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Partido dos Trabalhadores:
bibliografia comentada

(1978-2002)

Partido dos Trabalhadores: bibliografia comentada (1978-2002) consiste de um levantamento
bibliográfico composto por mais de 1,2 mil livros sobre o PT, publicados em todo
o mundo entre 1978 e 2002, acompanhado de resumos. Resultante de quase
10 anos de pesquisa, oferece subsídios à formação política, à pesquisa acadêmica, e
à tarefa que petistas e o conjunto da esquerda tem sido cada vez mais chamado a
realizar: a de elaboração de um amplo e aprofundado balanço das origens e trajetória
do PT – fundamental à compreensão dos desafios com que se defronta o partido
e a esquerda brasileira na atualidade.
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“Os partidos de trabalhadores [...] remam contra a corrente.
São, a todo momento, bombardeados pela ideologia, a política e as promessas e
pressões dominantes, obrigando-se a criar métodos e mecanismos que fortaleçam
constantemente sua ideologia e sua política. É nesse contexto que os balanços
críticos, ou globais, são indispensáveis”.
Wladimir Pomar, 1998 (Partido dos Trabalhadores..., 1998, p. 17).
“O início da elaboração crítica é a consciência daquilo que é realmente, isto é, um
‘conhece-te a ti mesmo’ como produto do processo histórico até hoje desenvolvido,
que deixou em ti uma infinidade de traços acolhidos sem análise crítica.
Deve-se fazer, inicialmente, essa análise”.
Antônio Gramsci, 1932-1933 (Gramsci, 2006, p. 94).
“Quando o papel educativo e unificador desses balanços é subestimado,
cristalizam-se diferentes visões e práticas políticas excludentes sob um mesmo teto.
Cisões, neste caso, têm sido um mal menor.
Mais trágico é a decomposição política e organizativa, que leva o partido a
assemelhar-se aos tradicionais partidos burgueses [...]”.
Wladmir Pomar, 1998 (Partido dos Trabalhadores..., 1998, p. 17).
“O PT mudou porque aprendeu a convivência democrática na diversidade;
mas, em muitos momentos, o PT cometeu os mesmos desvios
que criticava como coisas totalmente equivocadas nos outros partidos. [...]
acho que o PT precisa voltar a acreditar em valores que a gente acreditava e que
foram banalizados por conta da disputa eleitoral”.
Lula, 2013 (Sader, 2013, p. 25).
“Quase dez anos depois de sua fundação [1988], as experiências
acumuladas – e, principalmente, as exigências da posição conquistada
pelo partido – se adiantavam largamente às formulações conscientes.
O PT não fazia a teoria de sua prática, depois de ter optado por não adiantar a teoria
de uma prática que tinha ainda que desenvolver”.
Emir Sader, 1988 (Sader, 1988, p. 18).
“A ausência de um balanço aprofundado de nossa experiência de
Governo e de nossa presença na sociedade dificulta a construção e
continuidade de nosso projeto político. [...] O Congresso deverá dedicar um
espaço importante para analisar a situação e as perspectivas do PT”.
Convocatória do 5º Congresso do PT, 2012.
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Introdução

O Partido dos Trabalhadores (PT) figura hoje como o mais importante
partido de esquerda do Brasil e como um dos mais importantes do mundo.
Seu surgimento resulta de uma complexa combinação de fatores que incluiu
a politização de setores da classe trabalhadora ao longo dos anos 1970, impulsionada pela dedicação militante de ativistas egressos da luta armada, de
lideranças do antigo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e da Igreja
progressista. Tais energias fortaleceram-se ao longo de toda a década de 1970
e, por condições históricas absolutamente singulares, aglutinaram-se num
instrumento político único, e bastante diverso: o PT.
Desde sua fundação em 1980, e até os dias de hoje, o PT viveu momentos claramente diferenciados. Surgido num contexto politicamente restritivo,
emergiu como um partido combativo, autêntico representante das classes trabalhadoras e comprometido, ainda que de modo difuso, com um projeto socialista democrático. Experimentou, em meados dos anos 1980, um processo
de vigoroso crescimento político, tanto junto aos movimentos sociais quanto
de sua representação no âmbito do Estado, definindo-se ideologicamente e
consolidando-se no cenário brasileiro como um partido socialista, democrático e de massas.
Abalado pelas mudanças ocorridas no início dos anos 1990 no Brasil,
no mundo, e em si mesmo, o PT viveu um momento de crise. Dela emergiu
em oposição aos governos de orientação neoliberal, de Fernando Collor a
Fernando Henrique Cardoso. Firmou-se nesse período como uma força decisiva no cenário político nacional, fato que culminou na eleição e reeleição
de Lula à Presidência da República nos pleitos de 2002 e 2006, e na eleição
da também petista Dilma Rousseff no pleito de 2010. Deste lugar, tem sido
protagonista de mudanças que elevam efetivamente as condições de vida dos
trabalhadores; não apenas no Brasil, mas na América Latina.
Apesar de sua importância, no entanto, o PT jamais tinha sido objeto
de uma pesquisa bibliográfica dedicada a mapear os estudos existentes sobre
sua origem, composição social e sua evolução enquanto força política orga-
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nizada e projeto de poder. Pois é disto que a trata a obra que o leitor tem em
mãos. Nela encontram-se mais de 1,2 mil referências bibliográficas sobre o
PT, publicadas em livro em todo o mundo entre 1978 e 2002, acompanhadas
de resumos. Espera-se que possa servir de subsídio à formação política da militância (sobretudo os jovens); ao aprofundamento das pesquisas acadêmicas;
à reflexão sobre a trajetória e desafios atuais do PT; e também de referência ao
público em geral, tais como estudantes e jornalistas, por exemplo.
O volume de publicações aqui reunidas problematiza uma visão, difundida em obras recentes, de que os estudos sobre o PT são raros. Além disso, a existência de livros publicados em praticamente todos os continentes, por sua vez,
revela a importância histórica e política do PT, que desperta interesse em todo o
mundo. Já o conteúdo destes trabalhos mostra a complexidade e os desafios que
se impõem ao projeto petista em sua caminhada por melhorar as condições de
vida e trabalho das camadas oprimidas no Brasil, bem como por realizar a sua
vocação histórica de elevar tais setores à condição dirigente no país.
Junto aos mais de 1,2 mil resumos reunidos aqui, apresentamos um
breve ensaio sobre o processo de produção e de tratamento técnico do patrimônio histórico do PT (que inclui recursos como seu acervo documental,
as memórias de militantes e dirigentes, e também a produção bibliográfica)
de 1978 a 2013. Além de contextualizar e detalhar o projeto “PT: bibliografia
comentada (1978-2002)”, do qual esta obra é uma primeira grande síntese,
este ensaio relata os esforços empreendidos pelo PT e pela Fundação Perseu
Abramo no que diz respeito à tarefa, tão politicamente importante quanto tecnicamente desafiadora, de registrar, organizar e disponibilizar para consulta
o patrimônio histórico do PT, imprescindível à compreensão de sua trajetória
e perspectivas futuras.
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Patrimônio histórico do PT:
produção e tratamento (1978-2013)1

Arquivos, memória e bibliografia: registros da experiência petista
Pela excepcionalidade da trajetória do PT e por sua condição protagonista na conjuntura atual, não apenas os petistas, mas a toda a militância de
esquerda – e ainda mais que em épocas anteriores – são chamados a realizar
um aprofundado balanço desta experiência, contando para isso com a colaboração de outros setores, como os pesquisadores acadêmicos, por exemplo. Isto
permitirá identificar mais claramente os desafios e mesmo os impasses com
que se defronta o conjunto da esquerda, e também o PT, em seu esforço por
elevar as camadas oprimidas à condição dirigente. Indispensáveis para isto
são a reunião, a preservação, a organização e a disponibilização dos registros
da origem e da evolução do PT.
Pois a isto tem se dedicado o Centro Sérgio Buarque de Holanda da
Fundação Perseu Abramo (CSBH/FPA) – fato que reforça a importância estratégica desta instituição para o PT e para as esquerdas. Hoje, aquelas tarefas se materializam no CSBH em cinco eixos de atuação: o recolhimento e a
organização do arquivo histórico do PT; o registro da memória de dirigentes
e militantes; o acompanhamento da produção bibliográfica dedicada ao partido; a difusão deste patrimônio, mediante a produção de publicações e o atendimento a pesquisadores; e o estímulo à reflexão científica sobre as origens e
trajetória do PT junto ao público acadêmico.
Tais esforços, todavia, não começaram em 1996, com a instituição da
FPA, mas se colocam como verdadeiro desafio – técnico e político – desde a
constituição formal do PT em 1980, e mesmo antes, com o lançamento do
Movimento Pró-PT em 1978. Um relato dos esforços empreendidos desde

1. Versão revisada e ampliada de artigos publicados anteriormente. Ver MENEGOZZO et al (2009) e MENEGOZZO
(2013). Adaptação para wikipedia disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/CSBH>.
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aquele período com o intuito de preservar e difundir o patrimônio petista
deverá não apenas ajudar a contextualizar e avaliar a publicação que o leitor
tem em mãos; mas deverá contribuir também para reforçar a importância e as
dificuldades da preservação deste patrimônio sob as particulares condições
do exercício e da luta pelo poder político, servindo de subsídio à implementação de iniciativas congêneres noutras instituições.
Ao final deste relato, constam maiores detalhes sobre o Projeto “Partido
dos Trabalhadores: bibliografia comentada”, incluindo desde seus antecedentes às perspectivas futuras, passando pela publicação de seus resultados parciais entre 2007 e 2011, e por uma reflexão mais detida sobre os critérios de
seleção e as características gerais das referências reunidas e resumidas aqui.
Documento e repressão política na formação do PT (1978-1980)
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A formação do PT remonta ao ano de 1978, quando ganha força a proposta de criação de um “partido de trabalhadores”. Sua constituição seria formalizada anos depois, em 1980, com a realização do Encontro de Fundação
no Colégio Sion em São Paulo. Bastante diversas, as forças que se combinaram
neste processo incluíram não apenas o sindicalismo combativo, a Igreja progressista, intelectuais e militantes de organizações de esquerda clandestinas
então existentes, mas também parlamentares egressos do antigo Movimento
Democrático Brasileiro (MDB) e diversos setores sociais, como jovens, mulheres e negros, organizados em movimentos pelas liberdades democráticas e
contra a carestia, entre tantos outros (Keck, 1991).
Embora a segunda metade da década de 1970 tenha sido marcada pela
aceleração do processo de abertura democrática, a repressão ainda era intensa. Concomitante às eleições de 1974, por exemplo, que indicava avanço das
oposições, o foco guerrilheiro no Araguaia era reprimido e desmantelado;
e o Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro (PCB), sob forte perseguição, buscava exílio no exterior. Poucos anos depois, em 1976, parte do
Comitê Central do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) seria assassinado,
no episódio conhecido como “massacre da Lapa” (Pomar, 2006). Movimentos
ligados mais diretamente à formação do PT, do mesmo modo, sofriam com a
repressão, tornando bastante desfavoráveis o esforço por produzir e preservar
registros documentais de suas atividades.
A imprensa alternativa e lideranças ligadas à luta pelos direitos de
presos e desaparecidos políticos, por exemplo, eram alvos de atentados de
grupos extremistas de direita (Deckes, 1985, p. 126-134). Este foi o caso
do jornal Em Tempo, encabeçado pela corrente Democracia Socialista (que
aderiu ao PT): sua sede foi invadida e depredada diversas vezes no final
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dos anos 1970 (Kucinski, 2003; Menegozzo et al., 2009, p. 26; Ferreira e
Fortes, 2008, p. 419). Outro exemplo encontra-se em 1977, quando da prisão de militantes do Movimento pela Emancipação do Proletariado e da
Convergência Socialista – ambas organizações clandestinas que aderiram
ao PT (Ferreira e Fortes, 2008, p. 416 e 418; Menegozzo et al., 2009, p.
49-50) – acusados de distribuírem documentos considerados subversivos
em manifestações do 1º de maio. Fato semelhante ocorrera com diversos
sindicalistas do ABC, entre os quais o próprio Lula, enquadrados na Lei de
Segurança Nacional pelo papel de liderança que desempenhavam junto ao
movimento operário (Fragoso, 1984).
Conforme atestam a repressão e os atentados sofridos nos final dos
anos 1970 por organizações e movimentos que aderiram ao PT, em tempos
de repressão a informação e, consequentemente, os documentos que a veiculava adquiriam valor estratégico ainda mais acentuado: sob a censura prévia
da imprensa e da produção editorial, buscas policiais por provas documentais de atividade subversiva eram efetuadas sem mandado; os militantes, por
razões de segurança, eram orientados a destruir as provas documentais de
suas opiniões e atividades políticas. Nesta verdadeira guerra de informações
opunham-se nos bastidores as fontes e as versões dos fatos sustentados pela
ditadura e seu aparato repressivo, e o esforço de recolhimento e compilação
de provas dos crimes cometidos pelo regime, materializados respectivamente no Projeto “Orvil” e no Projeto “Brasil Nunca Mais” (Figueiredo, 2009).
Sob brutais restrições, a Fundação Wilson Pinheiro (1980-1985)
Neste contexto relativamente desfavorável à atividade da esquerda e à
produção e preservação das provas materiais de sua existência e trajetória é
que surge o PT. O partido nasce, assim, sob brutais restrições. Não apenas
técnicas e materiais (devido à falta de recursos e infraestrutura), mas também
políticas, tendo vários de seus diretórios e lideranças sido alvos de atentados
terroristas (Deckes, 1985, p. 126-134). Isso se refletiu na precariedade do tratamento de seus arquivos durante anos. Fato pouco conhecido mas revelador
das condições existentes à época é o extravio da Ata de Fundação do PT, lavrada no Encontro do Colégio Sion em fevereiro de 1980. Visando a legalização do partido, uma segunda ata que instituiu a Direção Nacional Provisória
do PT em junho de 1980 foi preparada por ocasião da Reunião Nacional de
Fundação (Gadotti e Pereira, 1989, p. 48). Com este episódio, emblemático, estabeleceu-se, digamos, uma dupla legalidade: duas listas legítimas de
“fundadores”, encabeçadas por dois “filiados nº 1” do PT: Mário Pedrosa em
fevereiro e Apolônio de Carvalho em junho.
13

Partido dos Trabalhadores: bibliografia comentada (1978-2002)

Os arquivos do partido em seus primeiros anos de existência, grosso
modo, estiveram submetidos às mesmas condições gerais – precárias – que
as enfrentadas por aqueles seus dois registros fundacionais, gerando omissões e ambiguidades que dificultam seu tratamento e a pesquisa histórica.
Depois de formado, o PT foi instalado no gabinete do deputado Airton Soa
res, parlamentar egresso do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB), dividindo-se entre o bairro do Bixiga em São Paulo e Brasília 2. Sob
tais condições, por exemplo, muito material se perdeu entre as duas sedes,
já que documentos originais eram enviados para cópia na capital federal e
dali eram distribuídos por todo país. Pouco ou nenhum cuidado significativo
pode ser reservado aos arquivos do partido nesse período, apesar da existência da Fundação Wilson Pinheiro (FWP) – primeira fundação partidária do
PT, instituída pelo Diretório Nacional ainda em 1981 (cf. Gadotti e Pereira,
1989, p. 210-212) – que chegou a debater, em meados de 1982, pelos menos
três projetos envolvendo a documentação e a memória do PT.
Em dois desses projetos, de um “Centro de Informação e Documentação” e de um “Núcleo de Documentação e Pesquisa”, fala-se com diferentes
ênfases da história e da memória do PT (clipagem da imprensa e registros
audiovisuais, sobretudo) e da interação com instituições acadêmicas; mas o
foco reside ou na análise da realidade brasileira (Garcia, [1982]) ou na execução de projetos de intervenção social, tal qual os projetos de extensão nas
universidades (Suárez Asensio, 1982). Numa terceira proposta é que a história
e a memória do PT ganham centralidade. Há menção ao cuidado a se ter com
a documentação (incluindo-se aí posições minoritárias no partido) e com o
controle de acesso, devido à repressão. Voltado à militância, os objetivos do
projeto não mencionam a interação com instituições acadêmicas. Previa-se
a realização de “projetos especiais”, dentre eles um dedicado à campanha de
1982 que, segundo consta, chegou a ser iniciado com o registro audiovisual
das atividades de candidaturas e militantes petistas ([Mercadante], [1982]).
Não se tem registro se algumas destas iniciativas foram efetivamente
implementadas e executadas em sua integralidade (nem se tem conhecimento, hoje, do paradeiro dos tais registros da campanha de 1982 produzidos naqueles projetos iniciais). Uma pesquisa nos arquivos remanescentes
da Seção Nacional da FWP – hoje sob a guarda da Fundação Perseu Abramo
– revela o esforço de constituição de um banco de dados sobre a realidade
2. Informações relativas às transferências de sede do Diretório Nacional do PT e à situação da documentação
sob sua guarda, quando desacompanhadas de referências, foram obtidas junto a ex-funcionários do Diretório
Nacional e militantes petistas, entre os quais destaco Angélica Atalla, Mila Frati, Marcio Machado, Ricardo Azevedo, Rose Spina, Rogério Chaves e Paulo Zocchi, agradecendo-os pela valiosa colaboração.
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brasileira e a história do PT que inclui, por exemplo, um detalhado dossiê
sobre o assassinato de Wilson Pinheiro, lavrador e liderança petista que dá
nome à entidade. Pouco ou nenhum cuidado efetivo, todavia, parece ter sido
reservado à documentação do PT, guardada em condições ainda precárias
na sede nacional, transferida, em 1980, do Bixiga para o bairro da Água
Branca na zona oeste de São Paulo.
Crescem o PT, seus arquivos e o
interesse sobre sua história (1985-1991)
Somente em 1985, com sua instalação na Vila Mariana, na zona sul
da cidade, o arquivo pôde receber tratamento mais sistemático: por iniciativa
dos próprios funcionários do Diretório Nacional, e refletindo o crescimento da
máquina partidária, um primeiro tratamento foi dado aos arquivos das Secretarias de Assuntos Institucionais, Relações Internacionais, Formação Política e
Movimentos Populares. No ano seguinte a FWP promoveria o que parece corresponder à primeira importante exposição histórica do PT, com a apresentação
de documentos representativos dos cinco anos de existência do partido.
Ao tratamento inicial do arquivo e à primeira exposição histórica, seguiu-se em 1987 outra iniciativa importante. Restrito até então àquela exposição, e também às cartilhas e cursos da Secretaria Nacional de Formação
Política, o cuidado com a história e a memória do partido ganha novo impulso
com o lançamento da revista Teoria e Debate3, editada pelo Diretório Estadual
de São Paulo. A revista incluía a seção Memória, dedicada a entrevistas com
militantes e destinada a registrar e difundir a história do PT e da esquerda no
Brasil (Ferreira e Fortes, 2008, p. 11).
A situação dos arquivos do PT, não obstante a iniciativa dos funcionários do Diretório Nacional anos antes, permanecia relativamente precária.
Isto se pode verificar, por exemplo, em episódios ocorridos por volta de 1987
e 1988; naquela época, muitas organizações de esquerda que aderiram ao PT
passavam a assumir sua condição de “tendência interna”, conforme regulamentação aprovada no 5º Encontro Nacional do PT (1987). Este foi o caso,
entre outras, da Força Socialista, formada em 1989 (Ferreira e Fortes, 2008,
p. 414). Neste processo, documentos remanescentes de organizações que haviam lhe dado origem, como o Movimento pela Emancipação do Proletariado
e o Movimento Comunista Revolucionário foram depositados junto ao arqui-

