
PORQUE CONTINUO NO PT E VOTANDO NA DILMA 

 

 

 Sou filiado ao PT desde 1994 e aqui explico porque, apesar dos 

supostos "mensalões" e "lava jatos", continuo no e com o PT e voto em Dilma. 

Primeiro porque sou um homem político, que não vive da política, mas vive 

para a política. Segundo, porque sou um homem de partido e em partidos 

políticos opera-se segundo a ética da confiança. Terceiro, pelo 

desenvolvimento que o PT propiciou ao Brasil nesses 12 anos de governo. 

Nessa questão do desenvolvimento, como fui professor, começarei expondo 

pela Educação.  

 Até ano 2002, o Brasil contava com apenas 7.000 (sete mil) doutores e 

13.000 (treze mil) mestres para uma população de 170 milhões de pessoas e 

apenas 8% (oito) dos jovens em idade universitária (18-24 anos) estavam na 

universidade. Sabendo-se que, numa sociedade classista, a única forma de 

diminuir a distância entre ricos e pobres é pela educação de 3o grau, por esses 

números, tem-se uma ideia de como foram feitos os investimentos na 

educação pela camarilha fascista que governou o Brasil durante 502 anos. 

Mais ainda, até 2002, havia 45 universidades federais e 148 campi (extensões 

univesitárias) no País. Entre 2003 e 2014 foram criadas 18 novas 

universidades e 173 novos campi e o PSDB, em 8 anos, criou nenhuma. Ou 

seja, o PT criou, em 12 anos de governo, um terço das universidades federais 

hoje existentes. Isso demonstra o comprometimento do PT com a educação 

superior.  

 O governo do PT criou as cotas para negros, pardos e índios e 

"pretejou" as universidades públicas que eram um espaço exclusivo da elite 

branca. Em 2000 só 2,5% dos estudantes das universidades públicas eram 

negros, em 2014 eram 10%. Lembrando que 51%, no Brasil, são negros e 

pardos.  

De 2003 para cá, graças as cotas para negros, pardos e índios, ao 

ProUni, FIES, o Ciências sem fronteiras, as novas universidades e outros 

investimentos na educação, hoje 32% dos jovens, em idade universitária, estão 

na universidade e já são  15.000 doutores e 30.000 mestres. Embora o governo 



do PT tenha dobrado o número de mestres e doutores e quadruplicado o 

número de jovens nas universidades, ainda é pouco. O novo PNE 2014-2020, 

encaminhado pelo PT e aprovado pelo Congresso Nacional no início do mês de 

junho, prevê que serão investidos 10% do PIB (Produto Interno Bruto) na 

educação e tem como uma das metas colocar 50% dos jovens em idade 

universitária, até 2020, na universidade. Em 2001, o governo do PSDB vetou 

7%, do PIB, para educação, o que demonstra o descompromentimento do 

PSDB com a educação.  

 Durante 502 anos foram criadas apenas 141 Escolas Técnicas no Brasil. 

O PT, em 12 anos, criou 422 escolas técnicas. Portanto, das 563 escolas 

técnicas hoje existentes, 422 foram criadas em 12 anos de governo do PT. Isso 

demonstra o comprometimento do PT com a educação de nível médio e com o 

fazer técnico. Por isso falou em educação, falou em PT.  

 Na economia e trabalho o governo do PT também promoveu profundas 

mudanças. O desemprego, no governo Dilma, o Brasil atingiu o menor índice 

dentre todos os países do mundo, 5,4%. O salário mínimo que em 2002 era de 

US$ 86,21 aumentou para US$ 334,41 em 2014. O número de pobres em 

estado de pobreza absoluta que, em 2002 somavam 28 milhões, hoje somam 

somente 8 milhões de pessoas, que ainda é alto, mas em 12 anos o governo 

do PT rediu em 70% a pobreza absoluta no Brasil. Com isso Coeficiente Gini, 

que mede a desigualdade social, em 2002 era de 0,583, caiu para 0,530 em 

2010 (quanto mais próximo de zero, menor desigualdade).  

 O número de falências de empresas que, durante 8 anos do governo do 

PSDB atingiram 215 mil, em 12 anos do governo do PT, somaram somente 63 

mil. Portanto, houve uma redução de 71% no número de falências 

empresariais. Em 12 anos de PT o Brasil dobrou a participação no comércio 

mundial. Pois, em 2002, era de 0,65% e em 2012 foi de 1,26%.  

 O governo do PT, em 12 anos, reduziu a inflação pela metade. Pois, em 

2002 a inflação era de 12,5% ao ano e agora está em 5,9% ao ano.  

  Nos casos de corrupção ocorrido no governo do PT, sempre afirmo que 

a corrupção não é uma invenção do PT. Pois, historicamente a corrupção, no 

Brasil, é datada desde o seu descobrimento. As corrupções e os crimes 



comuns (assassinatos, estupros, roubos, etc.) são fatos sociais normais porque 

são encontrados em todas as sociedades organizadas e tais crimes têm uma 

função social importante, que é a de integrar os cidadãos em torno dos valores 

sociais. O que se deve discutir é o grau de corrupção, se normal (aceitável) ou 

patológico (anormal). A diferença é que agora a polícia federal está 

investigando, prendendo e divulgando e isso nunca ocorrera antes de o PT 

assumir o governo. Durante os 8 anos do governo do PSDB a polícia federal 

fez apenas 48 operações, com 536 prisões. Já, nos 12 anos do governo do PT 

foram feitas 2.226 operações com 24.881 prisões. Por isso é que o senso 

comum pensa que a corrupção aumentou. Mas, não aumentou, ela diminuiu. O 

que aumentou em 4700% foram as prisões de corruptos e a divulgação das 

mesmas. 

 É por essas e outras que essa direita raivosa que, por não ter um projeto 

político viável para o Brasil, é uma abominação política, ética e cognitiva 

porque é fascista, violenta e ignorante, odeia o PT, o Lula e a Dilma e eu, que 

não sou da direita, continuo no PT e votando na Dilma.  

 

Antonio Carlos 

Curitiba, outubro de 2014 


