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RESUMO 
O artigo apresenta o modelo analítico sobre o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva; a análise é 
realizado pelo porta-voz do primeiro governo ‘Lula’, Cientista Político, professor e jornalista brasileiro. Singer faz 
uma análise do período de governo Lula onde aponta o fenômeno do lulismo, no qual é marcado por um governo 
de contradição, havendo mudanças e conservação, decepção e esperança. O autor parte da questão de como a 
trajetória do lulismo incidirá sobre as contradições do capitalismo brasileiro, bem como procura refletir se abrirá 
caminhos para transformações significativas, dentre elas, a redução da pobreza e o peso do sub-proletariado no 
novo bloco de poder em andamento. Segundo Singer o lulismo por sua vez alterou a base social do PT e favoreceu 
em particular no segundo mandato, acelerando o crescimento econômico com a diminuição da desigualdade 
sobre tudo mediante a integração de sub-ploretariado á condição proletária via emprego formal. O objetivo deste 
trabalho é fazer uma discussão sobre o fenômeno lulismo de acordo com a ótica de André Singer e outros autores 
apresentando pontos divergentes e convergentes entre eles que vêem o lulismo como um fenômeno político 
regressivo, que cumpriu o papel de desmobilizar e despolitizar o país e aplicou um programa contra os interesses 
dos trabalhadores. Apontando após anos de existência do lulismo, qual o impacto do mesmo às críticas atuais, 
quais as conseqüências e resquício.  
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INTRODUÇÃO

Singer faz uma analise do período de governo do lula onde ele  denomina esse fenômeno de 
lulismo, marcado pelo reformismo e conservadorismo. E marcado também por um governo de contradição 
entre esperança e decepção conservação e mudança. Singer discute as raízes sociais e ideológicas do 
lulismo, com enfoque para um deslocamento silencioso dos eleitores de baixa renda para o candidato 
Lula em 2002. Até então, com base em dados sobre os estratos de renda e posição política dos votos 
entre PT e PSDB, sua análise evidenciava que “a base social de Lula e do PT expressava a esquerda 
numa sociedade cuja metade mais pobre inclinava-se mais para a direita”, mas quando Lula assumiu 
o governo, consegue uma “adesão plena do segmento de classe que buscava desde 1989, deixando de 
contar, porém, com o apoio que sempre só tivera na classe média”. Essa é uma hipótese defendida por 
Singer no qual diz ter havido com isso um realinhamento eleitoral. Logo após o começo do governo 
em pesquisas foram detectados que o pensamento da classe popular expressava esperança de um Brasil 
melhor, isso por que seu eleitor de classe baixa media sentirão que seu poder de consumo aumentara. 
Dentre as causas da reeleição de Lula em 2006 e a permanência desse fenômeno lulismo estão o aumento 
anual dos salários mínimo, bolsa família, credito conseguindo dentre outras reformas sociais.
1 



6 7

As bases materiais desse novo perfil de votos teria ocorrido com ações de governo em 
programas e medidas - como o Programa Bolsa Família - que não colocavam em xeque, tampouco em 
confronto direto com o capital, mas tivera influência nos votos recebidos por ele  em 2006. Destaca a 
importância do tripé formado pela Bolsa Família, pela recuperação do salário mínimo, expansão do 
crédito e outros programas que começaram a ter influência sobre a redução da “pobreza monetária”, a 
partir de 2004. Singer também sustentar que a partir do governo Lula se estabeleceu uma polarização 
entre ricos e pobres. Mesmo considerando a ortodoxia do primeiro mandato de Lula, com a “Carta ao 
Povo Brasileiro”, houve “o pulo do gato de Lula” ao construir políticas de promoção do mercado interno 
destinado aos mais pobres, que junto com a manutenção da estabilidade econômica permitiu realizar 
“um completo programa de classe, ou fração de classe”, como Singer denomina o sub-proletariado.  
Para Singer fica para reflexão se ações de inclusão dos mais pobres no mercado de consumo de massa 
representaria um programa para a classe trabalhadora. A nosso ver, isso é, no mínimo, um reducionismo 
da perspectiva de classe.

 
O lulismo por sua vez alterou a base social do PT e favoreceu em particular no 
segundo mandato, aceleração do crescimento econômico com a diminuição da 
desigualdade sobre tudo mediante a integração de sub-ploretariado á condição 
ploretaria via emprego formal. (citado por SINGER. p.10).