3. A coleção completa da revista Teoria e Debate encontra-se disponível eletronicamente em: <http://www.
teoriaedebate.org.br/>. Acesso em 30 ago. 2012.
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vo do PT em sua sede nacional. O mesmo ocorreu com parte do acervo fotográfico da Organização Socialista Internacionalista (atualmente denominada
O Trabalho) após integração de parcela do grupo à Articulação. Tais acervos
permaneceram nos porões do PT por anos, diluídos junto à documentação do
partido, tendo sido identificados e parcialmente restabelecidos apenas entre
2006 e 2009 (Menegozzo et al., 2009).
As condições de tratamento e armazenamento reservadas à documentação produzida no curso da campanha presidencial de 1989 – a primeira
eleição presidencial ocorrida no Brasil desde os anos 1960 – descrita num
estudo desenvolvido à época revelam que, apesar das iniciativas já apontadas,
não havia naquele momento, ainda, uma política de tratamento do acervo do
partido (Guevara e Gomes, 1991). Isso condicionou a acumulação desordenada da documentação da campanha nos vários setores da sede do Comitê
Nacional em São Paulo, como na sala de reunião da coordenação, na Vila Mariana (Singer, 1990, p. 14-15), bem como a dispersão inicial do acervo entre
integrantes da direção do comitê e do partido.
Finalizado o processo eleitoral, o acervo existente na sede do Comitê
foi submetido pela assessoria da coordenação da campanha a processo de
avaliação e descarte, a partir de critérios que não puderam ser, até o momento, especificados. A parcela do acervo preservada foi então transferida a outro
espaço, também na Vila Mariana, onde funcionava o Governo Paralelo – uma
estrutura ligada ao PT formada depois da campanha de 1989, que daria origem ao Instituto Cidadania e, posteriormente, ao Instituto Lula. Em função
das inadequadas condições de guarda ali existentes, o acervo foi então dividido entre ex-integrantes do órgão. Uma parcela dele acabaria retornando à
sede do PT, enquanto a outra seria recuperada com ex-militantes e integrada
ao acervo apenas em 2008 (cf. Fundação…, 2010).
Assim como o arquivo, carente de tratamento técnico sistemático, se
avolumava também a produção bibliográfica dedicada ao PT – um reflexo da
visibilidade política adquirida pelo partido nas eleições de 1988 e 1989. Conforme revelam levantamentos realizados recentemente, até 1990 já havia mais
de uma centena de estudos a abordar a trajetória do partido, além de dezenas
teses, dissertações e artigos. O ano 1989, aliás, registra o maior volume anual
de produção bibliográfica sobre o tema até então; suscitada não apenas pelo
crescimento do partido, mas também pela ampla repercussão do assassinato
de Chico Mendes. O incremento da produção bibliográfica sobre o PT chegou
a ser detectado à época, mas não se dispunha de instrumentos institucionais
dedicados ao acompanhamento sistemático dessa produção apesar de preocupações nesse sentido, conforme registrado em artigo publicado na revista
Teoria e Debate em 1990 (cf. Pomar, 1990).
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A extinção da FWP e a atuação do Instituto Cajamar (1990-1995)
Passada a campanha de 1989, o PT estabeleceu convênio de cooperação
técnica com o Instituto Cajamar, ligado ao PT (cf. Gadotti e Pereira, 1989, p.
208-209), e também com o Arquivo Edgard Leuenroth, ligado à Universidade
de Campinas (Unicamp), tendo em vista o tratamento de sua documentação. Uma chamada pública para doação de documentos chegou a ser lançada
através de órgãos de comunicação do partido (Memória, 1990, p. 8) para a
composição de um acervo que, apontam indícios, serviria de subsidio a um
projeto assumido pelo Instituto no contexto de comemoração dos 10 anos de
sua fundação, visando a investigação das origens, composição social e desenvolvimento do PT (Pomar, 1990). Acrescente a isto os fortes indícios de que
na documentação reunida no Instituto Cajamar à época, em parte e recentemente transferida a terceiros, consta parcela do arquivo histórico do PT ainda
a ser recolhida ao acervo do Diretório Nacional.
Aquela parceria, ademais, não evitou que os problemas de conservação
continuassem a ocorrer com a documentação que permaneceu sob a guarda
do Diretório Nacional. No ano seguinte, em 1991, a sede do PT foi transferida
para a região de Campos Elísios, na zona oeste de São Paulo. No novo espaço
os arquivos nacionais se confundiram com os do Diretório Estadual de São
Paulo, que compartilhava o mesmo prédio, e foram parcialmente danificados
ou destruídos pela ação do tempo e da umidade (mesmo destino de muitos
arquivos de diretórios estaduais e municipais em todo o país). Este problema
persistiu mesmo com a transferência do partido para sua localização atual, no
bairro da Sé, região central da capital paulista, onde os arquivos permaneceram durante longo período acomodados nos porões do edifico.
Tal quadro é reflexo de uma combinação complexa de fatores que
inclui uma crise interna vivida pelo PT – parcialmente detectada nas resoluções de seu 9° Encontro Nacional (1990) – e acentuada pela queda do muro
de Berlim (1989) e a dissolução da União soviética (1991). No curso desta
crise, mais precisamente entre 1989 e 1991, ocorre desmantelamento da
FWP, dilacerada por disputas internas, que inaugura um período marcado
pela inexistência de uma estrutura, ligada ao partido, dedicada ao tratamento de sua memória e história – fato que se estendeu por toda a segunda
metade dos anos 1990. Tendo em vista o enfrentamento destas dificuldades
não apenas quanto ao tratamento do patrimônio histórico do partido, mas
também quanto a uma série de desafios em termos de elaboração programática e estratégica, de formação política e de sistematização da experiência do
PT, o Diretório Nacional institui, em 1996, uma nova fundação de apoio – a
Fundação Perseu Abramo (FPA).
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A FPA, em sua designação, homenageia um destacado jornalista, ex-Secretário Geral do PT e intelectual engajado na formação da nova fundação em
seus últimos anos de vida. Ela substitui a antiga FWP, cujos trabalhos haviam
se encerrado no final dos anos 1980. Em termos mais precisos, a FPA consiste
de uma fundação partidária, conforme definido na legislação brasileira em
vigor. Algumas de suas responsabilidades incluem a reflexão e a pesquisa
sobre temas que tocam o PT, bem como a formação política de seus militantes e dirigentes. Sua principal fonte de financiamento advém do chamado
Fundo Partidário, que reúne recursos distribuídos aos partidos pelo Estado,
observando critérios como sua representatividade no parlamento. Como uma
entidade de apoio ao PT, a FPA tem como missão a consolidação do projeto
petista e de uma nova cultura política em nosso país.
A Fundação Perseu Abramo e seu
Projeto “Memória e História” (1996-2001)
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Com a instituição da FPA em 1996, o trabalho com o arquivo do PT e o
cuidado com os registros de história oral ganham nova qualidade. Em 1997,
a Editora da FPA publica uma coletânea reunindo as entrevistas registradas
entre 1987 e 1995 na seção “Memória” da revista Teoria e Debate, cuja publicação passava a ser responsabilidade da FPA (cf. Azevedo e Maués, 1997). No
mesmo período são realizados os primeiros levantamentos, na sede nacional
do partido, com o intuito de avaliar o estágio de conservação e o perfil da
documentação histórica remanescente. Isso culminou, no final de 1997, na
implantação do Projeto Memória e História do PT (PMH), dedicado, sobretudo, ao tratamento técnico do arquivo e sua disponibilização ao público.
Instalado na FPA, o projeto foi inicialmente pensado como um centro de
referência – isto é, como um órgão responsável por mapear fontes documentais
e bibliográficas relevantes à história do PT, e também por organizá-las, mas
transferindo a guarda do material a entidades parceiras. Sob tais diretrizes o
tratamento técnico sistemático do arquivo histórico do Diretório Nacional do
PT foi finalmente iniciado – cerca de 18 anos após sua fundação. Naquele momento os arquivos foram primeiramente separados dos pertencentes ao Diretório Estadual de São Paulo, lembrando que ambas as instâncias compartilhavam
uma mesma sede e a documentação acabou se confundido. Separados, os materiais pertencentes do DN/PT foram transferidos para a sede da FPA.
Ao longo dos primeiros anos de trabalho a equipe empenhou-se na realização de seminários dedicados a debater momentos marcantes da história
do país e das lutas populares, bem como ao tratamento inicial da documentação. Desses esforços resultaram seminários sobre os movimentos estudantis
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de 1968 e 1977 e sobre as greves de 1978, bem como um livro que reúne
documentos básicos e resoluções do PT desde a fundação até fins dos anos
1990 (cf. Fundação Perseu Abramo, 1998), as exposições PT 20 anos: traço
a traço e Trajetórias (que gerou publicação homônima – cf. Fundação Perseu
Abramo, 2000), além de CD, também comemorativo dos 20 anos do partido,
que registra músicas que marcaram sua trajetória4.
Além do arquivo histórico do Diretório Nacional do PT, cujo tratamento
era sua prioridade, o PMH acolheu arquivos remanescentes da Seção Nacional
da Fundação Wilson Pinheiro; constituiu coleções de tendências internas do
PT e de documentos anteriores à legalização do partido; e recebeu como doação
acervos pessoais de José Dirceu e de Perseu Abramo, dois dos Secretários Gerais
do PT. A guarda de ambos os arquivos pessoais seria transferida posteriormente
para o Arquivo Edgard Leurenroth (AEL), por meio de convênio de cooperação
estabelecido para esse fim, onde se encontram hoje disponíveis para pesquisa.
Do PMH surge o Centro Sérgio Buarque de Holanda (2001-2005)
Em 2001, o PMH se consolidou e deu origem ao Centro Sérgio Buarque
de Holanda (CSBH) – núcleo da FPA que em sua designação homenageia o
proeminente historiador brasileiro envolvido no processo de formação do PT.
Em novo espaço, projetado no interior da FPA especialmente para suas atividades, o Centro abriu a documentação sob sua guarda à consulta pública;
colaborou para a definição de uma política de gestão da documentação corrente do PT mediante a implantação, em 2001, do Núcleo de Documentação
(NUD); assessorou a implantação de iniciativas congêneres junto aos Diretórios Estaduais do partido; subsidiou a produção das peças de propaganda
da campanha de Lula à Presidência da República em 2002; e atualizou a
publicação que retrata a história do PT após a vitória de Lula nas eleições (cf.
Fundação Perseu Abramo, 2003).
Além da microfilmagem dos primeiros conjuntos documentais, realizada com apoio da Universidade de Harvard5 e que contemplou os órgãos de co-

4. Detalhes sobre estes e outros produtos do trabalho da FPA, bem como sobre sua disponibilidade no caso dos
materiais comercializados, podem ser obtidos junto à equipe do CSBH.
5. O projeto de microfilmagem foi iniciado com apoio do Program for Latin American Libraries and Archives
desenvolvido pelo David Rockfeller Center for Latin American Studies, instalado na Universidade de Harvard.
Parte dos microfilmes produzidos nesta primeira iniciativa e noutras, realizadas posteriormente, encontram-se
disponíveis para pesquisa na Fundação Perseu Abramo; no Arquivo do Estado de São Paulo, localizado na capital paulista; no Arquivo Edgard Leuenroth, sediado na Universidade de Campinas; no Instituto Internacional
de Historial Social, sediado nos Países Baixos; e também na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, entre
outros centros de pesquisa.
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municação nacionais do PT e uma seleção de publicações avulsas, o CSBH, no
período inicial de suas atividades, também lançou a coleção História do Povo
Brasileiro, reunindo ensaios sobre história, política e cultura no Brasil; atualizou a exposição Trajetórias; realizou um seminário internacional dedicado a
debater a história e as perspectivas da esquerda; e, em meados de 2005, promoveu uma campanha de doação de documentos lançada publicamente entre
os filiados e simpatizantes do PT.
Nesse período, mais precisamente entre 2002 e 2004, é que o Projeto
de História Oral do PT dá seus primeiros passos. Dois projetos-piloto foram
realizados. Um deles, no Rio de Janeiro, em parceria com o Laboratório de
História Oral e Iconografia da Universidade Federal Fluminense (Labhoi/
UFF). Outro, no Rio Grande do Sul, em parceria com o Núcleo de Pesquisa
Histórica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ferreira e Fortes,
2008, p. 12). Em 2004 o Projeto ganha novo impulso em escala nacional, mediante a formalização de uma parceria com Centro de Pesquisa e
Documentação de História Contemporânea da Fundação Getúlio Vargas
(CPDOC/FGV).
Reestruturação do CSBH: novas atribuições e rotinas (2005-2006)
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Entre 2005 e 2006, viveu-se no PT um período de enorme turbulência
política e institucional, decorrente de uma crise na qual o partido se viu inserido, e que chegou a ameaçar a continuidade de uma série de projetos – tais
como a própria Fundação Perseu Abramo, incluindo-se aí o projeto de tratamento do patrimônio histórico do PT. Passada a turbulência, o CSBH ingressa
em uma nova fase de trabalho com a retomada de projetos interrompidos e
uma posterior reestruturação. Além da realização de seminário dedicado à
compreensão da Era Vargas e da ampliação da coleção História do Povo Brasileiro, o centro, em comemoração aos 25 anos do PT, preparou uma versão
ampliada do livro de documentos e resoluções do partido em CD-Rom e consolidou o Projeto de História Oral Nacional do PT, realizando, em parceria com
o CPDOC, cerca de 22 entrevistas com dirigentes que desempenharam papel
destacado na fundação do PT em 1980 (Ferreira e Fortes, 2008, p. 11-12).
Paralelamente, a política de documentação do PT foi redefinida. O CSBH
foi desincumbido do tratamento do arquivo corrente do Diretório Nacional, o
que levou à extinção do NUD em 2005. Com isso, o centro passou a concentrar
praticamente toda a documentação histórica (definida, em linhas gerais, como
totalidade da documentação produzida pelo PT antes de 1989) em suas próprias
dependências, ampliando enormemente seu acervo. Em contrapartida, ao centro
foram designadas novas atribuições, que incluíam a publicação da revista Perseu:
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História, Memória e Política6; a realização dos seminários A Propósito, abertos ao
público e referentes, sobretudo, à história da esquerda e dos movimentos sociais;
a organização do acervo do partido (mais que apenas sua integração e incorporação) – esforço primeiramente materializado na publicação de seu Guia de Acervo
em 2009 (cf. Menegozzo et al., 2009); bem como a incorporação do Centro ao
projeto Memórias Reveladas7, lançado pelo governo federal.
Quanto ao tratamento dos arquivos do partido, tais mudanças desembocaram numa reorientação: daí em diante o centro passou a adotar de modo
mais sistemático os referenciais teórico-metodológicos consagrados na arquivologia. Uma orientação básica que exemplifica esses referenciais corresponde à
rigorosa diferenciação entre acervos de diferentes tipos, a saber, os fundos e as
coleções. Os fundos correspondem a acervos orgânicos, quer dizer, diretamente
resultantes de atividades de uma pessoa ou instituição. Corresponde ao arquivo
propriamente dito dessa pessoa ou instituição. As coleções, por outro lado, são
conjuntos que resultam da reunião de itens documentais de diferentes origens,
produzidos por diferentes instituições ou indivíduos, e que foram agregados em
função de uma característica compartilhada, como assunto, por exemplo.
Outros fundamentos arquivísticos incorporados ao trabalho do CSBH
poderiam ser arrolados, tais como o princípio de respeito aos fundos, que
implica na manutenção desses arquivos em sua integralidade; a classificação
arquivística, que corresponde ao método de organização dos acervos, observando a estrutura interna da entidade responsável pela produção do material
ou as atividades desempenhadas pelas pessoas e instituições que o geraram; e
a descrição arquivística, cujos padrões encontram-se fixados na Norma Internacional de Descrição Arquivística Geral (ISAD-G), e sua adaptação brasileira, a
Norma Brasileira de Descrição Arquivística (Nobrade)8.

6. De 2007 a 2013, o CSBH publicou nove edições de Perseu, nas quais incluem-se dossiês temáticos que contemplam documentos e imagens históricas. Em seu primeiro número, apresenta um dossiê sobre a fundação
do PT; e nos seguintes, dossiês sobre a campanha de 1982; sobre a luta pela anistia e por eleições diretas; sobre
permanências e rupturas no mundo do trabalho; rebeliões no período da Nova República; a luta por direitos
na América Latina; a relação do PT com os movimentos de mulheres e de combate ao racismo; e também sua
participação na campanha de 1989; contemplando ainda levantamento bibliográfico dedicado à atividade de
militantes e organizações de esquerda no período da ditadura militar (C.f. FUNDAÇÃO…, 2007).
7. O Projeto Memórias Reveladas é uma iniciativa lançada pelo Arquivo Nacional em 2009. Seu objetivo é estabelecer e gerenciar uma base de dados eletrônica cooperativa, o Centro de Referência das Lutas Políticas no
Brasil (1964-1985), contendo informações sobre conjuntos documentais relativos ao período da Ditadura Militar.
A base corresponde uma fonte de pesquisa imprescindível aso interessados na história do PT e da esquerda em
nosso país (cf. BRASIL, 2010c).
8. Detalhes sobre os conceitos empregados neste Guia podem ser encontrados na Nobrade, na página eletrônica do Arquivo Nacional, disponível em: <www.conarq.arquivonacional.gov.br/Media/publicacoes/nobrade.
pdf>. Acesso em 30 ago. 2012.
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Aprimoramento e ampliação das ações do CSBH (2006-2013)
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A revisão dos referenciais teóricos e metodológicos do Centro a partir de 2006 permitiu significativo incremento qualitativo e quantitativo de
nossas atividades. Provas disso são o lançamento da revista Perseu: história,
memória e política; a conclusão da integração do arquivo histórico do PT nas
dependências do CSBH; o levantamento geral da documentação que se seguiu
a esse processo; o restabelecimento parcial de conjuntos documentais recebidos como doação e anteriormente integrados ao fundo PT/Diretório Nacional;
a classificação e microfilmagem dos arquivos das campanhas presidenciais
de 1989, 1994 e 1998; a pré-classificação dos acervos dos comitês do PT
nas campanhas ocorridas entre 1982 e 1996 e dos fundos Fundação Wilson
Pinheiro, Movimento Comunista Revolucionário e Movimento pela Emancipação do Proletariado; o início do projeto Partido dos Trabalhadores: bibliografia
comentada (que segue até hoje e que detalhamos mais à frente); bem como a
elaboração de seu primeiro guia de acervo.
Vale assinalar, adicionalmente, que o avanço possibilitado pelo tratamento técnico destes materiais permitiu à equipe do CSBH experimentar os
limites das orientações técnicas e de abordagens teórico-metodológicas consagradas nos campos da Ciência da Informação e, em particular, da Arquivologia, impostos pelas condições de produção de acervo produzidos no contexto
dos embates políticos e do exercício do poder, como os do PT. Entre estas
condições, destacam-se:
1. confusão que se estabelece entre arquivos pessoais e institucionais,
provocada pelos ritmos da atividade política e também pelas exigências da
clandestinidade impostas pelas ação repressiva, que em muito dificultam a
clara delimitação entre diferentes fundos pessoais, institucional e coleções;
2. existência de entidades/movimentos organizativamente fluídos, carentes
de registro e atribuições formalizadas, muitas vezes subordinadas a estruturas político-administrativas pouco claras, ou mesmo ambíguas, a dificultar, por exemplo,
o esforço de classificação arquivística da documentação pelo método estrutural;
3. acumulação desordenada dos documentos e incompletude dos acervos
provocadas pela ausência de recursos técnicos e materiais (resultando na deterioração ou tratamento inadequado do material) ou pela ação repressiva, a dificultar mesmo os esforços de classificação arquivística pelo método funcional;
4. ausência de normalização da produção documental, a dificultar o estabelecimento de séries documentais tipológicas, ou seja, baseadas em características de natureza diplomática, (inexistentes ou inconsistentes, nestes casos);
5. inexistência também de informações básicas, seja pelos ritmos da
atividade política ou pelas exigências de clandestinidade impostas pela ação
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repressiva, tais como data, local e órgãos emissores, a dificultar a ordenação
daquelas séries tipológicas e mesmo a contextualização da documentação.
Estas dificuldades correspondem a uma pequena amostra dos desafios
com os quais se deparou a equipe técnica do CSBH no tratamento do patrimônio histórico do PT, e cujos esforços de sistematização e equacionamento
teórico-metodológico encontram-se esboçados num estudo desenvolvido em
2009 (cf. Menegozzo, 2009). Dedicado a contribuir para a delimitação de um
campo arquivístico constituído pelos chamados “arquivos da política” – marcados pelas dificuldades arroladas acima, acentuadas em conjuntos documentais
produzidos em contexto de luta política e de exercício do poder –, e utilizando
para isso apontamentos históricos e um amplo levantamento de bibliografia, o
estudo almeja também ajudar a localizar as reflexões e os resultados do trabalho
do CSBH no contexto de alguns dos debates teóricos atualmente em curso no
âmbito das Ciências da Informação.
Nessas condições é que o CSBH chega ao ano de 2010, data em que
se comemoraram os 30 anos de fundação do PT. Para o centro de memória,
aquele ano se inicia com o lançamento da exposição “PT 30 anos – Cartazes” (cf. Fundação Perseu Abramo, 2010b), que retrata a história do partido
com base nos cartazes existentes nos acervos sob a guarda do CSBH; e de
um curso sobre história oral e tratamento dos arquivos correntes do partido,
oferecido em parceria com o núcleo de Formação Política da FPA9. Estas
são algumas das iniciativas, que, almejando projetar o trabalho do CSBH e
acervo junto ao público, resultaram da reavaliação de prioridades e rotinas
de trabalho em comparação com seus primeiros anos de atividade. Paralelamente, o Centro dá novos e importantes passos em relação ao Projeto
de História Oral do PT Nacional, com a publicação, em 2008, do primeiro
livro resultante das entrevistas com dirigentes e militantes do partido (cf.
Ferreira e Fortes, 2008).
Atualmente, além prosseguir com a edição da revista Perseu, a equipe
do CSBH tem se dedicado à preparação do segundo volume do projeto de
história oral, a ser publicado em breve. Avança também o projeto Partido
dos Trabalhadores: bibliografia comentada, iniciado no contexto da reestruturação do CSBH compreendido entre 2005-2006, embora os levantamentos que permitiram concretizá-lo tenham sido iniciados por volta de 2004.
Os resultados parciais do projeto, que contemplam mais de 400 referências
bibliográficas, foram publicados numa série de seis artigos na revista Perseu

9. As orientações referentes à questão do tratamento de arquivos encontram-se sistematizadas em MENE
GOZZO E SILVA (2010).
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entre 2007 e 201110. Agora, em 2013, o projeto é retomado e significativamente ampliado, dispondo de um levantamento contendo mais de 1,2 mil referências, em livro, publicadas sobre o PT em todo o mundo entre 1979 e 1980.
Além disso, o tratamento técnico do arquivo do Diretório Nacional, principal atividade desenvolvida pelo CSBH, tem evoluído ao longo dos últimos
anos: entre 2009 (ano de conclusão de reestruturação inicial do acervo com a
publicação do Guia) e 2013 diversos arquivos foram objeto de tratamento sistemático, dentre os quais vale destacar a coleção dedicada aos diretórios regionais
do PT, a pré-organização de todo o material fotográfico que integra seus acervos
(preparando projeto de higienização e digitalização de todo o acervo iconográfico sob a guarda do CSBH, num projeto que possivelmente se pretende iniciar
em 2014), bem como a conclusão do processo de organização da documentação
histórica relacionada ao encontros, congressos e convenções nacionais, fóruns
setoriais nacionais, e também às reuniões do diretório e da comissão executiva
nacional do PT, contemplando o período compreendido entre o encontro de
fundação em 1980 e o 12º Encontro Nacional, realizado em 2001.
Projeto “Partido dos Trabalhadores: bibliografia comentada”

Partido dos Trabalhadores: bibliografia comentada (1978-2002)

Iniciado pelo CSBH num período de reestruturação interna, marcada
pelo aprimoramento e ampliação de suas rotinas, o Projeto “Partido dos Trabalhadores: bibliografia comentada” foi inspirado pelo desafio de localizar e a
analisar a produção bibliográfica dedicada ao PT. Embora tenha sido lançado
formalmente em 2006, o projeto foi iniciado informalmente anos antes – pouco
depois da posse de Lula na Presidência da República, em 2003, para ser mais
preciso – com minuciosas pesquisas em lojas de livros usados e verificação das
referencias citadas em obras já localizadas. A partir de 2006, a pesquisa bibliográfica foi aprofundada mediante a consulta a levantamentos bibliográficos já
existentes11, a catálogos de bibliotecas12, e a bases de dados de científicas13.

