma síntese da história 

recente, é, pois, compreender em uma reflexão crítica a sociedade brasileira 

por meio de uma análise social. Segundo Hebe Castro, “não apenas as 

representações, mas também as ações sociais são “textos”, passíveis de 

serem culturalmente interpretados, o que determina um especial interesse do 

ponto de vista da análise social” (CASTRO, 1997: 52). Realizar tal reflexão é 

também pensar a respeito da conjuntura que motiva a elaboração de suas 

propostas. 
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Outro aspecto interessante a ser destacado é que investigação dessa 

trajetória é também um caminho que adentra além de memórias individuais, a 

memória de um partido e de um país e, neste campo, inúmeras são as disputas 

que surgem. Escrever a respeito de programas de governo é tocar diretamente 

em memórias, individuais e coletivas, é também contribuir para evidenciar de 

forma crítica trajetórias que não podem cair no esquecimento pois fazem parte 

do processo de construção tanto da democracia quanto da cidadania no Brasil, 

considerando que essa construção e reconstrução deve se dar a cada dia. 
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