 Singer vai além do que podem oferecer os dados eleitorais e argumenta que para compreender 
o que representa o lulismo de forma mais aprofundada seria necessário levar em consideração o impacto 
em termos ideológicos de tal fenômeno. Para Singer, a ideologia do sub-proletariado combina elementos 
de esquerda e direita, os primeiros seriam relativos a uma aspiração por maior igualdade, e os segundos 
à manutenção da ordem social e econômica. Se nas eleições presidenciais anteriores, 1989, 1994 e 1998, 
o sub-proletariado optou, em sua maioria, pelos candidatos que faziam oposição a Lula, e em 2002 não 
teria sido possível detectar qualquer tipo de padrão claro no que diz respeito à relação entre renda/classe 
e voto, na eleição de 2006 a opção teria sido claramente favorável à reeleição do ex-operário porque a 
ideologia do sub-proletariado, que combina elementos de esquerda e direita, teria sido contemplada pelo 
projeto político-ideológico que passou a ser promovido a partir do primeiro governo Lula em diante. 
Desse modo, Singer afirma que o lulismo teria se constituído em uma espécie de bonapartismo em que o 
sub-proletariado, fração da classe trabalhadora que não possui condições de se organizar enquanto classe 
por meio de sindicatos ou partidos é conduzido por um líder, Lula, que arbitra os conflitos de classe 
colocando-se acima destes.

Esses conjuntos de iniciativas e medidas tomadas no primeiro mandato do governo lula 
foram muito mais do que medidas de auxilio aos pobres sem falar nos programas específicos como o 
aumento do salário mínimo, a expansão do credito popular, formalização do trabalho onde a taxa de 
desemprego caiu notavelmente, houve contenção de preços de alguns casos incluídos a cesta básica 
construindo uma plataforma no sentido de traçar uma direção política para os anseios de certa fração 
de classe. Isso não devido somente por que foram capazes de aumentar o consumo de pessoas de baixa 
renda, mas por que sugerem um caminho de manutenção da estabilidade com a expansão do mercado 
interno, dando projeção aos ganhos materiais.O governo do PT mantinha aliança governamental com 
a burguesia nacional e passa a ter o apoio progressivo dos demais setores, das classes trabalhadora e a 
partir de 2006 o apoio do sub-proletariado.

Resquícios do lulismo

                    Fala se hoje em um declínio desse fenômeno chamado lulismo, para uns esse pacto social 
construído a partir de 2002 entrou em crise orgânica. Com a chegada da crise econômica em 2008 pode 
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estar entrando em uma crise terminal, isso se evidenciou com a apertadíssima reeleição da presidente 
Dilma (PT), que ganhou por uma margem estreita de votos, superior em 3,28% com relação a Aécio 
Neves (PSDB). Nesta eleição houve perda de parte significativa de sua base eleitoral, os trabalhadores 
assalariados das regiões proletárias de todo país. A crise profunda do pacto lulista se manifesta não 
apenas de forma eleitoral, de votos, mas também existe uma crescente polarização social na qual a 
burguesia quer construir outro patamar de governabilidade, que lhe permita retomar as margens de 
lucro obtidas no último período, por outro lado, a classe trabalhadora e os setores médios da sociedade 
não querem perder conquistas como o baixo índice de desemprego, o aumento da renda do salário e as 
políticas públicas de compensação social. 

                   O lulismo continua mesmo com eleição de Dilma Rousseff em outubro de 2010 foi eleita em 
virtude da popularidade transferida pela figura de Lula. A presidente Dilma manteve início do seu mandato 
basicamente a mesma orientação da política econômica de Lula, fez um ajuste fiscal de 1,2% do PIB e 
manteve e ampliou a política de isenção fiscal de setores da indústria. Apesar da crise econômica de 2009 
o primeiro mandato da presidente Dilma parecia uma copia exemplar do mandato de Lula. A presidente 
Dilma tentou realizar uma política econômica de orientação desenvolvimentista burguesa: reduziu a taxa 
de juros, quis estabelecer certo controle sobre o ganho do capital e desenvolver uma política de indução 
da economia através do PAC, mas diante da reação do capital financeiro, retrocedeu por completo do 
seu nacional desenvolvimentismo. Durante os anos de poder o PT vem sendo bombardeado por uma 
serie de denuncias de corrupção e que vem desestruturando cada dia mais o governo, como a crise do 
correio o Mensalão dentre outras mais e por ultima a da empresa estatal a Petrobras que movimentou 
cerca de 10 bilhões o escândalo da Petrobras tem desdobramentos políticos e econômicos, pois há uma 
interrupção da cadeia produtiva com demissão de trabalhadores e obras paralisadas. Desta forma, com o 
enfraquecimento do partido o governo Dilma tende a se tornar cada vez mais um governo sem bases de 
sustentação sem que significasse a perda de seu mandato.