10. Para maiores detalhes do projeto e para acessar a lista de referências localizadas, acompanhas de seus respectivos resumos, confira os artigos completos: MENEGOZZO (2007, 2008 e 2009); MENEGOZZO e SILVA (2010);
MENEGOZZO, SILVA e MACIEL (2010) e MENEGOZZO, MACIEL e SILVA (2011).
11. LIMA JUNIOR, O. B. de; SCHMITT, R.; NICOLAU, J. C. M. A produção brasileira recente sobre partidos, eleições e comportamento político: balanço bibliográfico. BIB, n. 34, p. 3-66, jul./dez. 1992; REVISTA BRASILEIRA
DE CIÊNCIAS SOCIAIS. Índice geral (1986-1997). Revista Brasileira de Ciências Sociais. Associação Nacional de
Pós-Graduação em Ciências Sociais (ANPOCS), v. 12, n. 35, p. 170-184, out. 1997; DADOS: REVISTA DE CIÊNCIAS
SOCIAIS. Índice cronológico (1966-1986). Dados, v. 29, n. 3, p. 395-422, 1986.
12. Biblioteca Nacional, Bibliotecas Nacionais de diversos países, acervo bibliográfico do Centro Sérgio Buarque
de Holanda da Fundação Perseu Abramo (CSBH/FPA), sistemas de bibliotecas das principais universidades públicas do país, com especial ênfase sobre os catálogos das universidades estaduais paulistas, além da Biblioteca
do Congresso dos Estados Unidos da América (Library of Congress/USA).
13. Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, Hispanic American Periodicals Index (HAPI), History Study
Centre, International Political Sciences Abstracts, Eletronic Reference Library (ERL), Pro-Quest: digital dissertations, Scientific Eletronic Library On-Line (SiELO), Web of Science, Scholarly Journal Archives (JSTOR).
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Em desenho original, o projeto previa a localização e o resumo da bibliografia sobre o PT publicada tanto na forma de livros, quanto de artigos
científicos, dissertações de mestrado e teses doutorado, contemplando o período compreendido entre 1980 e 2002. Todavia, a partir do segundo artigo do
projeto e até o sexto, publicados na revista Perseu entre 2008 e 201114, o objetivo da proposta foi redesenhada: decidiu-se que, numa primeira etapa, nos
concentraríamos na produção em livro. Nesta primeira fase do trabalho, que
reuniu mais de 400 referências bibliográficas publicadas entre 1980 e 2002
(das quais cerca de 350 publicadas em livro) priorizou-se a inclusão de obras
nas quais o PT e suas lideranças figurassem como assunto principal, tendo
sido excluídas obras nas quais constasse como tema secundário e também
publicações governamentais, obras editadas por instâncias de organizações
político-partidárias, ou mesmo por mandatos, movimentos sociais e entidades de assessoria e formação popular.
Entre a conclusão da primeira fase do projeto em 2011 e a publicação da
obra que o leitor tem em mãos, a pesquisa bibliográfica e os critérios de inclusão foram revistos e ampliados, multiplicando em mais de três vezes o volume
de referências em livro localizadas inicialmente (que passaram de cerca de 350
a mais de 1,2 mil). Contribuiu para isto a consulta a bases de dados científicas
e a catálogos de bibliotecas anteriormente não explorados15; e também a pesquisa em catálogo de lojas virtuais e a bases de dados colaborativas de caráter
não acadêmico16. Esta estratégia permitiu não apenas ampliar enormemente a
lista de referências, como possibilitou oferecer – a partir do acesso parcial ou
integral a obras que não puderam ser acessadas diretamente – a produção de
resumos, mesmo que reduzidos, para todas as referências listadas.

14. C.f. Menegozzo (2007, 2008 e 2009); Menegozzo e Silva (2010); Menegozzo, Silva e Maciel (2010) e Mene
gozzo, Maciel e Silva (2011).
15. Plataforma Lattes (base de dados de currículos de pesquisadores acadêmicos mantida pelo Centro Nacional de Pesquisa Científica/CNPq); e a base World Catalog (uma ferramenta colaborativa que integra os
acervos e serviços de milhares de bibliotecas em todo o mundo, e que conta com mais de 2 bilhões de itens
catalogados).
16. Destacam-se neste sentido a loja eletrônica Amazon Books (www.amazon.com/); e a base de dados colaborativa Google Books (http://books.google.com.br/), constituida a partir da digitalização e disponibilização
on-line do acervo de inúmeras bibliotecas.
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O gráfico representa a distribuição cronológica de todo o material encontrado. Ele permite uma primeira e preliminar análise da bibliografia dedicada ao PT, considerada do ponto de vista quantitativo: somados em cada
ano os livros publicados no Brasil e no exterior (que neste caso representam
mais de um terço da produção total), é possível identificar certas oscilações,
que optamos por caracterizar como “ciclos de produção bibliográfica”. A julgar pelos dados disponíveis, e considerando apenas o aspecto quantitativo da
produção bibliográfica localizada, podemos identificar ao menos sete deles,
cuja transição é marcada pelo relativo decréscimo do volume de estudos nos
anos 1981, 1983, 1987, 1993, 1996 e 2001.
Uma análise qualitativa, também preliminar, da amostra resultante da
primeira fase do projeto, pode ser encontrada nos artigos já publicados entre
2007 e 2011. Na segunda fase, todavia, e cujos resultados apresentamos até
aqui, também as dificuldades de uma adequada análise qualitativa da produção localizada – e não apenas o seu volume quantitativo – acabaram multiplicadas em muitas vezes. Esta é uma análise que resta por empreender
ainda, assim como a tarefa de levantamento e resumo da produção sobre o PT
publicada na forma de artigos, teses e dissertações. Por suas dimensões, estes
são desafios que provavelmente demandarão a combinação de esforços numa
iniciativa colaborativa – e que pretendemos estimular, no CSBH, como um de
nossos eixos de atuação.
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Por mais que uma análise qualitativa da produção localizada não possa
ter sido desenvolvida ainda, algo se pode afirmar com absoluta certeza desde
já: o PT tem sido mais pesquisado, e a partir de várias abordagens, do que em
geral se supõe. Estudos que mencionam o partido incluem não apenas ensaios
políticos de militantes identificados com o PT, livros resultantes de pesquisa
acadêmica e biografias. Mas também ensaios produzidos por intelectuais de
direita e de extrema-direita; coletâneas de documentos; entrevistas, discursos
e memórias; transcrições de falas em seminários; anais congressos científicos;
reportagens (em texto e fotográficas), obras de caráter semificcional e ficcional; publicações de cunho enciclopédico, de caráter técnico (como inventários e catálogos de arquivos publicados em livro); e até manuais de moda e
comportamento; além de numerosas obras originais publicadas em língua
estrangeira (contemplando todos os continentes, com exceção da África) e
indisponíveis, ainda, em português.
Do ponto de vista do conteúdo, as obras incluem narrativas gerais sobre a história do PT e análises dedicadas à sua composição social e evolução
ideológica; contemplam também a relação do PT com outras forças políticas,
a participação do partido em campanhas ocorridas no Brasil desde os anos
1980, aspectos da experiência acumulada pelos mandatos petistas, fatos e
personagens importantes à sua formação e consolidação em diversos estados
do país, relato de temas sensíveis – tais como atentados de que foram vítimas
alguns membros do partido –, além da trajetória de organizações políticas que
aderiram ao PT (convertendo-se depois em tendências petistas), e da relação
do PT com inúmeros movimentos sociais, notadamente o movimento sindical, de mulheres, de negros e negras, e também o movimento popular, a Igreja
progressista e os movimentos de juventude, entre outros.
Esta é uma pequena amostra da vasta produção existente sobre o partido, largamente inexplorada pelos pesquisadores brasileiros, e cuja localização e resumo – esperamos – possa tanto estimular o aprofundamento das
pesquisas acadêmicas sobre o PT quanto subsidiar a formação política da
militância de esquerda e um balanço mais apurado da trajetória e dos desafios
estratégicos com se defronta o PT na atualidade. Esperamos também, muito
em breve, oferecer um levantamento comentado dos artigos científicos, das
dissertações de mestrado e teses de doutorado dedicadas ao PT, e uma leitura
qualitativa mais detalhada da produção em livro sobre o partido – tarefas que
nos animam na preparação, que começa desde já para a equipe do CSBH, da
comemoração dos 35 anos de existência do PT em 2015.
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Bibliografia comentada
(livros, 1978-2002)1
1979
1. ARRAES, Miguel; TAVARES, Cristina; MENDONÇA, Fernando.
Conversações com Arraes. Belo Horizonte: Vega, 1979. 131p. Transcrição
de entrevista com Miguel Arraes (1916-2005), importante liderança nacionalista, concedida no final dos anos 1970 no curso de seu exílio na Argélia. Nela,
Arraes – que nos anos 1950 havia sido deputado estadual em Pernambuco,
assumindo em 1963 o cargo de governador do Estado (deposto pelo golpe
de 1964) – revisita sua trajetória política e a avalia a conjuntura política do
período. Fala sobre a vigilância e repressão que sofreu das autoridades em
colaboração com o Consulado estadunidense, sua relação com as forças armadas e os movimentos sociais, e também sobre papel do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) na luta contra a ditadura. Em determinado momento
se refere a Lula – liderança sindical que se projetava com as greves da região
do ABC paulista no final dos anos 1970 – e à proposta que encampava com
outros sindicalistas de formar um “partido de trabalhadores”. Embora breves,
tais passagens são significativas, correspondendo provavelmente à mais remota referência ao PT existente em livro, publicada antes de sua constituição
formal em 1980. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra
2. ROMAGNOLI, Luiz Henrique; GONÇALVES, Tânia. A volta da
UNE: de Ibiúna à Salvador. São Paulo: Alfa-Ômega, 1979. 95p. (História
imediata; 5). Analisa as lutas estudantis no Brasil nos anos 1960 e 1970, com
destaque à “retomada” do movimento na década de 1970 e ao Congresso de
Refundação da UNE (1979), com indicação de suas principais polêmicas e
encaminhamentos. A isto se segue apresentação e o depoimentos das tendências estudantis sobre o momento político; há também uma série avaliações
tanto de ex-lideranças quanto de pesquisadores a respeito da história e papel
do movimento, entre os quais incluem-se Vinícius Caldeira Brant, José Frejat,
Aytan Sipahi, José Augusto Guilhon Albuquerque, Luiz Carlos Bresser Pereira
e José Genoino (este, futura liderança petista). Referências ao PT, indiretas,
encontram-se nos apontamentos sobre as tendências, que refletem a atuação
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de organizações de esquerda que aderiram ao partido já no contexto de articulação do Movimento Pró-PT, lançado em 1978. Entre estas se destacam
Caminhando (ligada a dissidência do PCdoB que aderiu depois ao PT), Refazendo (Ação Popular Marxista-Leninista), Liberdade e Luta (Organização Socialista Internacionalista), Centelha e Ponteio (Democracia Socialista), e Novo
Rumo (Convergência Socialista).

1980
3. ANTUNES, Ricardo; GONÇALVES, Arnaldo. Por um novo sindicalismo. São Paulo: Brasiliense, 1980. 63p. (Cadernos de debate; 7). Considerando as informações disponíveis, a obra reflete sobre a situação e as perspectivas futuras do movimento sindical no contexto da onda de greves que
impulsionou a formação do PT no final dos anos 1970. Inclui referências ao
PT e a Lula. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
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4. CORRÊA, Hércules. A classe operária e seu partido: textos políticos do exílio. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. 247p. (Retratos
do Brasil; 157). Reúne artigos elaborados por Corrêa, dirigente do Partido
Comunista Brasileiro (PCB), a respeito da relação entre aquele partido e o
movimento sindical. Inclui breves referências a Lula e à proposta de criação
do PT, refletindo as impressões críticas dos comunistas em relação ao novo
partido então em formação. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
5. CORRÊA, Hércules. O ABC de 1980. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1980. 122p. (Cadernos da Civilização Brasileira, 1). Aborda as
greves ocorridas na região do ABC paulista entre 1978 e 1980 do ponto de
vista de sua dinâmica interna e sua relação com o governo e as oposições, expressando o ponto de vista do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Propondose a analisar as “virtudes e falhas do movimento”, interpreta-o como manifestação da “contradição entre a abertura política limitada” e a permanência
de um “modelo econômico selvagem”. Mas critica a “liderança sindical”, tida
como despreocupada em articular com as oposições uma “alternativa conjunta” à “questão social”, preferindo fazê-lo com a greve, “isolando-se” do
“movimento democrático”. Referências ao PT, definido como “partido socialdemocrata radical, não anticapitalista”, incluem menção a lideranças como
José Cicotte, Djalma Bom, Lula e Frei Betto; e também a jornais da imprensa
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alternativa impulsionados por organizações que então aderiam à proposta do
PT, tais como Em Tempo (Democracia Socialista), Convergência Socialista (editado por corrente homônima), Companheiro (Movimento pela Emancipação
do Proletariado) e Movimento (sustentado por uma frente de organizações,
entre as quais a Ação Popular-Marxista Leninista).
6. DRUMMOND, Roberto. Sangue de Coca-Cola: romance. São Paulo:
Ática, 1980. 335p. Narrativa de gênero realista-fantástico produzida à época de
formação do PT – ambientada no contexto da ditadura militar (1964-1985) – em
que Lula, liderança sindical em ascensão, figura como defensor dos direitos de
personagens imaginários. Apresenta, nas palavras do próprio autor, “uma visão
[...] lisérgica do Brasil, na qual os personagens aparecem fantasiados de pessoas
reais”, produzida a partir do “relato de alucinações num dia 1º de abril que cheirava a carnaval, quando o Brasil, segundo suspeitas mais tardes confirmadas,
tomou Coca-Cola com LSD e entrou numa bad” (o LSD, ou dietilamina de ácido
lisérgico, é uma substância psicotrópica alucinógena, tendo sido bastante difundida entre grupos de contracultura no Brasil nos anos 1970). A obra é interpretada por alguns como uma representação alegórica do cenário brasileiro da época,
elaborada a partir de uma combinação de desalento político, experimentação
estética e crítica ao consumismo e à repressão2. Recebeu inúmeras reimpressões
ao longo dos anos 1980 e 1990, publicadas por diferentes editoras.
7. ESCARIZ, Fernando. Porque Theodomiro fugiu. São Paulo: Global,
1980. 92p. (Passado e presente; 16). Registra a trajetória de Theodomiro
Romeiro dos Santos (1951- ), e sua avaliação sobre a conjuntura política do
final dos anos 1970. Militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário
(PCBR), Theodomiro foi preso pela ditadura em 1970 e figura como o primeiro
condenado à pena de morte no Brasil republicano, tendo sua pena comutada
depois à prisão perpétua. Excluído da Anistia de 1979, fugiu da prisão – daí o
título da obra. Inclui breves referências ao PT e a Lula. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
8. LAMOUNIER, Bolivar; DUARTE, Caelina Rabello. Voto de desconfiança: eleições e mudança política no Brasil (1978-1979). Petrópolis:
Vozes, 1980. 265p. Analisa o significado das eleições de 1978 e a conjuntura
política aberta com aquele pleito, que representou um avanço da oposição na
luta pela democracia e contra a ditadura militar (1964-1985). Faz referência e
Lula e às iniciativas que liderava pela formação de um “partido de trabalhadores”, que viria a ser o PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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9. LÖWY, Michael (Org.). Le Marxisme en Amérique latine de 1909
à nos jours: anthologie. França: Maspéro, 1980. 445p. Edição original em
francês de obra posteriormente traduzida para diversos idiomas. Resumo
encontra-se na referência à obra em português – ver Löwy (1999). Muito
embora contenha em suas edições posteriores documentos do PT, textos
com referências ao PT, e mesmo ensaios de futuros petistas que são parte
do arcabouço ideológico do petismo, a disponibilidade de tais materiais
nas primeiras edições da obra é informação que resta por confirmar. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
10. MORAIS, Fernando. Socos na porta. São Paulo: Alfa-Omega,
1980. 158p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra reflete sobre o
processo de crise da ditadura (1964-1985) e de transição à à democracia no
final da década de 1980. Inclui referências a Lula e ao processo de formação
do PT, que são retratados também em fotografias. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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11. NÚCLEO AMPLIADO DOS PROFESSORES DO PT/SP (Ed.).
Lula: Luiz Inácio da Silva: entrevistas e discursos. São Bernardo do Campo-SP: ABCD Sociedade Cultural, 1980, 393p. Reúne entrevistas e discursos de Lula realizados entre as greves de 1978 e a fundação do PT em 1980.
Neles, Lula aborda a situação do movimento sindical, a proposta de formação
de um partido de trabalhadores, suas posições em relação à Igreja, aos intelectuais e às organizações de esquerda, e sua leitura da conjuntura da época,
além de sua própria trajetória pessoal, de Pernambuco ao Sindicato dos Metalúrgicos. A natureza da liderança de Lula no movimento sindical permite –
em termos de evolução política – traçar um paralelo entre ele e o conjunto de
sua categoria, que passam de uma consciência estritamente sindical à consciência da necessidade da disputa pelo poder. Nesse sentido, as entrevistas e
os discursos deste período, reunidos na obra, mais do que simplesmente as
ideias de Lula, refletem a experiência política de parte da classe trabalhadora
brasileira que se incorporou à proposta de fundação do PT.
12. PEDROSA, Mário. Sobre o PT. São Paulo: Ched, 1980, 116p. Seleção de textos sobre o PT de autoria de Mário Pedrosa (1900-1981) – jornalista,
crítico de arte e histórico militante da esquerda brasileira – acompanhada de
documentos fundacionais do partido. Os textos de Pedrosa contêm análises
sobre o significado dos movimentos operários observados no Brasil em fins
dos anos 1970, sobre as possibilidades de estruturação de um partido socialis34

ta de massas e sobre os dilemas que se impunham a este partido naquele momento, como os referentes à sua organização interna e à relação com os sindicatos e o Estado. No que tange aos documentos básicos do PT, o livro inclui:
“Carta de princípios” (1979), “Manifesto” (1980), “Pontos para a elaboração do
programa” (1980) e “Programa” (1980). Todos se encontram publicados no
livro Resoluções de Encontros e Congressos (1979-1998)3, com exceção de “Pontos
para a elaboração do programa” – reproduzido em coletânea de documentos
da fundação do PT publicada em 20074 –, redigido pela Comissão Nacional
Provisória do Movimento Pró-PT e apresentado na reunião do Colégio Sion
em 10 de fevereiro de 1980.
13. PEREIRA, Carlos Alberto; HOLLANDA, Heloísa Buarque de.
Patrulhas ideológicas, marca reg: arte e engajamento em debate. São Paulo: Brasiliense, 1980. 269p. Analisa as relações existentes entre engajamento
político e manifestação artística, reunindo diversas entrevistas sobre o tema.
Inclui, além de referências a Lula, uma entrevista com ele, na condição de liderança sindical em ascensão, na qual aborda o processo de formação do PT.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
14. PICCHIA, Pedro Del (Org). O PCB no quadro atual da política brasileira: entrevista com seis membros do Comitê Central. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. 85p. Reúne entrevistas concedidas a
Pedro Del Picchia por Armênio Guedes, Hércules Corrêa, Lindolfo Silva, Luiz
Tenório de Lima, Salomão Malina e Zuleika Alambert, todos integrantes do
Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro (PCB), nas quais abordam o
lugar e os desafios do partido numa conjuntura marcada pelo processo de crise
da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia. Em termos mais específicos, aborda as interpretações do PCB quanto ao momento político do país, suas
concepções estratégicas gerais, os dilemas envolvendo legalidade e clandestinidade, além da relação com diferentes setores da sociedade, notadamente os movimentos sindical, camponês e de mulheres. Inclui breves referências ao PT que
refletem as impressões do PCB – críticas, vale dizer, elaboradas por aquele que
se considerava até então o legítimo representa da classe operária – em relação às
proposições do novo partido, sobretudo no movimento sindical.
15. SOUZA, Luiz Alberto Gomez de; ROCHA, Adair Leonardo. O
povo e o Papa: balanço crítico da visita de João Paulo II ao Brasil. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. 215p. Analisa as implicações da visita
do Papa João Paulo II ao Brasil, quando chegou a receber lideranças operárias
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identificadas com o PT. A obra inclui referências a algumas dessas lideranças,
tais como Jacó Bittar, Lula, Olívio Dutra e Waldemar Rossi. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.

1981
16. Bennholdt-Thomsen, Veronika et al. (Org.). Probleme und
Perspektiven der Linken. República Federal da Alemanha: Olle & Wolter,
1981. 351p. (Lateinamerika: analysen und berichte; 5). A julgar pelas informações disponíveis, a obra consiste em um relato de um balanço da situação da esquerda na América Latina entre o final dos anos 1970 e o início dos
anos 1980. Inclui referências ao movimento Pró-PT, além de numerosas referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Lula, as quais retratam o
processo de surgimento do partido. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
17. BRUNEAU, Thomas C.; FAUCHER, Philippe. Authoritarian capitalism: Brazil’s contemporary economic and political development. Estados
Unidos da América: Westview Press, 1981. 272p. Analisa a sociedade brasileira, caracterizada – conforme indica o título da obra – por um modelo de
“capitalismo autoritário”, com ênfase em seus aspectos políticos e econômicos e
no período de crise da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia. Inclui
referências a Lula e ao processo de formação do PT. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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18. CHACON, Vamireh. História dos partidos brasileiros: discurso e
práxis de seus programas. Brasília: Editora UnB, 1981. 570p. (Temas brasileiros, 5). Primeira edição de obra reeditada posteriormente. Em sua segunda
edição, apresenta referências ao PT – registro cuja disponibilidade nesta primeira edição resta por confirmar. Ver resumo em Chacon (1985). Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
19. DANTAS JUNIOR, Altino (Ed.). Lula sem censura. PetrópolisRJ: Vozes, 1981, 101p. Apresenta transcrição de entrevista concedida por
Lula ao autor em 1981 em que ele aborda brevemente sua trajetória entre
Pernambuco e São Paulo, sua politização com as primeiras experiências no
Sindicato dos Metalúrgicos, além de seu ponto de vista em relação às greves
de trabalhadores, particularmente da região do ABCD paulista, ocorridas no
período 1978-1981 e que desembocaram na formação do PT. Destaca a prisão
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do irmão em meados de 1975, a luta pela reposição das perdas salariais em
1978, suas memórias da Vila Euclides em 1979, o desequilíbrio de forças existente entre o movimento e a repressão nas greves de 1980, e os desafios que se
colocavam aos sindicalistas em meados de 1981, incluindo-se a formação do
PT. As experiências de Lula no movimento sindical, particularmente no que
se refere ao seu processo de politização refletem de certo modo as vivências
do conjunto de sua categoria – fato que reforça a importância das entrevistas
e discursos de Lula realizados entre fins de anos 1970 e início dos anos 1980,
tais como a apresentada na obra.
20. HANDELMAN, Howard; SANDERS, Thomas G. (Org.). Military
government and the movement toward democracy in South America. Estados
Unidos da América: Indiana University Press; American Universities Field
Staff, 1981. 388p. Analisa a situação das ditaduras militares existentes em países da América do Sul – mais especificamente, no Brasil, Chile, Uruguai, Peru
e Equador – bem como os movimentos de redemocratização que avançavam na
região entre final dos anos 1970 e início dos anos 1980. Inclui diversos artigos
sobre o Brasil com breves referências a Lula e ao PT. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
21. LENTZ, Alice B. Seminar report, country risk analysis: Brazil.
Estados Unidos da América: Fund for Multinational Management Education; Council of the Americas, 1981. 65p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste de relatório de avaliação de riscos de investimento no Brasil
no contexto da crise da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia.
Apresenta breve mapeamento da oposição democrática ao regime incluindo
referências ao PT e à sua orientação relativamente ao governo e à política econômica vigente até então. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
22. MARANHÃO, Ricardo. Os trabalhadores e os partidos. São Paulo: Semente, 1981. 148p. (Libertária). Apresenta entrevistas realizadas com
34 líderes sindicais de todo o Brasil nas quais se abordam temas como a
relação entre partidos e sindicatos, a luta pela Constituinte, as organizações
de esquerda clandestinas, o socialismo e a reorganização partidária – processo no qual se destaca a fundação e as perspectivas do PT – além das expectativas dos sindicalistas em relação aos partidos progressistas existentes à
época, como Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), Partido
Democrático Trabalhista (PDT), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e Partido
Popular (PP). Dentre os entrevistados constam diversas lideranças petistas à
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época, protagonistas no processo de formação da legenda, tais como Paulo
Skromov (coureiro), Jacó Bittar, Wagner Benevides (petroleiros) e Djalma de
Souza Bom (metalúrgico).
23. MOREL, Mário. Lula, o metalúrgico: anatomia de uma liderança.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981, 193p. Entrevista com Lula, produto
do crescente interesse sobre sua trajetória política observado no início dos
anos 1980. Nela, Lula fala sobre sua vida no período anterior ao de sua militância sindical, desde a infância em Pernambuco até sua chegada a São Paulo
em meados dos anos 1950. Fala também sobre sua experiência política no
Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, desde que eleito pela
primeira vez presidente da entidade, em 1975, até sua participação nas greves de 1979-1980. Aborda, ainda, ao final, temas em destaque na conjuntura
da época ou de interesse dos setores progressistas, como sua opinião sobre
a reforma agrária, a imprensa, sua relação com as esquerdas, os estudantes,
a Igreja e os intelectuais, a questão da mulher, as lutas dos trabalhadores no
Brasil e no plano internacional, bem como o processo inicial de formação do
PT. Inclui fotografias de Lula no período de militância sindical.
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24. NOGUEIRA, Marco Aurélio; CAPISTRANO FILHO, Davd; GUEDES, Cláudio. O PCB em São Paulo: Documentos (1974-1981). São Paulo:
Livraria Editora Ciências Humanas, 1981. 250p. (A Questão Social no
Brasil, 9). Reúne resoluções do Partido Comunista Brasileiro (PCB) em São
Paulo, produzidas entre 1974 e 1981, e que retratam suas posições e polêmicas internas; acompanhadas de contribuições acerca dos temas tratados apresentadas por Nemésio Salles, Luiz Werneck Viana e Marco Moro, intelectuais
ligados ao PCB. Sobre o PT, inclui breves referências à atuação de tendências
estudantis ligadas a organizações de esquerda que aderiram ao partido, tais
como Refazendo (Ação Popular-Marxista Leninista) e Liberdade e Luta (Organização Socialista Internacionalista); além de reflexões sobre as greves operárias
de 1980 e sobre as perspectivas do partido nas eleições de 1982. Tais referências refletem o esforço do PCB por se reafirmar como “partido do proletariado”, concomitante ao forçoso reconhecimento do PT como referência a setores
combativos da oposição democrática à ditadura.
25. SOUR, Robert Henry. A política no Brasil dos anos 70: análise de
um evento. Brasília: Editora UnB, 1981. 130p. Apresenta breve análise da
conjuntura política brasileira no contexto de crise da ditadura (1964-1985) e
de transição à democracia, seguida de relato e avaliação de uma sequência de
eventos a marcar a transição democrática na cidade de Florianópolis/SC em
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1979, entre eles a “novembrada” uma ruidosa e tumultuada recepção preparada pelas oposições ao Gal. João Baptista Figueiredo, então presidente da República e em visita oficial à capital catarinense Referências ao PT, brevíssimas,
incluem menção ao envolvimento do Movimento Pró-PT, juntamente com outras entidades da sociedade civil florianopolitana, em assembleias e manifestações que se seguiram ao episódio. Embora breves, tais referências oferecem
apontamentos sobre a formação do PT no estado de Santa Catarina.

1982
26. ALEXANDER, Robert Jackson. Political parties of the Ameri
cas: Canada, Latin America, and the West Indies. Estados Unidos da
América: Greenwood Press, 1982. 2 v. 862p. Estruturado em verbetes, em
forma de enciclopédia, apresenta a trajetória e o perfil político-ideológico
dos partidos existentes no continente americano, com exceção dos Estados
Unidos. Inclui verbete dedicado ao recém-criado PT, caracterizado no estudo como um dos mais interessantes entre os novos fenômenos políticos
da América Latina. Consiste de um verdadeiro clássico da história política
em língua inglesa, tendo sido posteriormente complementado por outros
estudos5. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
27. AMORIM, Paulo Henrique et al. Partidos e políticos. Rio de Janeiro: Editora JB, 1982. 156p. Reúne artigos de Paulo Henrique Amorim,
Heráclito Salles, Villas-Boas Corrêa, Francisco Chagas, Carlos Castelo Branco,
Rogério Coelho Neto, José Nêumanne Pinto, Wilson Figueiredo e Acílio Lara
Rezende a respeito das origens e do perfil ideológico dos principais partidos
políticos então existentes no Brasil à época: Partido Democrático Social (PDS),
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB), Partido Democrático Trabalhista (PDT), PT e Partido Popular
(PP), além do Partido Comunista Brasileiro (PCB) (então clandestino). Em artigo sobre o PT, Nêumanne Pinto caracteriza as forças sociais que originaram
o partido e contribuíram para o “mosaico contraditório ideologicamente” que
supunha compor o PT. Também propõe hipóteses para explicar o suposto
“sucesso súbito” do partido, como: correspondência entre seu discurso e sua
prática; sentido de sua construção, “de baixo para cima”; e sua origem recente, que o faz um partido sem história política anterior. A publicação é ilustrada com fotografias da Agência Jornal do Brasil que, no caso do PT, retratam
militantes e dirigentes em greves e reuniões partidárias ocorridas entre 1978
e 1982, principalmente.
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28. BERABA, Marcelo J.; SOUZA, Ramos Sílvia. Nas ruas, nas fábricas, na tribuna: trajetória do mandato popular do deputado José Eudes-PT/
RJ. Rio de Janeiro: Semente, 1982. 135p. Analisa o perfil e relata a trajetória
do “mandato popular” de José Eudes, eleito deputado Estadual no Rio de Janeiro
pelo antigo MDB em 1978, aderindo depois ao PT. Consiste de um relato do processo de crise da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia, com ênfase
no Rio de Janeiro, e da formação e primeiros anos do PT fluminense, incluindo
referências a parlamentares, aos primeiros atos e plenárias do partido no estado,
à eleição de sua primeira Comissão Regional Provisória, à sua relação com os
movimentos sociais e também às ações terroristas de que foi vítima. Inclui depoimentos de Lula (então presidente do PT), Olívio Dutra (vice-presidente) e Lélia
Gonzáles (então filiada ao partido e liderança do Movimento Negro Unificado) a
respeito do perfil e das tarefas do parlamentar petista. Há também uma entrevista com José Eudes registrada em 1982, na qual relata sua trajetória política, além
de reprodução de fotografias e panfletos que ilustram as ações do mandato.
29. BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Lutar com a palavra: escritos sobre o trabalho do educador. Rio de Janeiro: Graal, 1982. 186p. (Biblioteca
de educação; 2). A julgar pelas informações disponíveis, a obra aborda a
relação entre a política e ofício do educar, com foco no contexto de crise da
ditadura (1964-1985) e de transição à democracia. Inclui breves referências
ao PT e a lideranças petistas. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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30. BRITO, Alves de et al. Os comunistas e as eleições no estado do
Rio de Janeiro. São Paulo: Juruá, 1982. 48p. (Documentos – série nacional;
1). Reúne artigos de dirigentes ligados ao Partido Comunista Brasileiro (PCB),
elaborados no segundo semestre de 1981, que abordam a conjuntura política
envolvendo as eleições de 1982 e a perspectiva de participação dos comunistas
no pleito, com foco no estado do Rio de Janeiro. Inclui contribuições de Alves
Brito, Geraldo R. dos Santos, Giocondo Dias, Hércules Corrêa e Sérgio Moraes,
algumas delas publicadas no órgão oficial do partido, o jornal Voz da Unidade.
Referências ao PT encontram-se em artigo de Hércules Corrêa, publicado em
Voz da Unidade (21-27 ago. 1981) intitulado “A tática dos comunistas nas eleições do Rio”. O artigo reforça a orientação nacional do PCB de batalhar pela
unidade das oposições na luta pela democracia e contra a ditadura, criticando
partidos como Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), Partido
Democrático Trabalhista (PDT) e PT, cujas orientações são caracterizadas como
fracionistas. De modo geral, a publicação reflete a relação entre PCB e PT no
contexto da crise da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia.
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31. CAPISTRANO FILHO, David; CITADINI, Antônio Roque. PMDB
no poder. São Paulo: Cerifa-Oboé, 1982. 128p. Apresenta um detalhado balanço das eleições de 1982, com destaque ao estado de São Paulo. Justificando
o título atribuído à obra, aquelas eleições representaram significativo avanço
da oposição à ditadura militar (1964-1985) no plano institucional, marcado,
por exemplo, pela vitória de André Franco Montoro no estado de São Paulo,
quando foi eleito governador pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Referências ao PT são inúmeras e retratam o desempenho do
partido no pleito, com detalhamento da votação recebida e de suas candidaturas eleitas. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
32. ENCONTRO ESTADUAL DE SÃO PAULO PELA LEGALIDADE
DO PCB. Unidade, renovação, democracia: resoluções do Encontro Estadual
de São Paulo pela legalidade do PCB – março, 1982. São Paulo: Caetés, 1982.
135p. Reúne o informe e as teses aprovadas no Encontro Estadual de São Paulo
pela Legalidade do Partido Comunista Brasileiro (PCB), designação de fachada
adotada pela etapa estadual do 6º Congresso Nacional do PCB, que se realizou
no Brasil entre 1983 e 1984 na clandestinidade. Apresenta a análise dos militantes do PCB em São Paulo sobre o cenário político estadual e nacional e sobre a relação do partido com diversos movimentos e organizações então existentes num
momento crítico de sua história, marcado por tensões internas agravadas pelo
desligamento de Luiz Carlos Prestes – liderança comunista histórica – quando
de seu retorno do exílio no final dos anos 1970. Inclui referências ao PT, que
refletem, sobretudo, sua relação com a Igreja e as impressões dos comunistas em
São Paulo quanto ao novo partido em seus primeiros anos de existência.
33. ERDOST, Cevdet (Org.). IMF istikrar politikaları ve Türkiye. Turquia: Sava Yayınları, 1982. 210p. A julgar pelas informações disponíveis,
a obra analisa as relações entre o Fundo Monetário Internacional (FMI) e as
tentativas em curso de estabilização política da Turquia, em estudo que parece se concentrar entre o final da década de 1960 e o início dos anos 1980.
Embora dedicado ao caso turco, a obra inclui referências ao período de crise
da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia no Brasil, bem como ao
PT e a sua principal liderança, Lula, num contexto que é ainda de formação
do partido. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
34. EVERS, Tilma Tönnies (Org.). US-Intervention und kapitalistische
Gegenrevolution. República Federal da Alemanha: Olle & Wolter, 1982.
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302p. (Lateinamerika; 6). A julgar pelas informações disponíveis, a obra – publicada na Alemanha Ocidental – analisa o papel desempenhado pelo governo
dos Estados Unidos da América sobre a política de países latino-americanos no
sentido de incentivar e sustentar regimes autoritários, operando uma verdadeira “contrarrevolução capitalista” na região. Inclui apontamentos sobre o Brasil,
entre os quais referências ao recém-formado PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
35. GUATTARI, Félix. Félix Guattari entrevista Lula. São Paulo: Brasiliense, 1982. 37p. Apresenta a transcrição de entrevista concedida por Lula
a Félix Guattari, psicanalista francês, crítico literário, filósofo, colaborador
de Gilles Deleuze e militante do movimento por rádios livres na França. Na
entrevista, Lula aborda as origens e o perfil ideológico do PT, as perspectivas
de participação do partido nas eleições de 1982, suas impressões em relação
à luta contra a ditadura militar (1964-1985) e sobre a possibilidade de recrudescimento da intervenção militar sobre a política naquele contexto, bem
como a posição do PT sobre temas em destaque na época, como a guerra das
Malvinas. Aborda, ainda, a relação do PT com a esquerda clandestina, a Igreja
progressista, os intelectuais e o apoio do partido à luta dos trabalhadores no
plano internacional, particularmente dos sindicalistas poloneses referenciados em Lech Walesa.
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36. KUCINSKI, B. Abertura, a história de uma crise. São Paulo: Brasil Debates, 1982. 168p. Analisa os principais eventos da conjuntura política
brasileira desde a eleiçãoindireta do Gal. Geisel à Presidência da República no
início dos anos 1970, passando pela crise do chamado “milagre econômico”,
pelo retorno dos movimentos populares à cena política até o ressurgimento
do movimento sindical no final dos anos 1970, a fragmentação das oposições
e o surgimento do PT. Toma por base a cobertura jornalística produzida pelo
autor a partir de 1974 para os periódicos The Guardian, Latin American Political Report e, menos regularmente, para os semanários Opinião, Movimento
(impulsionados por uma frente de organizações políticas, dentre as quais a
Ação Popular Marxista-Leninista, que aderiu ao PT) e Em Tempo (outro jornal
de frente política, impulsionado entre outras forças pela Democracia Socialista, que também aderiu ao partido). Sobre o PT, inclui capítulo em que relata
sua formação e perfil ideológico, e sua relação com as oposições, tais como o
Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e os comunistas. Inclui referências
esparsas a organizações de esquerda que se integraram ao PT; imagens que
ilustram o período investigado, além de prefácio de Severo Gomes. Reeditado
sob novo título em 20016.
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37. LÖWY, Michael (Org.). El Marxismo en América Latina (de 1909
a nuestros días): antología. México: Ediciones Era, 1982. 430p. Tradução
para o espanhol de obra originalmente editada em francês (1980) e traduzida
para diversos outros idiomas. Resumo encontra-se na referências à obra em
português – ver Löwy (1999). Muito embora contenha em suas edições posteriores documentos do PT, sobre o PT, e mesmo ensaios de futuros petistas que
são parte do arcebouço ideológico do petismo, a disponibilidade de tais documentos nas primeiras edições da obra é informação que resta por confirmar.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
38. MOISÉS, José Álvaro. Lições de liberdade e de opressão: os trabalhadores e a luta pela democracia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982, 245p.
Coletânea de artigos publicados pelo autor em revistas científicas e órgãos da
imprensa – tanto nacional como internacional, entre fins dos anos 1970 e início
dos anos 1980 – a respeito da conjuntura política brasileira no curso da crise
da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia. Analisa a situação de
crise política instalada na América Latina e discute os rumos da transição no
Brasil, caracterizada como processo em que setores ligados à ditadura procuram
preservar seus privilégios político-econômicos no quadro de um regime formalmente democrático. Investiga, particularmente, o perfil e a trajetória dos movimentos grevistas da região do ABCD, além da natureza do PT – considerado
uma novidade política – e suas experiências nos primeiros anos, incluindo-se o
esforço pela legalização e a luta contra a transição conservadora. Ilustrado com
fotografias de órgãos da grande imprensa que retratam os principais momentos
da luta popular ocorrida no Brasil no período analisado.
39. PAIVA, Marcelo Rubens. Feliz ano velho. São Paulo: Brasiliense,
1982. 232p. Romance autobiográfico que, também pela linguagem livre e
coloquial, alcançou grande tiragem nos anos 1980, tendo recebido diversas
adaptações para o teatro e uma para o cinema, sob direção de Roberto Gervitz
(1987). A obra é centrada na ocorrência e desdobramentos do acidente sofrido
por Paiva em 1979, que o deixou tetraplégico. Além de retratar as dificuldades
cotidianas associadas a sua condição, aborda sua vida afetiva, carreira musical, a experiência da repressão enquanto filho do deputado federal Rubens
Paiva, e também seu envolvimento político à época de estudante, quando cursava Engenharia Agrícola na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Ambientado no período de crise da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia entre o final dos anos 1970 e início da década de 1980, inclui breves
referências ao PT, a Lula e a correntes estudantis ligadas ao partido, tais como
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Liberdade e Luta (Libelu), vinculada à Organização Socialista Internacionalista
(OSI), agrupamento trotskista que se integraria ao PT em 1983.
40. PARTIDO DOS TRABALHADORES. Diretório Regional do Rio
de Janeiro. Vamos refazer o Rio: programa estadual de governo. [Rio de
Janeiro]: Edições Mário Pedrosa, 1982, 103p. Consiste do programa de governo apresentado pelo Diretório Regional do PT do Rio de Janeiro às eleições
para o governo do estado em 1982, publicado em livro por editora vinculada
ao próprio partido. O trecho do documento dedicado ao tema da educação
encontra-se reproduzido em Damasceno et al. (1988). Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
41. SAMPAIO, Antônio Possidônio. Lula e a greve dos peões: romancereportagem. São Paulo: Escrita, c1982. 135 p. Consiste de uma reportagem
jornalística romanceada, baseada em registros de depoimentos de trabalhadores que participaram dos movimentos grevistas ocorridos na região do ABCD
paulista entre fins dos anos 1970 e início dos anos 1980 e que desembocaram
na fundação do PT. A obra é composta a partir de depoimentos ordenados
cronologicamente, formando uma narrativa linear na qual não são indicadas
fontes ou datas de registro. Não há indicações claras também em relação aos
limites existentes no texto entre realidade e ficção. Destaca-se pelo esforço de
construção de uma leitura dos acontecimentos o mais próxima da percepção
e linguagem dos próprios trabalhadores. Inclui numerosas referências a Lula,
a retratar sua atuação sindical no contexto de formação do PT.
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42. SANTOS, Nilton. El Salvador: tendo a frente um povo em armas.
Rio de Janeiro: Edições Mário Pedrosa, 1982. 158p. Reportagem que retrata os avanços e desafios do processo revolucionário em El Salvador, impulsionado pela Frente Farabundo Marti de Libertação Nacional (FMLN) entre final
dos anos 1970 e início dos anos 1980. Preparada por Santos – então militante do PT identificado com o Movimento pela Emancipação do Proletariado
(MEP) –, e publicado por editora vinculada ao PT daquele estado com apoio
de sua Secretaria Regional de Relações Exteriores, inclui prefácio de Wilson
Farias – presidente do Diretório e membro da Executiva Regional do PT do
Rio de Janeiro – no qual reforça a solidariedade do PT com os processos revolucionários em curso na América Central e compartilha a expectativa de que
a obra possa estreitar estes laços de solidariedade e cooperação, traduzindo-os
em iniciativas concretas. Inclui ainda fotografias que retratam personagens
e eventos da revolução, além de documentos produzidos pela FMLN e uma
bibliografia sobre o tema.
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43. SEGATTO, José Antônio et al. PCB (1922-1982): memória fotográfica. São Paulo: Brasiliense, 1982. 174p. Reportagem fotográfica que
registra os 60 anos de existência do Partido Comunista Brasileiro (PCB),
organizada por grupo integrado por José Antônio Segatto, José Paulo Netto,
José Ramos Neto, Paulo César de Azevedo e Vladimir Sacchetta, muitos deles ligados ao partido à época. Contempla diferentes períodos da trajetória
do PCB, tais como os primeiros anos (1922-1929), seu crescimento e dificuldades (1930-1942), a reestruturação e a ilegalidade (1943-1947), além de
um período de ilegalidade e isolamento (1948-1957), de renovação – ainda
na clandestinidade (1958-1964) –, e também a experiência no exílio e o
regresso de dirigentes históricos ao Brasil com anistia (1964-1982). Inclui
breves menções e algumas imagens que retratam movimentos e lideranças
ligadas ao processo de formação do PT.
44. WESSON, Robert G. New military politics in Latin America. Estados Unidos da América: Prager, 1982. 230p. (Politics in Latin America).
Analisa a situação dos governos militares e as lutas democráticas em curso em
diversos países da América Latina. Inclui seção especialmente dedicada ao
PT, na qual constam referências a lideranças petistas e ao processo de formação do novo partido. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.