                   O autor Soler faz uma critica as idéias de Andre Singer sobre seu  livro o sentido do Lulismo 
no qual segundo Soler Singer diz que Lula foi eleito para aplicar um programa de combate à pobreza sem 
que isso significasse um confronto com o capital, para Soler ao dizer  isso Singer erra em seu argumento, 
pois ele acaba desconsiderando que fração mais pobre da população trabalhadora não é homogênea, 
sendo composta de sub-frações que tem comportamentos distintos, podendo ser parte da organização de 
movimentos populares na cidade e no campo e, por conseguinte, assumindo posições de enfrentamento 
direito à repressão, como foi em junho de 2013, ou podendo ainda, de outra maneira, ser base eleitoral 
para a oligarquia política, como foi em parte nas eleições de 2014.Como se essa nova classe visse 
Lula como um gerador de um estado que atendesse a necessidade dos mais pobres sem  precisar de 
um enfrentamento com  o  capital. Esse setor acabou lhe dando suporte para crescer com a redução da 
desigualdade no seu mandato e no de Dilma.

                    Segundo Soler pela condição histórica e social desse setor, a exemplo dos camponeses, este não 
possui homogeneidade social para construir ideologia e organizações políticas próprias que representem 
os seus interesses. Afirmativa esta que é apenas uma hipótese e que, ainda assim, não determina ou nos 
faz inferir que este setor tenha como perspectiva ou estratégia o estabelecimento de uma política de 
concepções sem enfrentamento à ordem. Para Soler esse pensamento precisa ser desmistificado, pois é 
sobre ela que se assenta todo o edifício que dá justificação ideológica para o governo. E onde segundo 
ele a conclusão política de Singer se assenta na idéia de que o capitalismo brasileiro tem na pobreza de 
um grande contingente de trabalhadores o principal entrave para o seu desenvolvimento. 

Não devemos concordar que esse realinhamento eleitoral pode estabelecer 
uma perspectiva de transformação radical da situação econômica e social do 
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país, outro lugar na divisão internacional do trabalho, uma melhora estrutural 
das condições de vida das massas não podemos concordar que as políticas de 
bolsa tenham resolvido essa questão e nem aberto o caminho para uma solução 
estrutural, pelo contrário, essas políticas se não superadas podem significar a 
perpetuação dessa condição social. (citado por SOLER. p.40 e 41).

                  
                   O autor diz que, não como se Lula tivesse usado políticas neoliberais como um jogo de cena 
para iludir a classe dominante e com isso, criar condições para desenvolver políticas a favor dos pobres 
sem se enfrentar com o capital. O programa do sub-proletariado seria o de garantir uma lucratividade 
ao capital financeiro e às transnacionais nunca antes vista em troca de políticas que não passam de 
paliativos à condição de pobreza. Soler também critica Singer ao comparar Lula com Luiz Bonaparte que 
conquistou os camponeses em 1848  a partir do ponto de vista da sua base, realiza uma arbitragem entre 
as classes de acordo com a correlação de forças de cada momento,aplicando políticas conservadoras e  
progressivas. Segundo Soler além do sub-proletariado ter sido conquistado como base política eleitoral 
(parte do consentimento passivo) do lulismo a partir de 2006, há outra base política a classe dominante 
que tem muito claro ideologicamente o porquê apóia o governo do PT, esquema interpretativo que houve 
outras contra reformas neoliberais no governo Lula como a reforma da previdência e outras, que só 
não foram levadas a cabo, porque o escândalo do Mensalão colocou o governo na defensiva. Que vem 
também acontecendo no  governo Dilma.