1983
45. ALVES, Márcio Moreira. Teotônio, guerreiro da paz. Rio de Janeiro: Vozes, 1983. 299p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra
consiste de biografia de Teotônio Vilela (1917-1983), político de trajetória conservadora, filiado à Aliança Renovadora Nacional (Arena) – base de sustentação política da ditadura militar (1964-1985) –, e que no contexto da redemocratização do país no final dos anos 1970 se integrou à oposição democrática,
filiando-se ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Inclui referências
a Lula e aos primeiros anos de existência do PT. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
46. CARDOSO, Fernando Henrique; GRAEFF, Eduardo P. Perspectivas: Fernando Henrique Cardoso – ideias e atuação política. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 216p. Consiste de entrevista concedida a Eduardo
Graeff por Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, político vinculado ao antigo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e futuro presidente da República
(1995-2002). Nela, revisita sua trajetória pessoal, política e intelectual, bem
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como avalia a conjuntura nacional no contexto de crise da ditadura (19641985) e de transição à democracia. Inclui referências a Lula e ao processo de
formação do PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
47. DEBRUN, Michel. A conciliação e outras estratégias. São Paulo:
Brasiliense, 1983. 173p. Reúne artigos e entrevistas do autor publicados entre
1979 e 1983, nos quais propõe que “os eixos da política brasileira não mudaram essencialmente desde a Independência”, tendendo as forças dominantes
a lançar mão de um “número limitado de estratégias políticas” – dentre estas,
a que aborda na obra, definida como estratégia de “concliação”. Empregada
entre aspas, refere-se não a um acordo entre iguais, mas a uma relação de desiguais desde o plano econômico, “uns já dominantes e outros já dominados”,
na qual “os primeiros exploram em seu proveito a transformação dos segundos em sócios caudatários”. Dentre outros artigos, destaca-se “Intelectuais orgânicos e intelectuais tradicionais” (1982), no qual analisa, à luz daquele conceito, o papel que têm desempenhado no Brasil os intelectuais (reivindicando
o sentido gramsciano no termo), considerando a experiência de partidos de
esquerda e de direita. Referindo-se ao PT, argumenta ser preocupante a defasagem observada ali entre intelectuais tradicionais e orgânicos, apontando
dois riscos a se evitar: o de cristalização do “papel tutelar” dos intelectuais
trandicionais; ou uma sobrevalorização dos orgânicos, o que resultaria numa
espécie de “neo-obreirismo”. Inclui prefácio de Paulo Sérgio Pinheiro.
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48. GERMAN, Christiano. Brasilien, autoritarismus und wahlen. República Federal da Alemanha: Weltforum, 1983. 327p. (Materialien zu
entwicklung und politik; 24). A julgar pelas informações disponíveis, a obra
analisa as relações entre autoritarismo e processo eleitoral no Brasil, considerando o largo período compreendido entre a Independência do país em
1822 até a crise da ditadura (1964-1985) e a transição à democracia no séc.
XX. Inclui breves referências ao PT e a Lula que retratam a presença daquele partido, recém-fundado, na conjuntura política brasileira nos anos 1980.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
49. GÈZE, François; LACOSTE, Yves; VALLADÃO, Alfredo; AYRTON, Pete. World view 1984: a comprehensive look at the news behind the
news. Estados Unidos da América: Pantheon Books, 1983. 470p. Apresenta um olhar panorâmico da conjuntura política e econômica mundial na
primeira metade da década de 1980. Inclui análises dedicadas ao Brasil, nas
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quais encontram-se breves referências ao PT, a retratar o partido em seus primeiros anos de existência. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
50. HARDMAN, Francisco Foot. Nem pátria, nem patrão!: memória
operária, cultura e literatura no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1983. 199p.
Primeira edição de obra reeditada posteriormente em 1984 e 2002. Na edição
de 2002, revisada e ampliada, contempla registro da participação de anarquistas em evento realizado pelo PT à época de sua fundação – registro cuja disponibilidade nas primeiras edições da obra resta por confirmar. Resumo da
reedição ampliada encontra-se em Hardman (2002). Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
51. LESBAUPIN, Ivo (Org.). Igreja, movimentos populares, política
no Brasil. São Paulo: Loyola, 1983. 79p. (Seminários especiais). Reúne
contribuições de Carlos Palácio, Jorge Eduardo Durão, Frei Betto e Herbert de
Souza apresentadas em debate dedicado a refletir sobre a relação entre a Igreja
católica e as lutas populares no Brasil no contexto de crise da ditadura (19641985) e de transição à democracia na primeira metade da década de 1980. Além
da contribuição de Betto, liderança religiosa identificada com o PT, inclui breves
menções ao partido. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
52. MÉNDEZ, Luis Felipe; BATES, Lawerence W. Brazil and Rio de
la Plata: challenge and response. Estados Unidos da América: Eastern Illinois University, 1983. 121p. A julgar pelas informações disponíveis, reúne
contribuições apresentadas em congresso acadêmico dedicadas a refletir sobre
o processo de transição democrática em curso tanto no Brasil quanto na Argentina. Inclui breves referências ao PT, as quais, retratam a presença do partido
na conjuntura de crise da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia no
início da década 1980. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
53. NOVAES, Carlos Eduardo. Crônica de uma brisa eleitoral. Rio de
Janeiro: Nórdica, 1983. 160p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste
de registro de cunho humorístico focado em fatos e personagens da campanha
eleitoral de 1982, acompanhado de ilustrações do cartunista Chico Caruso. Inclui referências ao recém-criado PT, que em 1982 defrontava-se pela primeira
vez com a experiência de participação em disputas eleitorais. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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54. PRESTES, Luiz Carlos. Prestes hoje. Rio de Janeiro: Codecri,
1983. 132p. A julgar pelas informações disponíveis, reúne documentos e
entrevistas de Luiz Carlos Prestes (1898-1990), histórica liderança comunista, em que analisa o cenário político brasileiro no contexto da luta contra
a ditadura militar (1964-1985) e da transição à democracia. Inclui referências ao PT, que é reconhecido como partido de trabalhadores, mas não um
partido revolucionário, refletindo as impressões sobre o PT e sobre as lideranças petistas existentes entre os comunistas no início da década de 1980.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
55. VANNUCCHI, Aldo (Org.). Paulo Freire ao vivo: gravação de
conferências com debates realizadas na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba (1980-1981). São Paulo: Loyola, 1983. 147p.
Reúne a transcrição de conferências proferidas por Paulo Freire entre 1980 e
1981 em Sorocaba/SP a convite do próprio PT, nas quais aborda temas como
educação e a conjuntura política, menciona o partido e Lula – sua principal
liderança –, apresentando-se como militante petista. Inclui contribuições
de Vannucchi e Santos, nas quais analisam a trajetória e o pensamento de
Freire. Obra reeditada em 20037. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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56. VIANNA, Luiz Werneck. A classe operária e a abertura. São
Paulo: Cerifa, 1983. 196p. Reúne artigos e entrevistas do autor produzidos
entre 1977 e 1982, em sua maioria publicados nas revistas Temas, EscritaEnsaio, Veja, e nos jornais Em Tempo (impulsionado, entre outras forças,
pela corrente Democracia Socialista, que aderiu desde o início ao PT) e Voz
da Unidade – órgão oficial do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Analisa
os principais fatos da conjuntura política brasileira no contexto de crise da
ditadura (1964-1985) e de transição à democracia com foco sobre o movimento operário e sua relação com o PCB no período compreendido entre
as greves na região do ABC paulista, no final dos anos 1970, e a conjuntura anterior às eleições de 1982. Inclui apresentação na qual aborda em
perspectiva panorâmica a trajetória do PCB, bem como ensaio introdutório
no qual reflete sobre a relação entre política e economia, fundamentando
teórica e metodologicamente a análise proposta na obra. Referências ao PT
concentram-se em entrevista concedida a Ricardo Maranhão, Ricardo Antunes e Maria Hermínia em 1980, intitulada “O movimento grevista recente
(1979)”, na qual registra divergências existentes entre petistas e comunistas
em relação ao movimento sindical.
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57. WESSON, Robert; FLEISCHER, David V. Brazil in transition. Estados Unidos da América: Prager, 1983. 197p. Analisa a conjuntura política
brasileira no contexto da ditadura militar (1964-1985) e da transição à democracia. Inclui referências a Lula, à formação do PT e aos primeiros anos de existência do partido. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.

1984
58. ABREU, A. A. et al. (Coord.). Dicionário histórico-biográfico brasileiro: pós-1930. São Paulo: CPDOC/FGV, 1984. 4 v. Apresenta verbetes referentes a movimentos, organizações e personalidades da sociedade brasileira
no período posterior à 1930. Inclui verbetes dedicados PT, suas principais
lideranças e a organizações de esquerda clandestinas que aderiram ao partido; sendo também mencionado em verbetes de organizações e personalidades
que se aliaram ou se opuseram ao PT.
59. ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e oposição no Brasil (19641984). Petrópolis: Vozes, 1984. 337p. A obra apresenta uma leitura da conjuntura política e econômica do país no período correspondente ao da ditadura
militar (1964-1985), com especial ênfase sobre as relações que se estabeleceram
à época entre Estado e oposições democráticas. Contempla as “três fases de institucionalização do regime militar”: a estruturação inicial do regime autoritário,
em permanente tensão com forças liberalizantes (1964-1968); sua consolidação
e a emergência da luta armada (1969-1974); e a “distensão” e abertura política
(1978-1984). Inclui referências aos movimentos sindicais que impulsionaram a
formação do PT, além de referências ao próprio PT, as quais retratam os primeiros anos de existência do partido, com destaque para sua formação em 1980,
para a distribuição dos primeiros diretórios pelo país, sua participação e desempenho na campanha de 1982, a atuação da bancada petista na votação sobre a Lei de Segurança Nacional em 1983, e seu envolvimento nas articulações
iniciais do movimento pelas “Diretas Já” entre 1983 e 1984. Inclui prefácio de
Helio Bicudo, jurista então identificado com o PT.
60. BAQUERO, Marcello (Org.). Abertura política e comportamento
eleitoral nas eleições de 1982 no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Editora
UFRGS, 1984. 128p. Refletindo o interesse sobre os processos eleitorais
no Brasil suscitado pela retomada das eleições diretas para governador em
1982, investiga diferentes aspectos daquela campanha no Estado do Rio
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Grande do Sul. De modo geral, aborda: contexto histórico em que ocorre a
eleição, perfil do eleitorado e das bases partidárias, comportamento eleitoral, identificação partidária e nível de legitimidade do sistema político. No
que se refere especificamente ao PT, conclui que constituía, à época, uma
força marginal na disputa política do Estado, última dentre os partidos que
participaram do pleito de 1982; e que reunia em torno de si um eleitorado
primordialmente jovem (até 26 anos de idade), de cor branca e com altos
níveis de escolaridade, acesso a informação e identificação partidária. Inclui
tabelas com resultados eleitorais e dados de pesquisas de opinião.
61. BETTO, Frei (Org.). Desemprego, causas e consequências. São Paulo: Paulinas, 1984. 94p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra reúne
contribuições de lideranças sociais e políticas do campo de oposição à ditadura
militar (1964-1985), que abordam a conjuntura política e econômica do país,
que se encontrava sob uma grave crise econômica – a elevar as taxas de desemprego – e diante da ascensão dos movimentos grevistas. Inclui contribuições de
Frei Betto, Paul Singer, José de Souza Martins, Lula e Dom Cláudio Hummes
– personalidades em sua maioria identificadas com o PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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62. CARONE, Edgard (Org.). Movimento operário no Brasil (19641984). São Paulo: Difel, 1984. 314p. Consiste do terceiro e último volume
de uma série sobre a história do movimento operário no Brasil no período
compreendido entre 1877 e 1984. Inclui breves referências ao PT, nas quais
relata o processo de sua fundação e o caracteriza como um partido “aberto
e em processo de consolidação, tanto na estruturação como no seu programa”. Inclui também documentos fundacionais do PT, como a “Carta de
Princípios” (1979) e “Programa” (1980); documentos de tendências internas
ao partido à época, como Causa Operária, Democracia Socialista e a recémsurgida Articulação, entre outras; entrevista concedida por Lula, extraída de
Morel (1981); documentos da Comissão Executiva Nacional do partido sobre
as eleições de 1982 e sobre a conjuntura de 1983; além de contribuição ao
debate do 3º Encontro Nacional, datada de janeiro de 1984, e subscrita por
integrantes do PT de São Paulo. Constitui um dos primeiros estudos dedicados a difundir ampla e integralmente documentos do PT e de suas tendências internas –, precedido apenas por Pedrosa (1981) –, decorrendo daí as
limitações na identificação de parte do material publicado.
63. CARTA, Mino; PEREIRA, Raimundo. Retrato do Brasil: da monarquia ao estado militar. São Paulo: Editora Três; Política, 1984. 4 v. A
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julgar pelas informações disponíveis, consiste numa reportagem histórica sobre o Brasil, organizada em quatro volumes, e que contempla o largo período
compreendido entre a independência e estabelecimento do regime monárquico em 1822 até a ditadura militar (1964-1985). Inclui diversas referências
ao PT e a Lula, retratando a formação e os primeiros anos de existência do
partido. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
64. COELHO NETTO, J. Teixeira. Fliperama sem creme. São Paulo:
Brasiliense, 1984. 137p. (Cantadas literárias; 21). Obra de ficção que marca
a estreia do autor neste gênero literário. Consiste de romance ambientado no
cenário paulistano de meados da década de 1980 e na cultura punk. Inclui
menções ao PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
65. DANIEL, Herbert. Meu corpo daria um romance: narrativa desarmada. Rio de Janeiro: Rocco, 1984. 395p. Romance autobiográfico elaborado por Herbert Eustáquio de Carvalho (1946-1992), mais conhecido por
Herbert Daniel (seu nome de nascença acrescido de pseudônimo adotado no
período de clandestinidade). Militante no período de ditadura militar (19641985), integrou diversas organizações da luta armada, tendo participado do
sequestro dos embaixadores alemão e suíço em 1970. Ativista da questão ecológica e dos direitos dos homossexuais, participou da formação do PT, tendo
depois se somado à iniciativa de formação do Partido Verde (PV) – agremiação que o homenageia hoje na denominação de sua fundação de apoio. A
obra contempla a vivência do autor no exílio e retrata a emergência de novos
valores em setores da esquerda ao longo dos anos 1970, tais como a liberdade
sexual. Inclui breves menções ao PT.
66. ENCONTRO NACIONAL PELA LEGALIDADE DO PCB. Uma
alternativa democrática para a crise brasileira. São Paulo: Novos Rumos,
1984. 222p. Reúne as resoluções aprovadas no Encontro Nacional pela Legalidade do Partido Comunista Brasileiro (PCB), designação de fachada
adotada pelo 6º Congresso Nacional do PCB, que se realizou no Brasil entre
1983 e 1984 na clandestinidade. Apresenta a análise dos militantes do PCB
sobre o cenário político nacional e sobre a relação do partido com diversos
movimentos e organizações então existentes num momento crítico da história do partido, marcado por tensões internas agravadas pelo desligamento
de Luiz Carlos Prestes – liderança comunista histórica – quando de seu retorno do exílio no final dos anos 1970. Inclui breves referências ao PT que
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refletem as impressões dos comunistas a respeito do novo partido em seus
primeiros anos de existência.
67. FRAGOSO, Heleno. Advocacia da liberdade: a defesa nos processos políticos. Rio de Janeiro: Forense, 1984. 239p. Registra a atuação profissional do autor – notório advogado e professor de Direito – na defesa de presos
políticos no período da ditadura militar (1964-1985); sofrendo por isso, também ele, a violência do regime. Consiste de um verdadeiro retrato da advocacia
criminal brasileira no período da ditadura. Inclui reflexão sobre a “repressão
política após o movimento militar de 1964”; sobre o período marcado pelo Ato
Institucional n. 5; um estudo no qual propõe uma “interpretação democrática
da Lei de Segurança Nacional” (LSN), resultante de “um grande esforço para
levar os juízes militares a uma aplicação alternativa de uma lei infame”; além do
relato de casos em que atuou como advogado de defesa, entre os quais incluemse os de Niomar Moniz Sodré Bittencourt, Caio Prado Júnior, Padre François
Jentel, Stuart Angel Jones, Francisco Pinto e Padre Reginaldo Veloso, além dos
casos dos presos políticos do Movimento pela Emancipação do Proletariado
(MEP) – organização política que aderiu desde o início ao PT –, e também de 13
lideranças metalúrgicas do ABC enquadrados na LSN, muitos deles fundadores
do partido, entre os quais o próprio Lula.
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68. GURGEL, Antônio de Pádua. Socialistas no Brasil: partidos, programas e experiências. Brasília: Thesaurus, 1984. 184p. Segundo o próprio autor, constitui uma reportagem que busca fornecer ao leitor subsídios
sobre “diversas tentativas – a nível político-partidário ou não – de eliminar a
exploração do homem pelo homem no território brasileiro”. Analisa a trajetória de partidos políticos desde o período de proclamação da República (1889)
até os anos 1980. Em relação ao PT, inclui apenas transcrição completa do
“Programa”, aprovado no ato nacional de lançamento do partido, ocorrido no
Colégio Sion, em 10 de fevereiro de 1980.
69. HARDMAN, Francisco Foot. Nem pátria, nem patrão!: memória
operária, cultura e literatura no Brasil. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 1984.
199p. Segunda edição de obra originalmente editada em 1983 e posteriormente reeditada em 2002. Na edição de 2002, revisada e ampliada, contempla registro da participação de anarquistas em evento realizado pelo PT à
época de sua fundação – registro cuja disponibilidade nas primeiras edições
da obra resta por confirmar. Resumo da reedição ampliada encontra-se em
Hardman (2002). Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
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70. KOTSCHO, Ricardo. Explode um novo Brasil: diário da campanha
das diretas. São Paulo: Brasiliense, 1984. 151p. Reúne artigos produzidos pelo
autor – destacado jornalista identificado com o PT – publicados no jornal Folha de
S.Paulo entre novembro de 1983 e abril de 1984. Neles, relata em detalhes a campanha por eleições diretas para presidente da República, o chamado movimento
por “Diretas Já!”, que se difundiu por todo o Brasil entre 1983 e 1984, desencadeando um dos maiores movimentos de massa da história do país. Contempla
os principais lances daquela campanha, tais como o primeiro comício, realizado
em São Paulo em 1983; a “Caravana das Diretas”, que percorreu diversas regiões
promovendo mobilizações; além dos grandes atos realizados depois em Minas
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Concluída há 10 dias da votação da emenda
que pretendia restabelecer as eleições diretas para presidente, a obra inclui inúmeras referências ao PT e a Lula, retratando a decisiva participação do partido
no processo; além de apresentação de Ulysses Guimarães; cronologia e álbum de
fotos referente à campanha; e quadro identificando a posição dos parlamentares
(inclusive os petistas) nas votações que derrotaram a emenda em 1984.
71. PEREIRA, Raimundo; CAROPRESO, Álvaro; RUY, José Carlos. Eleições no Brasil pós-64. São Paulo: Global, 1984. 126p. (Que país é
este?). Propõe um balanço dos processos eleitorais ocorridos no Brasil entre
1964 e 1982 – período de vigência da ditadura militar (1964-1985) no país –
com destaque para as eleições de 1982. Investiga, particularmente, a reestruturação do sistema partidário ocorrida em fins dos anos 1970 e que resultou
no fim do bipartidarismo, além da distribuição geográfica e socioeconômica
e da evolução dos votos situacionista e oposicionista. Levanta algumas teses
para debate, dentre as quais se destacam aquelas referentes ao PT; relativiza
a efetividade da tática eleitoral adotada pelo partido, considerada demasiado regionalizada, ao passo que destaca seu crescimento proporcionalmente
mais acentuado entre as camadas mais pobres da população, residentes nos
grandes centros urbanos. Inclui gráficos e tabelas com o perfil e evolução das
intenções de voto e uma cronologia do período analisado.
72. PINHEIRO, Paulo Sérgio; ROMANO, Roberto. Escritos indignados: polícia, prisões e política no estado autoritário (no 20 aniversário
do Regime de Exceção, 1964-1984). São Paulo: Brasiliense, 1984. 268p.
Analisa a questão da violação de direitos humanos e da repressão policial no
contexto da ditadura militar (1964-1985). Inclui diversas referências ao PT e a
Lula, e que retratam a formação e os primeiros anos de existência do partido.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
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73. SANTOS, Jorge Fernando dos. Teatro mineiro: entrevistas e críticas. Belo Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1984. 286p. Reúne
críticas de espetáculos teatrais e entrevistas com profissionais de artes cênicas
publicadas entre 1983 e 1984 na coluna “Teatro Vivo”, mantida pelo autor no
jornal Estado de Minas. Entre outras, destaca-se entrevista concedida por Marcelo Rubens Paiva, na qual reflete sobre o cenário político nacional, apresentando-se não apenas como “militante do PT”, mas “petista roxo”. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
74. SOARES, Gláucio Ary Dillon. Colégio eleitoral, convenções partidárias e eleições diretas. Rio de Janeiro: Vozes, 1984. 108p. Analisa a orientação dos partidos políticos existentes no país à luz do contexto da luta por
eleições diretas e de convocação do Colégio Eleitoral, constituído em 1985
visando à eleição indireta para a Presidência da República. Inclui referências
ao PT e a Lula que retratam a atuação do partido em seus primeiros anos de
existência. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
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75. VALLE, Alvaro. As eleições de 1982 e o voto distrital. Rio de Janeiro: Essinger, 1984. 201p. Considerando as informações disponíveis, analisa o
processo de crise da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia, com especial interesse ao desenvolvimento e resultado das eleições ocorridas no país
em 1982, apresentando tabelas com dados das votações. Inclui referências ao
PT que retratam o partido diante de sua primeira experiência de participação
em campanhas eleitorais. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
76. Wittschier, Heinz Willi. Brasilien und sein Roman im 20. Jahrhundert. Suiça: Schäuble, 1984. 198p. A julgar pelas informações disponíveis, trata-se de um estudo sobre literatura brasileira no séc. XX. Contempla
referências ao Brasil, entre as quais encontram-se breves menções ao PT e a
lideranças petistas, como Lula e Chico Mendes, as quais retratam a atuação
do partido em seus primeiros anos de existência. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.

1985
77. ALBERTI, Giorgio (Org.). Ordine internazionale, società e politica
in America Latina. Itália: Marietti, 1985. 383p. A julgar pelas informações
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disponíveis, reúne contribuições apresentadas em seminário internacional realizado Bolonha em 1982 sobre a situação da América Latina, com ênfase em
aspectos sociais e políticos e sua relação com a ordem internacional. Inclui
breves referências ao PT e a Lula que retratam o partido em seus primeiros
anos de existência. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
78. ANDERY, Alberto Abib. Juventude brasileira: situações e perspectivas. Caxias do Sul: Paulinas, 1985. 52p. Apresenta uma leitura da situação e perspectivas da juventude no Brasil na década de 1980. Inclui breves
menções ao PT a retratar a trajetória do partido e relação com a juventude em
seus primeiros anos de existência. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
79. Business International Corporation. Business in a
democratic Brazil: new risks and opportunities. Estados Unidos da América: The Corporation, 1985. 120p. Considerando as informações disponíveis, consiste de publicação voltada a empresários estrangeiros que analisa
situação política e econômica do Brasil, bem como as condições de investimento existentes no país no contexto da crise da ditadura (1964-1985) e de
transição à democracia. Inclui referências ao PT e a Lula a retratar a trajetória
do partido em seus primeiros anos de existência. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
80. CARVALHO, Péricles; ALMEIDA, Francisco. PCdoB: a sobrevivência de um erro. 2. de. rev. ampl. São Paulo: Novos Rumos, 1985. 79p.
(Cadernos do militante comunista; 1). Consiste de um histórico do Partido
Comunista do Brasil (PCdoB), elaborado por dirigentes ligados ao Partido Comunista Brasileiro (PCB). Objetiva tornar claras as diferenças entre ambos,
justificando “o porque de dois partidos comunistas, com nome e sigla muito parecidos”. Isto, num momento em que, sob a ampliação das liberdades,
“políticos burgueses e órgão de imprensa confundiam os nomes e propostas
dessas agremiações”. Contempla temas como a formação do PCdoB nos anos
1960; suas concepções ideológicas e referência no modelo socialista albanês;
a experiência da guerrilha do Araguaia; a incorporação da Ação Popular nos
anos 1970; bem como as mudanças de tática política, ocorridas a partir das
eleições de 1974 e aprofundadas posteriormente, que teriam representado,
supõe-se na obra, uma aproximação tardia com as formulações do PCB. Inclui
breves referências ao Partido Revolucionário Comunista (PRC), dissidência do
PCdoB consumada em 1984 que aderiu ao PT; e também à caracterização do
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PT e PCB apresentadas pelo PCdoB – para o qual ambos representam tendências reformistas –; caracterização que é interpretada como “ataque sistemático
e emocional”, “estranho à concepção proletária”, e avesso à “unidade e a luta
dentro da convivência democrática”.
81. CASTRO, Antônio Escosteguy et al. Política da Constituinte. Porto Alegre: Fundação Wilson Pinheiro; Mercado Aberto, 1985. 88p. (Tempo
de pensar; 5). Inclui contribuições a respeito da Assembleia Nacional Constituinte de autoria de Antônio Escosteguy de Castro, Clóvis Ilgenfritz, Eduardo
K. M. Carrion, Sérgio Caparelli, Renato Castro Moreira, Augustino Veit, Jair
Krischke, Olívio Dutra, Eduardo C. Scaletsky e Antônio Hohlfeldt, muitos
deles dirigentes petistas e intelectuais referenciados no partido. Aborda, mais
especificamente, a história de constituintes ocorridas em regimes democráticos sob hegemonia burguesa; o significado histórico de uma Constituinte
no contexto da transição democrática conservadora então em andamento no
Brasil; a importância da participação dos trabalhadores, particularmente do
PT, no processo; além de propostas concretas para diferentes áreas como comunicação, educação, direitos humanos, política urbana, economia e direito.
Integra a coleção Tempo de Pensar, editada pela Fundação Wilson Pinheiro
(fundação partidária do PT à época), destinada a dar publicidade às propostas
do PT sobre temas em destaque na conjuntura.
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82. CASTRO, Antônio Escosteguy et al. Política urbana. Porto Alegre:
Fundação Wilson Pinheiro; Mercado Aberto, 1985. 51p. (Tempo de pensar;
2). Reúne artigos a respeito da questão urbana, elaborados como contribuição
ao debate interno do PT, a encontros de entidades profissionais ou como artigos
destinados à veiculação pela imprensa. Inclui contribuições de Antônio Escosteguy Castro, Eduardo Vieira, Jorge Wilheim, Leonora de Alencastro e Moema Debiaggi – técnicos e intelectuais em parte referenciados no PT. Aborda o ambiente
urbano como reflexo do conflito político, com foco sobre a relação entre o planejamento urbano e o papel assumido pelo Estado no tratamento da questão da
violência, favorecendo setores dominantes da sociedade. Destaca a necessidade
de ampliação do debate sobre a questão urbana considerando-se a proximidade
da Assembleia Constituinte. Integra a coleção Tempo de Pensar, editada pela
Fundação Wilson Pinheiro (fundação partidária do PT à época), destinada a dar
publicidade às propostas do PT sobre temas em destaque na conjuntura.
83. CHACON, Vamireh. História dos partidos brasileiros: discurso e
práxis de seus programas. 2. ed. Brasília: Editora UnB, 1985. 739p. (Temas
brasileiros; 5). Analisa o perfil e a trajetória dos partidos políticos brasileiros
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através de seus documentos básicos, desde o Império aos anos 1980. Inclui
documentos de partidos existentes no período que identifica como o da Quinta
República, iniciado em 1964, quais sejam, Ação Renovadora Nacional (Arena),
Partido da Frente Liberal (PFL), Movimento Democrático Brasileiro (MDB)/Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Partido Popular (PP), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Comunista Brasileiro (PCB), Partido Democrático Social (PDS) e PT. No que
se refere especificamente ao PT, inclui documentos transcritos em sua íntegra:
“Manifesto”, aprovado na reunião do Colégio Sion, em São Paulo, realizada em
fevereiro de 1980; e “Programa”, aprovado em reunião ocorrida no Instituto
Sedes Sapientiae, também em São Paulo, em outubro de 1980.
84. CHAUI, Marilena et al. Política cultural. Porto Alegre: Fundação Wilson Pinheiro; Mercado Aberto, 1985. 78p. (Tempo de pensar; 1).
Apresenta documento elaborado por Marilena Chaui, Antonio Candido, Lélia
Abramo e Edélcio Mostaço – em parte integrantes da Secretaria Nacional de
Cultura do PT – preparado a partir de contribuições enviadas por militantes
da área cultural referenciados no partido e apresentado à Executiva Nacional
do PT em meados de 1985. Reforça a importância da cultura como mecanismo de legitimação do Estado, apontando que em formações capitalistas este
se descola da sociedade civil e impõe um projeto excludente do ponto de vista
político e econômico. Aprofunda a análise sobre a política cultural na conjuntura dos anos 1980, particularmente nas áreas da educação, e do desenvolvimento e segurança nacionais. Procura lançar as bases para a definição
de uma política cultural do PT. Inaugura a coleção Tempo de Pensar, editada
pela Fundação Wilson Pinheiro, destinada a dar publicidade às propostas do
PT sobre temas em destaque na conjuntura.
85. DALLARI, Pedro (Org.). Política municipal. Porto Alegre: Fundação Wilson Pinheiro; Mercado Aberto, 1985. 68p. (Tempo de pensar; 3).
Reúne contribuições acerca da questão do poder em nível municipal diante
da proximidade de uma possível Assembleia Nacional Constituinte. Inclui
contribuições de Brito Coelho, Eder Sader, Elói Pietá, Horácio Neto, Ivan Valente, Joaquim Moraes, José Álvaro Moisés, José Genoino Neto, Luiza Erundina de Sousa, Maria Alice Borges, Maria Luiza Nóbrega e Sônia Gayotto, Tereza
Lajolo – em sua maioria identificados com o PT, alguns deles integrantes da
direção do partido ou parlamentares petistas. Na perspectiva de descentralização do poder político no Brasil, aborda duas principais questões: o espaço
municipal como arena de disputa por melhores condições de vida; e o esforço
de compreensão do legislativo municipal e as perspectivas de atuação do PT
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naquele espaço. Debate, entre outros temas: a necessidade de ampliação da
participação popular; a proposta de implantação de Conselhos Populares; os
riscos de cooptação decorrentes da participação no parlamento; e a relação
entre partido, movimentos sociais, população e mandatos. Integra a coleção
Tempo de Pensar, editada pela Fundação Wilson Pinheiro, destinada a dar
publicidade às propostas do PT sobre temas em destaque na conjuntura.
86. DASCAL, Marcelo (Org.). Dialogue: An Interdisciplinary Approach. Países Baixos; Estados Unidos da América: John Benjamins Publishing
Company, 1985. 473p. (Pragmatics & beyond companion series; 1). Reúne artigos relacionados ao campo da análise do discurso, considerado sob
múltiplos aspectos e distintos contextos sociais, apresentados ao 1º Encontro
Internacional de Filosofia da Linguagem realizado em Campinas em agosto
de 1981. Referências ao PT e a Lula encontram-se no artigo “Argumentative
operators and dialogue”, de autoria de João Wanderley Geraldi, Eduardo R. J.
Guimarães e Rodolfo Ilari. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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87. DECKES, Flavio. Radiografia do terrorismo no Brasil: 1966/1980.
São Paulo: Ícone, 1985. 147p. Analisa ações de grupos de direita e do próprio
Estado executadas entre 1966 e 1980 contra os movimentos populares e as
organizações de esquerda. Contempla desde grupos presentes na sociedade
civil, tais como a organização Tradição, Família e Propriedade (TFP) e o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (Ipes), entre outros; organismos de Estado articulados pelo Serviço Nacional de Informações (SNI); até organizações
consideradas terroristas, com especial destaque ao Comando de Caça aos Comunistas (CCC). Em apêndice, apresenta resumo de dados sobre a repressão e
as ações terroristas da direita; trecho do Relatório Meira Matos, que subsidia a
Reforma Universitária de 1968; e cronologia de atentados de direita ocorridos
no país entre 1966 e 1980. Referências ao PT se concentram nesta cronologia: nela constam mais de uma dezena de atentados executados diretamente
contra o partido, contra lideranças e entidades identificadas com o PT, ou
mesmo contra as sedes de jornais ligados a correntes petistas, tais como Em
Tempo (corrente Democracia Socialista) e Convergência Socialista (editado por
corrente homônima). Inclui prefácio de Dalmo de Abreu Dallari.
88. DIMENSTEIN, Gilberto. O complô que elegeu Tancredo. Rio de
Janeiro: Editora JB. 1985. 247p. Analisa a conjuntura política brasileira
no período de crise da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia
com especial destaque ao processo de eleição indireta de Tancredo Neves à
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Presidência da República pelo Colégio Eleitoral em 1985. Inclui referências
ao PT e a Lula que retratam a atuação do partido em seus primeiros anos de
existência. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
89. FALCÃO, Joaquim; SÁ, Constança Pereira de. Nordeste: eleições.
Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 1985. 213p. A julgar pelas informações
disponíveis, apresenta um balanço das eleições ocorridas no país entre o final
da década de 1970 e início de 1980 – no contexto, portanto, de crise da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia – com foco nos Estados da região Nordeste. Inclui referências à participação do PT na campanha de 1982.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
90. FIGUEIREDO, Carlos. Palavras aos petistas: crônica do 13 de
outubro. Belo Horizonte: Editora Jequitinhonhense, 1985. 64p. Relata em
detalhes o Encontro Regional do PT de Minas Gerais (1985) – o qual, segundo consta, teria sido também gravado pelo autor. Inclui menções a lideranças
petistas, tais como Apolônio de Carvalho, Luiz Soares Dulci, Virgílio Guimarães, Patrus Ananias, João Batista dos Mares Guia, Nilmário Miranda e Apolo
Heringer Lisboa; e também a correntes do PT, notadamente ao PT de Massas
(que deu origem à Articulação no estado), à Centelha (que participa da formação
da tendência Democracia Socialista/DS) e ao Movimento pela Emancipação do
Proletariado (MEP). Além do relato do encontro, inclui depoimento de Apolo –
liderança com a qual se identifica o autor – e um ensaio, também de sua autoria
em que estão expostas as posições da composição vitoriosa no encontro e suas
divergências com o PT de Massas, liderado por Dulci. Dedicado à Maria Luiza
Fontenele e ao povo de Fortaleza, “capital brasileira do SOLcialismo”, inclui ainda apresentação de Sandra Starling, liderança do PT no estado, na qual valoriza
a iniciativa do autor em expor seu pensamento ao confronto de ideias, considerada fundamental ao aperfeiçoamento da democracia interna no partido.
91. MAOLÁIN, Ciarán Ó. Latin American political movements. Estados Unidos da América: Facts on File, 1985. 287p. Estruturada na forma
de enciclopédia, a obra apresenta perfil e histórico de aproximadamente 700
organizações e articulações políticas, legais e clandestinas, ativas no cenário
político de 20 países latino-americanos. Inclui referências ao PT, a lideranças
petistas e a organizações clandestinas de esquerda que aderiram ao partido.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
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92. MELLÃO NETO, João. Nú com a mão no bolso. São Paulo: Siciliano, 1985. 246p. Primeira edição de obra reeditada em 1989. Em sua segunda
edição, inclui referências ao PT – registros cuja existência nesta primeira edição
restam ainda por confirmar. Ver resumo em Mellão Neto (1989). Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
93. MORAES, Maria L. Q. Mulheres em movimento: o balanço da
década da mulher do ponto de vista do feminismo, das religiões e da política. São Paulo: Nobel, 1985. 71p. A julgar pelas informações disponíveis, a
obra analisa a presença da mulher no cenário político nacional, com especial
interesse sobre a questão do feminismo, da religião e da participação política.
Incluindo menções ao PT que retratam a relação do partido com a questão
da mulher em seus primeiros anos de existência. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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94. MOTA, Lourenço (Org.). A Nova República: o nome e a coisa.
São Paulo: Brasiliense, 1985. 200p. Reúne entrevistas com Hélio Beltrão,
Fernando Henrique Cardoso, Roberto Campos, Celso Furtado, Mário Henrique Simonsen, Hélio Jaguaribe, Francisco Weffort e José Mindlin a respeito
dos rumos da chamada Nova República – regime político resultado do fim
da ditadura militar (1964-1985) no Brasil. Nas entrevistas, traçam um diagnóstico da crise política e econômica vivida pelo país no período de transição
democrática e debatem questões como o papel do Congresso, a situação das
Forças Armadas, reforma agrária, dívida externa, reforma tributária, multinacionais, entre outras. Weffort, então secretário-geral do PT, destaca como
prioridades em sua contribuição a implantação de profundas transformações
estruturais, como a reforma agrária; a transformação do Congresso Nacional
no centro do poder político; o combate à cultura intervencionista das Forças
Armadas; além do controle sobre as multinacionais e o equacionamento da
questão da dívida externa. Inclui um quadro de síntese das posições dos entrevistados sobre os temas sugeridos à reflexão.
95. MURARO, Rose Marie (Org.). Sexualidade, libertação e fé: por
uma erótica cristã – primeiras indagações. Petrópolis: Vozes, 1985. 124p.
Reúne artigos que refletem sobre a questão da sexualidade desde um ponto
de vista cristão, porém libertário, identificado com um modelo de sociedade
social e economicamente justo, tanto quanto sexualmente livre. A publicação
da obra custou à autora – eminente liderança feminista nos anos 1970 – o
desligamento da editora Vozes em 1986 por ordem do Vaticano, tendo o mesmo ocorrido com Ludovico de Castro, superintendente da empresa, e com
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Leonardo Boff – neste caso, por conta de sua defesa da Teologia da Libertação.
Inclui breves referências ao PT, a Lula e à corrente estudantil Liberdade e Luta
(Libelu), vinculada à Organização Socialista Internacionalista (OSI) – agrupamento trotskista que aderiu ao partido em 1983. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
96. PASTORE, José. Pacto social de Delfim a Tancredo. Rio de Janeiro:
Revista Indústria e Produtividade, 1985. 38p. (Coleção José Ermírio de Moraes; 15). Analisa a conjuntura econômica e política brasileira desde fins dos anos
1970 a meados da década de 1980. Inclui referências ao PT e a Lula que retratam
a trajetória do partido em seus primeiros anos de existência. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
97. PONT, Raul. Da crítica ao populismo à construção do PT. Porto
Alegre: Seriema, 1985. 180p. Inclui textos do autor abordando os desafios
enfrentados ao longo de sua trajetória política, desde o início no movimento
estudantil em 1964, passando pelo período de prisão e militância sindical
nos anos 1970, até a construção do PT. Entre os temas destacam-se: balanço
da experiência de luta das esquerdas no Brasil e no Rio Grande do Sul nos
anos 1950 e 1960, particularmente no embate contra o populismo; balanço
e perspectivas da Tendência Socialista (TS), corrente em que atuava em fins
de 1970, ligada ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e componente
da fusão que em 1979 deu origem à Organização Revolucionária MarxistaDemocracia Socialista (ORM-DS); além de documentos de contribuição ao
debate interno ao PT, desenvolvidos particularmente em função de seus Encontros Nacionais, da participação do partido em processos eleitorais e do
esforço de definição de suas propostas para os movimentos sociais. Retrata
a trajetória e as posições tanto da TS quanto da ORM-DS, organizações das
quais o autor foi integrante e que se encontram na origem do PT.
98. RAY, Romeo. Reportagen aus Brasilien: vom Wirtschaftswunder
in die Krise. Suíça: Helbing & Lichtenhahn, 1985. 250p. A julgar pelas
informações disponíveis, a obra aborda o processo de desenvolvimento econômico brasileiro no contexto da ditadura militar (1964-1985), com especial
interesse ao chamado Milagre Econômico (1969-1973) e a profunda crise econômica que se instalou entre o final dos anos 1970 e início da década de 1980.
Inclui referências ao recém-formado PT e a Lula que retratam a presença do
partido na conjuntura política brasileira da primeira metade dos anos 1980.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
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99. SABINA, Maria (ed.). Maconha em debate. São Paulo: Brasiliense, 1985. 133p. Reúne contribuições relacionadas à questão do consumo e da
legalização da maconha no Brasil. Inclui menções à Caterina Koltai, petista
que assumiu a bandeira da legalização da maconha (respondendo criminalmente por isso) quando candidata à vereadora pelo PT nas eleições de 1982.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
100. SILVA, Carlos Eduardo Lins da. Muito além do Jardim Botânico:
um estudo sobre a audiência do Jornal Nacional da Globo entre trabalhadores. São Paulo: Summus, 1985. 163p. Analisa a audiência ao Jornal
Nacional, programa diário transmitido pela Rede Globo de televisão, a partir
do ponto de vista dos trabalhadores, apontando para a existência de um olhar
crítico do telespectador ante ao conteúdo veiculado pela TV. Inclui referências
ao PT e a Lula que retratam a atuação do partido em seus primeiros anos de
existência. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.