                   Segundo ele a análise sobre agronegócio e a agricultura familiar peca pela total falta de 
proporção entre as políticas que beneficiam o capital e as que as beneficiam a classe trabalhadora. Para 
Soler é preciso que fique entendido que a popularidade do lulismo durante a última década se apóia 
nas políticas de compensação social, não exatamente em reformas. E que é necessário estabelecer uma 
distinção entre as políticas de compensação social e as reformas estruturais. As políticas de compensação 
social não são exatamente reformas que mudam estruturalmente a dinâmica social, mas podem, ao invés 
disso, acabar culminando as condições para se apurar a desigualdade social. Atualmente o autor situa que 
estamos em outra conjuntura, marcadas pela crise orgânica do pacto lulista, como ondas de protestos e 
rebeldia da massa que estar por enfraquecer e acabar com o fenômeno lulismo. Esse enfraquecimento 
e extermínio do lulismo se da devido a combinação entre a deterioração econômica, perda de apoio 
popular e de base parlamentar e mobilizações de rua.

                   O sociólogo Francisco de Oliveira também faz criticas ao lulismo dizendo que lulismo é 
um fenômeno político regressivo, que cumpriu o papel de desmobilizar e despolitizar o país e aplicou 
um programa contra os interesses dos trabalhadores. O autor considera o lulismo uma regressão que 
segundo ele faz a política voltar para o culto da personalidade que é para ele anti-cidadão, pois o ser 
humano é igual perante a lei e as perspectiva e possibilidade que o mundo oferece. Para ele Lula afundou 
no privativismo e afirma que seu governo e privativista e não um estatizante. A regressão política traz 
a política novamente para o colo do paternalismo para ele a política deu um passo atrás.  Oliveira 
também critica essa suposta formação de uma nova classe o sub-proletariado que segundo ele não existe. 
Uma classe social não se forma assim, uma classe social é algo muito mais complexo e profundo. 
(p.2.2014). 

                  Houve sim uma elevação econômica que fez com que um determinado estrato social pudesse 
ter acesso a bens e serviços que não tinha antes, como o crédito bancário mais facilitado, sem aquelas 
enormes exigências de cadastro, e como a compra muito facilitada de bens duráveis de consumo. Isso 
é uma novidade no Brasil, no sentido de que o capitalismo agora pode propiciar o acesso a esse tipo de 
bens, mas não uma formação de uma nova classe. Ainda sobre o lulismo Oliveira diz que é uma forma 
de política que o Lula encarna. Não é, possivelmente, uma forma de política que tenha no PT a sua 
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maior expressão. O lulismo ultrapassa o próprio PT e diz não ser propriamente favorável ao lulismo. E 
um desvio de propostas que o PT fez algumas vezes como o Lula é superior ao partido que o projetou, o 
lulismo acaba que está sempre acima das propostas do campo do PT. Esse fenômeno do lulismo segundo 
ele perdera suas forças ele vai se esgotar, não tem tanta força como pretende. Na verdade, a força do 
‘lulismo’ já com Dilma Rousseff é uma força declinante, que será mais declinante ainda se a Dilma se 
reeleger. No futuro, as decisões políticas vão se apartar cada vez mais. O ‘lulismo’ não é uma posição 
ideológica para ter força que consiga se sustentar e o considera muito dependente da própria presença 
pública de Lula. 
                   O sociólogo Ruy Braga também acredita que esse fenômeno lulismo esteja também chegando 
ao fim. Segundo Braga o lulismo trata-se um movimento mais passivo das massas populares, que foram 
seduzidas pelas políticas públicas federais de redistribuição de renda: bolsa família, crédito consignado, 
salário mínimo, Fies e investimentos sociais em geral. Mas o governo vem enfrentando altos índices de 
desaprovação. Braga diz que não e que a hegemonia lulista tem acabado, ele vê a possibilidade de uma 
reintegração, mesmo a crise sendo tão profunda, mas o mais provável é que a hegemonia lulista acabe 
de fato se sucumbindo.

Portanto, vemos um claro desarranjo desse modelo hegemônico. Além do 
mais, o consentimento mais ativo, com as lideranças dos movimentos sociais e 
sindicais, passa por um momento turbulento – porque, afinal de contas, eles não 
podem ficar alinhados a um governo que ataca os direitos dos trabalhadores e 
têm, efetivamente, de prestar contas às suas bases. Assim, há um momento de 
absoluta crise da hegemonia lulista. (citado por BRAGA. p.6).

                   O cientista político Andre Singer em uma entrevista rebate as critica a tese do seu livro pelo 
então sociólogo Francisco Oliveira dizendo que, mesmo que sejam um conjunto de forças lulista, que 
giram em torno do ex-presidente Lula, ainda é um partido. Singer em seu livro do 2º capitulo destaca 
Lula como a segunda alma do PT. Sobre a critica a respeito da nova camada de classe o sub-proletariado 
que aparece na tese de Singer como uma categoria ampla, ou seja, muitas formas de inserção na produção 
poderiam ser contempladas dentro dessa categoria, deixando ela possivelmente elástica. Singer concorda 
que ainda está por ser feita uma nova compreensão da atual formação de classe no Brasil. E ao escrever 
a tese não se propôs a esgotar o tema. Singer argumenta que Oliveira se baseia numa noção que ainda 
precisa ser melhor estruturada, que é a idéia de que existe, dentro da classe trabalhadora, pelo menos 
duas frações, sendo uma fração que a gente poderia considerar como o proletariado, aquele que se 
insere na produção vendendo a sua força de trabalho por uma remuneração que permite a sua própria 
reprodução, como diria Marx, em condições normais.

                   Segundo Singer, há dois elementos que ajudam a definir esse ponto de corte da camada 
de classe. Um é a questão da carteira de trabalho assinada. O trabalhador que tem um emprego com 
carteira assinada passa a ter o que eu chamaria de “cidadania trabalhista”, um conjunto de direitos que 
estão garantidos na CLT, que lhe dá uma proteção a qual os trabalhadores informais não têm. Esse 
é um dos elementos que faz com que a inserção no mercado de trabalho formal no Brasil seja uma 
condição para você serem proletário, ou seja, para que você esteja na faixa que tem condições “normais” 
de reprodução da sua própria força de trabalho. Para ele a segunda questão importante é que quando 
falamos de carteira assinada é que ela é a porta de entrada para o mundo sindical. Essa formalização 
do trabalho é a possibilidade de participação na luta de classes, na medida em que representa essa 
passagem para a condição organizada da classe. Um trabalhador que não tem a carteira assinada, que não 
esteja incorporado ao mercado formal de trabalho, não pode fazer greve. Não há greve de trabalhadores 
informais, muito menos de trabalhadores desempregados. Esse pra ele é o segundo elemento que está 
relacionado  à questão da formalização do trabalho, que ajuda a distinguir a fração de classe proletária 
e a fração de classe sub-proletária. A segunda questão diz respeito à renda. E aí que se tem somente um 
elemento aproximativo: a idéia de que há um ponto de corte ao redor da renda familiar mensal de até dois 
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salários mínimos. Isso é aproximativo, porque há uma enorme variação no que diz respeito ao tamanho 
da família ou à região do país. 

                   Uma pessoa que viva sozinha com dois salários mínimos obviamente tem uma renda per 
capta maior do que uma pessoa que viva numa família grande. Ainda tem, o custo de vida é que varia em 
cada  regiões do país. Esse dado também se torna muito aproximativo. Mas ele acha que é importante 
porque é a base da pirâmide e é o patamar básico que os institutos usam para medir a intenção de 
voto. É impossível dizer que todas as pessoas que tenham esta renda familiar mensal estejam no sub-
proletariado, mas é possível dizer que uma boa parte deve estar próxima disso. Então, reunindo vários 
indicadores, ele chegou à conclusão de que até aproximadamente 2002, quando, depois da eleição de 
Lula, as condições de vida começara a mudar, nós tínhamos aproximadamente 50% da força de trabalho 
nessa condição, é um contingente enorme do Brasil. Para Singer é uma maneira de indicar o tamanho 
dessa fração de classe sobre a qual penso ser importante discutir. E diz que ,quando o professor Francisco 
de Oliveira fala que ele esta usando um conceito elástico demais, ele deve esta querendo se referir a essas 
imprecisões. Singer argumenta essas imprecisões existem, mas são os instrumentos que se tem nesse 
momento, e é importante debatê-lo e não deixa de fazê-lo.
                 Segundo Singer o modelo lulista é uma política de redução da pobreza extrema, porém, com 
repercussões favoráveis junto à classe trabalhadora organizada. À medida que se reduz o desemprego, 
criam-se condições de luta pra classe trabalhadora organizada. E foi isso que aconteceu nos últimos 12 
anos. Tanto que houve ganhos salariais. Se formos ver, não foram enormes, mas no conjunto foram. 
Tanto no salário mínimo, que cresceu 70%, como nos ganhos salariais das categorias que negociaram 
nos últimos 12 anos.  Singer se diz um analista que tenta entender o processo político brasileiro. E o 
conceito de lulismo pareceu útil pra compreender um determinado período. Para Singer a base principal 
do lulismo não é a classe trabalhadora organizada, embora ela seja indiretamente favorecida por tais 
medidas é o sub-proletariado. Se a recessão do PT recessão for muito profunda, afetará esse setor 
também, que até agora está protegido, porque as medidas mais diretamente dirigidas a ele, como o 
Bolsa família, continuam. Mas tem, por exemplo, o Financiamento Estudantil (FIES – não diretamente 
dirigido a esse setor, mas uma das políticas de caráter importante desenhadas no período) está sendo 
cortado. Claro, porque o tamanho do contingenciamento de recursos do ajuste obriga tais cortes. E com 
isso os elementos do lulismo estariam sendo ameaçados.