Partido dos Trabalhadores: bibliografia comentada (1978-2002)

101. SINATORA, Amilton et al. Política agrária. Porto Alegre: Fundação Wilson Pinheiro; Mercado Aberto, 1985. 79p. (Tempo de pensar;
4). Estudo elaborado pelo Grupo de Trabalho de Reforma Agrária do Diretório
Regional do PT de São Paulo, integrado por Ceici Kameyama, José Graziano
da Silva e Wladimir Pomar, entre outros. Aborda aspectos como: reflexos do
contexto político e econômico brasileiro no período pós-1964 sobre o campo, particularmente no Estado de São Paulo; caracterização do perfil e das
estratégias de organização política dos trabalhadores do campo; análise da
estrutura fundiária e proposta de reforma agrária do PT. Além disso analisa
a questão do abastecimento, acompanhada de anexos sobre essa temática.
Integra a coleção Tempo de Pensar, destinada a dar publicidade às propostas
do PT sobre temas em destaque na conjuntura.
102. SOARES, Maria Susana Arrosa (Org.). Os intelectuais nos processos políticos da América Latina. Porto Alegre: Editora UFRGS, 1985.
251p. Reúne artigos a respeito da relação entre intelectuais e política na América Latina sob diferentes enfoques, tais como sua presença na luta pela democracia no continente e nos partidos de esquerda existentes em países da
região. Inclui contribuição de intelectuais então ligados ao PT como Francisco
Weffort e Marco Aurélio Garcia; além de menções ao PT que retratam seus
primeiros anos de existência. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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103. STAAR, Richard; GRIGORY, Margit N. (Org.). Yearbook on international communist affairs. Estados Unidos da América: Hoover Institute
Press, 1985. 598p. Consiste de relatório anual produzido pelo Hoover Institute, organização estadunidense que se apresenta como orientada pela promoção
da paz e da livre iniciativa econômica. Aborda a atuação de movimentos e grupos de esquerda em meados da década de 1980, com especial destaque àquelas
de orientação comunista. Inclui referências ao PT e a Lula. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.

1986
104. CAPISTRANO FILHO, David (Org.). Há o que fazer: a esquerda na Nova República. São Paulo: Hucitec, 1986. 331p. Seleção de artigos
e documentos de dissidência do Partido Comunista Brasileiro (PCB) publicados no jornal A Esquerda. A dissidência é produto da destituição, por parte
do Comitê Central do PCB, de dirigentes do Comitê Estadual de São Paulo
em 1983. Parte do grupo, articulada em torno de Marco Aurélio Nogueira,
funda a revista Presença, enquanto outra, próxima a David Capistrano Filho
e articulada em torno do jornal A Esquerda, aproxima-se do PT e conclui seu
processo de integração ao partido em 1986. Os artigos incluídos no volume
retratam, na perspectiva daquele coletivo referenciado em Capistrano Filho,
os principais acontecimentos da conjuntura política brasileira no período
compreendido entre 1983 e 1986, tais como os movimentos grevistas e a
luta pelas “Diretas Já”, incluindo referências a Lula e ao PT. Entre os integrantes do corpo editorial do jornal – órgão responsável pela redação dos
artigos – destacam-se: David Capistrano Filho, Ubiratan de Paula Santos,
Max Altman, entre outros.
105. CHAUI, Marilena. Conformismo e resistência: aspectos da
cultura popular no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1986. Elaborada por
Marilena Chaui, filósofa ligada ao PT, a obra trata, como o próprio título indica, de aspectos da chamada “cultura popular” no Brasil. Aborda aspectos
teóricos do debate – tais como os conceitos de cultura, massa e povo. E a
partir deles propõe uma interpretação da realidade brasileira, com ênfase
sobre na questão da resistência e da dominação. Propõe também uma definição de “cultura popular”, tida não como “totalidade fechada e monolítica,
e que se contrapõe à cultura ilustrada”, mas como um “conjunto de práticas
ambíguas e dispersas […], que se realiza nas brechas da cultura dominante”
num tensa relação de “resistência e conformismo”. Referências ao PT, que
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retratam a formação do partido e sua participação na campanha de 1982,
concentram-se ao final da obra e ilustram aquela tensão. O volume confronta percepções de senso comum sobre a política e o PT, recolhidas pela
autora, com a estratégia de propaganda adotada pelo partido em 1982, propondo uma leitura quanto à incapacidade de sua clara identidade classista
em envolver politicamente amplas parcelas da própria classe trabalhadora.
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106. FERNANDES, Florestan. Que tipo de República?. São Paulo:
Brasiliense, 1986. 250p. Reúne artigos e entrevistas de Florestan Fernandes (1920-1995), sociólogo e deputado petista, publicados entre 1983 e
1986, sobretudo no jornal Folha de S.Paulo (na seção Tendências e Debates,
para a qual passou a colaborar regularmente a partir de 1983), mas também
no jornal Em Tempo (impulsionado pela Democracia Socialista, uma tendência interna do PT) ou editado em forma de folheto político pelo próprio PT.
Divide-se em duas partes: uma com reflexões sobre a conjuntura política do
país no contexto da crise da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia; outra sobre o papel dos intelectuais naquele processo. Referências ao
PT e lideranças petistas pontuam a obra, retratando a origem do partido e
sua participação na luta pelas “Diretas Já” e contra o Colégio Eleitoral, bem
como nas eleições de 1985 e na Assembleia Nacional Constituinte. A obra,
conforme esclarece o autor, reflete não apenas seu esforço por “combinar
o conhecimento sociológico acumulado ao longo de anos à necessidade de
servir à maioria dos espoliados”, mas também uma transição pessoal entre a
condição de “guerrilheiro político isolado” à de “publicista”, num movimento que antecedeu seu ingresso no PT. Inclui prefácio de Antonio Candido,
republicado posteriormente em livro8, no qual discorre sobre o método e o
estilo de escrita de Florestan Fernandes.
107. FERRARI, Levi Bucalem. 1985: o voto em São Paulo. São Paulo: Idesp, 1986. 136p. Analisa as eleições municipais de 1985 no Brasil, que
mais do que eleger vereadores e prefeitos por todo o país, correspondeu às
primeiras eleições diretas para prefeito para as capitais e antigas “áreas de segurança nacional”. Nestas localidades os prefeitos eram indicados diretamente
pelos governadores de estado, os quais por sua vez eram eleitos indiretamente
pelas Assembleias Legislativas, conforme disposto no Ato Institucional n. 3
(1967). Inclui inúmeras referências ao PT e a Eduardo Suplicy – representando a candidatura petista para a prefeitura de São Paulo –, a retratar a atuação
do partido neste que foi o segundo processo eleitoral de que participou desde
a fundação em 1980. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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108. GADOTTI, Moacir; FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio.
Pedagogia: diálogo e conflito. São Paulo: Cortez; Autores Associados,
1986. 127p. Reúne transcrição de conversas realizadas entre Paulo Freire
(1921-1997) – educador mundialmente reconhecido e militante do PT –
com Moacir Gadotti e Sérgio Guimarães, dois de seus colaboradores. Nelas,
abordam a questão educacional e sua relação com a política. Inclui breves
referências ao PT, a retratar a relação dos autores com o partido. Publicação
não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo
da obra.
109. GALLETTA, Ricardo; SANTOS, Benedito; SAMPAIO, Plinio.
Pastoral popular e política partidária. São Paulo: Edições Paulinas, 1986.
114p. (Teologia em diálogo, 13). A julgar pelas informações disponíveis,
analisa a atuação de membros da Igreja católica inspirados por suas vertentes
progressistas em atividades de caráter social e popular e sua relação com os
partidos políticos existentes no Brasil, com especial interesse sobre a primeira
metade da década de 1980. Inclui numerosas referências ao PT e a lideranças
petistas no meio religioso, tais como Frei Betto e os irmãos Clodóvis e Leonardo Boff. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
110. GARCIA, Marco Aurélio (Org.). As esquerdas e a democracia.
Rio de Janeiro: Paz e Terra; Cedec, 1986. 101p. Discute as relações entre o pensamento de esquerda e a democracia às vésperas das eleições de
1986, que elegeriam a Assembleia Nacional Constituinte. Inclui exposições
e comentários de Daniel Aarão Reis Filho, Maria Vitoria Benevides, Carlos
Nelson Coutinho, Francisco Weffort, Régis de Castro Andrade e José Álvaro Moisés – intelectuais referenciados em diferentes posições políticas, tais
como o Partido Comunista Brasileiro (PCB), as dissidências comunistas dos
anos 1960 e o PT. Nas falas, o tema é abordado do ponto de vista histórico,
político e teórico, sob o reconhecimento da “insuficiência e fragilidade”
do debate realizado pela esquerda sobre a democracia quando restrito aos
referenciais “social-democrata” e “bolchevique”. Inclui breves referências ao
PT nas quais suas formulações e potencial político são debatidas à luz do
esforço por interpretar o papel das instituições democráticas na formação
social brasileira, bem como de equacioná-lo estrategicamente de um ponto
de vista socialista. Consiste na transcrição de seminário sobre esquerdas
e democracia realizado em abril de 1986 pelo Centro de Estudos e Cultura
Contemporânea (Cedec), com apoio da Associação Nacional de Pesquisa e PósGraduação em Ciências Sociais (Anpocs).
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111. GÖTHNER, Karl-Christian. Brasilien in der Welt von heute.
República Democrática da Alemanha: Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, 1986. 111p. A julgar pelas informações disponíveis, analisa a realidade brasileira sob aspectos sociais, econômicos e políticos; bem como a presença do país neste cenário. Inclui referências ao PT e
a Lula que retratam a presença do partido na conjuntura política brasileira
da década de 1980. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
112. KUNTZ, Ronald Amaral. Marketing político: manual de campanha eleitoral. São Paulo: Global, 1986. 259p. Considerando as informações disponíveis, consiste de uma espécie de manual de orientação à
propaganda eleitoral publicado no contexto do pleito que em 1986 elegeu as
bancadas parlamentares à Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988).
Inclui referências ao PT, as quais parecem ilustrar com exemplos os cenários
e as orientações apontadas na obra. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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113. KOUTZII, Flavio (Org). Nova República: um balanço. Porto Alegre: L&PM, 1986. 267p. Reúne artigos de analistas e pesquisadores nos quais
propõem um balanço do processo de crise da ditadura (1964-1985) e de transição
à democracia e do primeiro ano do regime resultante desta transição, a chamada
Nova República, considerados sob os aspectos social, político, conômico, cultural
e militar. Inclui contribuições de Barbara Freitag, Marilia Pacheco Fiorillo, Dalmo
Dallari, Helio Pellegrino, José Onofre, Luis Fernando Veríssimo, Newton Rodrigues, Paul Singer, Pedro Jacobi, Plínio de Arruda Sampaio Jr., Reginaldo Moraes,
René Dreifuss, Rui Affonso e Rui Facão, vários deles simpatizantes ou militantes
do PT. Referências ao PT pontuam a obra e retratam a atuação do partido no período; concentram-se, todavia, no artigo do jornalista Rui Falcão – vice-presidente
presidente do PT (1993-1995 e 2009-2013), tendo assumindo a presidência diversas vezes –, intitulado “A República que fez plástica”. O artigo analisa o papel
desempenhado pelas forças progressistas e de esquerda, entre as quais o PT, no
embate contra o que considera ter sido uma “transição conservadora” operada entre as “classes dominantes” e a “cúpula militar”, em questões como as “Diretas Já”,
Colégio Eleitoral, Constituinte e Reforma Agrária, e os pacotes econômicos lançados pelo governo do então presidente da República José Sarney (1985-1989).
114. LAMOUNIER, Bolivar; MENEGHELLO, Rachel. Partidos políticos e consolidação democrática: o caso brasileiro. São Paulo: Brasiliense, 1986. 134p. Analisa o quadro político-partidário brasileiro em meados
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dos anos 1980, no curso portanto da crise da ditadura (1964-1985) e de
transição à democracia. Inclui referências ao PT, as quais retratam a presença do partido no cenário político nacional da época. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
115. LAVAREDA, José Antônio; SÁ, Constança Pereira de (Org.).
Poder e voto: luta política em Pernambuco. Recife: Fundação Joaquim
Nabuco, 1986. 210p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra analisa
os conflitos políticos em Pernambuco desde o pós-Segunda Guerra até o
período de crise da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia, com
foco na sua manifestação através do voto. Inclui breves menções ao PT que
retratam a presença do partido na região. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
116. LEWGOY, Flávio (Org.). Política e meio ambiente. Porto Alegre: Fundação Wilson Pinheiro; Mercado Aberto, 1986. 115p. (Tempo
de pensar; 6). Inclui artigos de ambientalistas e pesquisadores dedicados à
causa ambiental, como José Lutzenberger, Ibsen de Gusmão Câmara, Adilson D. Paschoal, Ricardo Pinto Porto, Flávio Legoy, Paulo Affonso Leme
Machado, Luiz Pinguelli Rosa, Edmundo Kanan Marques e Alfredo Aveline,
em parte simpatizantes do PT. Abordam, entre outros temas: reforço de
caracterização do planeta Terra como um ecossistema global de delicado
equilíbrio; denúncia das consequências da degradação ambiental; papel desempenhado por empresas multinacionais na apropriação e manipulação
de espécies vegetais em países capitalistas dependentes; estudo e denúncia
de erosão e assoreamento no Rio Grande do Sul; análise da importância do
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) como instrumento de proteção do meio
ambiente; além de estudos sobre a aplicação da tecnologia nuclear à produção de energia. Integra a coleção Tempo de Pensar, editada pela Fundação
Wilson Pinheiro (fundação partidária do PT à época), destinada a dar publicidade às propostas do PT sobre temas em destaque na conjuntura.
117. MAINWARING, Scott. The Catholic Church and politics in Brazil, 1916-1985. Estados Unidos da América: Stanford University Press,
1986. 328p. Versão original em inglês de publicações traduzidas posteriormente para o português (1989). Resumo encontra-se na referência à obra em
português – ver Mainwaring (1989).
118. MALINA, Salomão. Questões históricas e atuais do PCB. São Paulo: Novos Rumos, 1986. 68p. (Cadernos do Militante Comunista, 2). Com67