                  Em meios de murmúrios da massa de grande parte da população do pais o Brasil vem passando 
por uma onda crises econômica ,hídrica,e ate mesmo política com escândalos de corrupção um atrás 
do outro ,mesmo com tudo isso o governo tem sobrevivido juntamente com o lulismo mesmo que para 
muitos  o lulismo tenha entrado em fase terminal ou ate mesmo decretando seu fim, Singer   diz que o 
lulismo não acabou, mas ele estar diante de sua maior crise de seu maior desafio. O lulismo já seguiu 
um longo caminho, caminhando para 16 anos de lulismo. Singer acredita que realmente o lulismo está 
enfrentando seu maior desafio, de uma dimensão mais séria do que no passado, mesmo com polêmicas 
de esgotamento do lulismo Singer não acredita nisso para ele existe alternativas e margem de manobra. 
“O governo vem segundo ele utilizando essa margem de manobra”. Mas o que esta acontecendo que 
agora estamos vivendo a primeira crise real do lulismo, a primeira crise de verdade.

                   A desaprovação do governo alcançou as camadas sociais que são a base propriamente do lulismo, 
o subproletariado e a  nova classe trabalhadora. Isso é um grande problema, que não tinha acontecido 
até então. Quando a classe média se afastou do PT e do Lula, veio essa nova base que sustentou as três 
eleições seguintes. A liderança política do ex-presidente Lula por enquanto está mantida. Lula é um 
líder que tem demonstrado grande capacidade de invenção. Ninguém sabe dizer  o que vai acontecer 
nem com a economia internacional nem com a economia brasileira. Ninguém não pode decretar ainda 
o fim do jogo. Segundo Singer o problema enfrentado pelo lulismo e por causa da crise vai depender 
de como essas crises vai se resolver. O jogo para Singer está sendo jogado, e nesse sentido temos de 
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considerar a potencialidade do lulismo e a liderança, especificamente, do ex-presidente Lula, que já 
parece mais disposto a disputar em 2018. Portanto, dentro do jogo. Para estar no jogo, ele precisa conter 
essas medidas, senão não estará dentro.  Singer diz que há uma razão política, portanto, pela qual digo: 
não vamos decretar o fim do lulismo antes que ele acabe, mas vamos reconhecer que existem problemas 
muito sérios em jogo.

                                       Considerações finais 

Diante das reflexões das analises do texto vemos que o lulismo e benquisto por uns e malvisto 
por outros. Visto por Singer como redução da pobreza e maximização da renda dos pobres para justiça 
social. E por outros uma forma de manter a pobreza, as medidas sociais utilizadas pelo PT serviram para 
ganhar a confiança de setores da classe pobre dominante e consecutivamente seus votos. Para alguns 
o lulismo e nada menos que estratégias para ter o povo em suas mãos. Sendo este o objetivo do PT ou 
não, certo é que as medidas adotadas pelo governo vinham atendendo a classe mais pobre da população, 
aumentando seu poder de consumo, desde inclusão destes em universidade, preparando o jovem para 
o mercado de trabalho através de cursos profissionalizantes, auxílio como bolsa família dentre outras 
medidas. Mas o governo vem passando por uma crise ou por sua pior crise com bombardeio de denuncias 
de corrupção juntamente com uma grave crise econômica e política que tem fragmentado o governo e 
ameaçando a continuação do lulismo. 
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