põe-se de duas entrevistas concedidas por Salomão Malina – ex-combatente
na Segunda Guerra Mundial, comunista histórico e último secretário geral
do Partido Comunista Brasileiro (PCB) antes da formação do Partido Popular Socialista (PPS) em 1992 – a respeito da história e desafios presentes
do PCB. Debate a formação do partido nos anos 1920, sua participação na
conjuntura política dos anos 1940 aos 1960, e as consequências da repressão sofrida no período da ditadura militar, além do esforço de reorganização
empreendido nos anos 1970 e sua participação na abertura democrática.
Inclui referência ao PT, na qual Malina reconhece o partido, ao lado de outros, como um instrumento de esquerda. Embora brevíssima, a passagem
reflete o reconhecimento, pelo PCB, de que “ser de esquerda” no contexto
da abertura política nos anos 1970 e 1980 não representava mais um “sinônimo de comunista”, mas acompanhado do temor de que “este quadro
pode prejudicar nossa atividade, conduzir à fragmentação […], à confusão
de setores avançados da massa”.
119. MARCAL, João Batista. Comunistas gaúchos: a vida de 31 militantes da classe operária. Porto Alegre: Tchê!, 1986. 152p. Apresenta o
depoimento de 31 militantes comunistas do estado do Rio Grande do Sul,
em que relatam sua trajetória pessoal e política. Inclui depoimento de Isaac
Ackelrud, comunista histórico, identificado como fundador do PT no estado
do Rio de Janeiro. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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120. MOISÉS, José Álvaro. Cenas de política explícita: descaminhos de uma longa transição política. São Paulo: Marco Zero. 1986,
151p. Reúne artigos publicados pelo autor em órgãos da imprensa a respeito
da conjuntura política brasileira de início dos anos 1970 a meados dos anos
1980. Analisa a transição política em curso no Brasil, em que setores ligados
à ditadura militar (1964-1985) procuram preservar seus privilégios político-econômicos no quadro de um regime formalmente democrático, com especial destaque ao papel desempenhado pelo PT como partido de oposição
a esse processo. Investiga, particularmente, as experiências iniciais do PT,
como as eleições de 1982, o desafio da legalização e o perfil de seu programa econômico, lançado no mesmo ano; além da posição do partido frente ao
Colégio Eleitoral e sua participação no momento que antecedeu a realização
das eleições de 1986, pleito em que foi eleita a bancada da Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988). De modo geral, retrata as dificuldades de
a oposição colocar-se como alternativa política num processo de transição
“administrado de dentro para fora”.
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121. RAPOSO, Manoel Coelho. A missão histórica do Partido dos
Trabalhadores: ensaio político-sociológico das eleições de 1986 com ênfase para o pleito do Ceará. Fortaleza: Popular Editora, [1986?]. 75p. Inicialmente projetado como artigo de balanço do desempenho do PT nas eleições de 1986 no Ceará, a obra – elaborada por um poeta e militante petista
– converteu-se num verdadeiro ensaio sobre a atuação do partido no estado
na década de 1980, com ênfase no que aponta ser sua “missão histórica”:
representar um projeto de “verdadeira libertação” da classe trabalhadora em
contraposição aos “projetos burgueses mudancistas” vitoriosos no pleito. Em
termos mais detalhados, embora focada nos fatos e personagens da campanha
de 1986, a obra contempla também leituras sobre o quadro político e econômico do país; reflexões sobre a origem e desenvolvimento do PT cearense; um
balanço crítico da vitória da petista Maria Luiza Fontenele, em 1985, e os primeiros anos de sua “administração popular” em Fortaleza/CE (1985-1988); e
reflexões sobre a relação do PT com outras forças de esquerda. Anexo, apresenta ensaio sobre a “degenerescência ideológica” do Partido Comunista do
Brasil (PCdoB); e carta aberta a Chico Buarque, crítica as posturas políticas do
compositor. Inclui prefácio de Dilmar Santos Miranda.
122. SADER, Emir (Org.). E agora PT?: caráter e identidade. São Paulo: Brasiliense, [1986]. 186p. Coletânea de artigos de Francisco de Oliveira,
José Dirceu, Marilena Chaui, José Genoino Neto, Plínio de Arruda Sampaio,
Luiz Gushiken, Emir Sader e José Álvaro Moisés, intelectuais e dirigentes
partidários em grande parte ideologicamente identificados com a Articulação, tendência majoritária no PT naquele momento. Debatem os desafios que
se impunham ao PT no período imediatamente anterior ao da Assembleia
Nacional Constituinte (1987-1988). Dentre os temas abordados destacam-se:
limites e possibilidades de disputa do aparelho de Estado; relação do partido
com movimentos sociais, particularmente com o movimento sindical; política
de alianças, especialmente no que se refere ao peso significativo da classe média no processo político; o caráter da cultura política e da identidade petistas
e sua relação com as tradições progressistas e de esquerda, então existentes no
Brasil; e modelo organizativo do PT, mais especificamente a relação massas e
vanguarda e a necessidade de organização internamente democrática.
123. SILVA, Antonio Ozai da. História das tendências no Brasil: origens, cisões e propostas. São Paulo: DAG, [1986]. 239p. Aborda de modo
resumido a história das organizações de esquerda no Brasil, desde as articulações anteriores à formação do Partido Comunista Brasileiro (PCB) em 1922,
até a trajetória das tendências internas do PT na primeira metade dos anos
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1980. Corresponde a um dos primeiros estudos sistemáticos, embora introdutório, da trajetória das organizações de esquerda que transitaram entre a luta
armada nos anos 1960 e a adesão ao movimento que, em 1980, resultou na
fundação do PT. Apoiado em entrevistas e documentos, procura reconstituir a
trajetória de organizações de diferentes origens, dentre as quais se destacam,
por sua adesão ao PT, a Ação Popular–Marxista Leninista (APML), Organização Socialista Internacionalista (OSI), Causa Operária (CO), Convergência
Socialista (CS), Movimento pela Emancipação do Proletariado (MEP), Organização Revolucionária Marxista-Democracia Socialista (ORM-DS), Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), Partido Revolucionário Comunista
(PRC), Partido Comunista do Brasil-Ala Vermelha (PCdoB-AV) e Movimento
Comunista Revolucionário (MCR), entre outras.
124. TEIXEIRA, João Gabriel Lima Cruz (Org.). A construção da
cidadania. Brasília: Editora UnB, 1986. 268p. A julgar pelas informações
disponíveis, a obra aborda o tema da cidadania sob diferentes aspectos, entre
eles o político e o legal, considerados em perspectiva histórica. Inclui inúmeras referências ao PT que retratam a presença do partido na conjuntura
política nacional da primeira metade da década de 1980. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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125. VALENTE, Ana Lúcia E. F. Política e relações raciais: os negros e
as eleições paulistas de 1982. São Paulo: FFLCH/USP, 1986. 186p. Resgata a
atuação do movimento negro e de suas entidades representativas em São Paulo
desde os anos 1970; detalha a orientação ideológica destes movimentos reivindicatórios; e analisa, mais especificamente, a atuação do movimento negro nas
eleições de 1982, investigando suas estratégias organizativas, a distribuição do
voto negro no contexto de “pluripartidarização” do sistema político brasileiro
e o perfil de candidaturas negras de diferentes partidos políticos. No que se
refere ao PT, aborda principalmente o lugar, considerado secundário, ocupado
pelas reivindicações do movimento negro em suas formulações (supostamente
centradas nas questões de classe); identifica que os segmentos negros correspondiam então a 5,2% de suas bases partidárias; e traça um perfil da principal
candidatura negra do partido, a de Milton Barbosa, militante do Movimento
Negro Unificado (MNU), a deputado federal. Inclui ainda o resultado de uma
pesquisa que procura identificar as opiniões dos negros em relação aos seus
problemas específicos, estratégias de luta e opções partidárias.
126. VIANNA, Luiz Weneck. A transição: da Constituinte à sucessão presidencial. Rio de Janeiro: Revan, 1986. 174p. (Pensamento brasi70

leiro). Analisa o quadro político brasileiro no contexto de transição da ditadura militar (1964-1985) à democracia, com foco no período compreendido
entre a Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988) e a eleição de 1989 – a
primeira a eleger diretamente o presidente da República desde os anos 1960.
Inclui numerosas referências ao PT e a lideranças petistas, a retratar a presença do partido na conjuntura política nacional da primeira metade da década
de 1980. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
127. XAUSA, Leônidas R. A Constituinte questionada. Porto Alegre:
L&PM, 1986. 151p. Reúne artigos publicados pelo autor em coluna do jornal
Zero Hora entre setembro de 1985 e agosto de 1986. Aborda os principais fatos envolvendo a Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988), desde o auge
da controvérsia sobre a forma de sua convocação (se congressual ou exclusiva) até a realização das convenções partidárias, sob novas normas eleitorais,
visando a eleição das bancadas constituintes. Os artigos retratam, conforme
indicado em apresentação, o esforço das “elites” por “novamente usurpar da
sociedade sivil o direito a um ordenamento jurídico-político efetivamente democrático”. Referências ao PT, pontuadas ao longo do texto, se concentram
nos encontros e desencontros do partido com o conjunto das forças de oposição, notadamente o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e
o Partido Democrático Trabalhista (PDT), com especial destaque aos desdobramentos da eleição de 1985 e da disposição do PT em encampar uma campanha por eleições diretas para o ano de 1986 – condenada pelo autor, que
advoga a necessidade de unidade das oposições na Assembleia Constituinte.
Inclui Prefácio de Herman Assis Baeta.

1987
128. BALOYRA, Enrique A. (Org.). Comparing new democracies:
transition and consolidation in Mediterranean Europe and the Southern Cone. Estados Unidos da América: Westview, 1987. 318p. A julgar
pelos dados disponíveis, a obra analisa processos de transição de regimes
autoritários a democracias, contemplando a região mediterrânea da Europa
e parte da América Latina em perspectiva comparativa. Inclui referências ao
PT e a Lula que retratam a presença do partido na luta contra a ditadura militar (1964-1985) e pela democracia na primeira metade da década de 1980.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
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129. BOND, Rosana. Nicarágua: a bala na agulha. São Paulo: Ícone,
1987. 149p. Reportagem produzida pela autora em visita à Nicarágua em
meados dos anos 1980 que retrata os avanços e desafios da Revolução Sandinista, impulsionada pela Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN).
Consiste, conforme apontado em prefácio, não de um “livro isento”, mas de
um “depoimento engajado no fortalecimento da solidariedade ao povo da Nicarágua”. Apresenta um quadro geral do país no contexto imediatamente posterior à derrubada de Somoza e a tomada do poder em 1979, contemplando
aspectos sociais, econômicos, políticos e militares. Consta na obra um capítulo inteiramente dedicado à experiência dos brasileiros na Nicarágua (cuja
leitura acaba prejudicada por problemas de encadernação da edição). Trata-se
de profissionais das áreas de medicina, enfermagem e jornalismo, dedicados
como voluntários à causa da revolução sandinista. Entre os voluntários, conforme aponta um dos entrevistados, havia inúmeros petistas, de modo que
os relatos refletem em parte as opiniões e experiências de militantes do PT
enviados como voluntários ao país naquele período. Inclui prefácio de Jorge
Escosteguy e fotografias que retratam personagens e eventos marcantes do
processo revolucionário.
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130. BOSCHI, Renato Raul. A arte da associação: política de base e
democracia no Brasil. São Paulo: Vertice; Rio de Janeiro: Instituto Universitário de Pesquisas do estado do Rio de Janeiro, 1987. 199 p. Analisa a dinâmica e o perfil político-ideológico das manifestações ocorridas no Brasil entre
o final dos anos 1970 e meados dos 1980, protagonizadas por setores de classe
média. Em termos mais específicos, aborda elementos teóricos da questão dos
movimentos sociais, investigando o fenômeno a partir da experiência tanto de
associações comunitárias quanto das associações profissionais e da luta sindical, contemplando categorias como médicos, professores, bancários e jornalistas, por exemplo. Referências ao PT, pontuais, concentram-se em capítulo que
analisa, a partir da aplicação de questionário junto a uma amostra aleatória de
ativistas no Rio de Janeiro em 1985, o perfil político-ideológico dos manifestantes. Tomando a questão da identificação partidária como variável estruturante,
a pesquisa revela tanto a presença entre os ativistas como as opiniões políticas
de uma parcela das bases sociais que afluiu ao PT. Estudo resultante de pesquisa de pós-doutramento desenvolvida pelo autor nos Estados Unidos em 1984.
131. BRANCA, Eloysa (Org.). I Seminário do Grupo Tortura Nunca
Mais: depoimentos e debates. Rio de Janeiro: Vozes, 1987. 175p. Reúne
transcrição de depoimentos e debates apresentados ao I Seminário do Grupo
Tortura Nunca Mais, realizado em 1985, dedicado à questão da resistência à
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ditadura militar (1964-1985) e as denúncias de ações de tortura. Entre os
expositores, muitos eram filiados e simpatizantes do PT. Dentre estes destacam-se Helio Pellegrino e Frei Betto, identificados como petistas, e em cujas
falas encontram-se menções à sua militância no partido. Inclui, anexo, lista
de mortos e desaparecidos políticos. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
132. BRASIL. Câmara dos Deputados. Assembleia Nacional Constituinte, 1987: repertório biográfico. Brasília: Câmara dos Deputados/Coordenação de Publicações, 1987. 796p. Apresenta o perfil dos parlamentares
constituintes eleitos em 1986. Inclui o decreto que convoca a Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988), o discurso de instalação da Assembleia pelo então
Ministro José Carlos Moreira Alves, presidente do Supremo Tribunal Federal,
o discurso do Deputado Ulysses Guimarães quando empossado presidente da
Assembleia Nacional Constituinte, seguido pelos perfis dos parlamentares e o
resultado das eleições de 1986 como apêndice. Entre os perfis, que apresentam
dados de identificação e informações sobre sua trajetória política e profissional,
encontram aqueles dedicados aos 16 deputados da bancada do PT, a saber: Benedita Souza da Silva Santos (RJ), Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho (SP),
Florestan Fernandes (SP), Gumercindo de Souza Milhomen Neto (SP), Irma
Rosseto Passoni (SP), João Paulo Pires de Vasconcelos (MG), José Genoino Neto
(SP), Luiz Gushiken (SP), Luiz Inácio Lula da Silva (SP), Olívio de Oliveira Dutra (RS), Paulo Gabriel Godinho Delgado (MG), Paulo Renato Paim (RS), Plínio
Soares de Arruda Sampaio (SP), Virgílio Guimarães de Paula (MG), Vitor Buaiz
(ES) e Vladimir Gracindo Soares Palmeira (RJ).
133. GenoÍno NETO, José. Nossas exigências na Constituinte. São
Paulo: Kairós Livraria e Editora, [1987]. 52p. Resume as propostas apresentadas à Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988) pelo mandato de José
Genoino Neto, eleito deputado federal pelo PT de São Paulo e então vinculado, internamente no PT, ao Partido Revolucionário Comunista (PRC). Avalia
o resultado das eleições de 15 de novembro de 1986, em que se elegeram os
deputados constituintes, como um processo de legitimação da ordem estabelecida. Reforça, por outro lado, a necessidade de disputa da Constituinte
como caminho para se viabilizar uma alternativa popular à chamada Nova
República – regime político resultante do fim da ditadura militar (1964-1985)
no país. Inclui um resumo das propostas do mandato, principalmente sobre
temas relacionados à ampliação das liberdades democráticas e à melhoria das
condições de vida dos trabalhadores; além de entrevista com Genoino, na
qual são detalhadas propostas pontuais e se apresenta uma perspectiva ideo73

lógica em que a disputa da Constituinte se articula, no plano estratégico, com
a preparação de um processo revolucionário de caráter socialista.
134. GENRO FILHO, Adelmo. Contra o socialismo legalista. Porto Alegre: Tchê, [1987]. 123p. Reúne artigos de Adelmo Genro Filho (1951-1988) e de
Wladimir Pomar, ambos do PT, com o primeiro, então, vinculado internamente
ao Partido Revolucionário Comunista (PRC), que resumem parte da polêmica no
debate sobre as tendências no partido em meados dos anos 1980. Inclui o artigo
elaborado por Pomar em colaboração com José Dirceu em que formulam uma
crítica às organizações clandestinas de esquerda atuantes no PT; uma resposta
de Genro Filho àquele artigo, que supõe ser inspirado numa concepção de socialismo que nega as teses leninistas da combinação entre o trabalho legal e ilegal,
restringindo-se, portanto, à ação no âmbito das instituições burguesas – concepção que, por esta razão, qualifica como socialismo legalista; além de uma réplica
de Pomar à resposta de Genro Filho e um ensaio de Genro Filho elaborado em
resposta à réplica de Pomar, em que desenvolve em maior detalhe as críticas
expostas em seu primeiro artigo, daí o título dado ao livro. Inclui ainda um
prefácio de autoria de Florestan Fernandes, que contextualiza historicamente a
polêmica e a localiza no âmbito dos desafios que então se impunham ao PT9.
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135. GREENFIELD, Geral Michael; MARAM, Sheldon L (Org.). Latin American labor organizations. Estados Unidos da América: Greenwood,
1987. 929p. A julgar pelas informações disponíveis, apresenta um histórico das
principais organizações relacionadas ao mundo do trabalho em diversos países
da América Latina. Inclui referências ao PT e a Lula. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
136. KOUTZII, Flávio; LEITE, José Corrêa. Che 20 anos depois: ensaios e testemunhos. São Paulo: Busca Vida, 1987. 239p. Considerando os
dados disponíveis, a obra reúne contribuições de lideranças sociais e política,
nas quais abordam a trajetória pessoal, política e o legado de Ernesto “Che”
Guvera (1928-1967) – médico e jornalista argentino, um dos líderes da revolução cubana e um símbolo da dedicação à causa do socialismo. Inclui contribuições de Michael Löwy, Emir Sader, Antonio Callado, Florestan Fernandes,
Lula, José Genoíno, José Dirceu, Wladimir Palmeira e Roberto Freire – em
sua maioria ligados ao PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
137. LAVAREDA, José Antônio. A Vitória de Arraes. Recife: Inojosa,
1987. 201p. Analisa a conjuntura política do período da crise da ditadura
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(1964-1985) e de transição à democracia, com foco sobre o desenrolar e desfecho da campanha de 1986 no estado de Pernambuco, que elegeu Miguel Arraes – histórica liderança nacionalista – governador do estado pelo Partido do
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Inclui referências à participação do
PT naquela que foi a segunda eleição direta para governadores de estado desde
o Ato Institucional n. 3 (1967) – que havia estabelecido eleições indiretas para
o cargo e a nomeação dos prefeitos de capitais e de áreas de segurança nacional
pelos governadores – e que fora precedida pela eleição de 1982. Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
138. MELO, José Marques de (Org.). Gêneros jornalísticos na Folha
de S.Paulo. São Paulo: Departamento de Jornalismo e Editoração/ECAUSP; FTD, 1987. 128p. Consiste de estudo de dedicado à compreensão dos
gêneros da produção jornalística, desenvolvido a partir da análise de edições
do jornal Folha de S.Paulo. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas que
retratam a presença do partido na conjuntura política nacional da primeira
metade da década de 1980. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
139. PASTORE, José; ZYLBERSTAJN, Hélio. A administração do conflito trabalhista no Brasil. São Paulo: Instituto de Pesquisas Econômicas,
1987. 287p. A julgar pelas informações disponíveis, analisa os conflitos trabalhistas no Brasil com foco sobre aspectos relacionados às áreas da Administração e do Direito. Inclui referências ao PT e a Lula a retratar a origem e a presença
do partido no movimento sindical na década de 1980. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
140. PONTE, Victor Manuel Durand. Crisis y movimiento obrero en
Brasil: las huelgas metalúrgicas de 1978 a 1980. México: Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Sociales, 1987. 312p.
Analisa a onda de greves metalúrgicas ocorridas no Brasil entre o final dos anos
1970 e início dos anos 1980. Inclui referências a Lula, no papel de dirigente
sindical, e também ao processo de formação do PT. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
141. RODRIGUES, Leôncio Martins. Quem é quem na Constituinte:
uma análise sócio-política dos partidos e deputados. São Paulo: OESPMaltese, 1987. 368p. Apresenta, inicialmente, os resultados de uma pesquisa
sobre os deputados federais eleitos no pleito de 1986 à Assembleia Nacional
Constituinte (1987-1988), tendo como foco as origens partidárias, a forma75

ção profissional e as orientações políticas desses parlamentares. Em seguida,
apresenta um perfil biográfico dos deputados e senadores constituintes, entre eles os 16 deputados da bancada do PT: Benedita Souza da Silva Santos
(RJ), Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho (SP), Florestan Fernandes (SP),
Gumercindo de Souza Milhomen Neto (SP), Irma Rosseto Passoni (SP), João
Paulo Pires de Vasconcelos (MG), José Genoino Neto (SP), Luiz Gushiken (SP),
Luiz Inácio Lula da Silva (SP), Olívio de Oliveira Dutra (RS), Paulo Gabriel
Godinho Delgado (MG), Paulo Renato Paim (RS), Plínio Soares de Arruda
Sampaio (SP), Virgílio Guimarães de Paula (MG), Vitor Buaiz (ES) e Wladimir
Gracindo Soares Palmeira (RJ).
142. SAAB, Paulo. A eleição do Cruzado. São Paulo: Global, 1987.
288p. Reúne artigos do autor, publicados em órgãos de imprensa da época, nos quais empreende detalhada cobertura jornalística da campanha de
1986, que elegeu governadores de estado e também as bancadas de deputados e senadores à Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988). Sustenta a tese de que a revogação do tabelamento de preços previsto no Plano
Cruzado – plano de estabilização econômica proposto sob o mandato de
José Sarney na Presidência da República (1985-1989) – comprova sua utilização como tática eleitoral pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Inclui inúmeras referências ao PT e a candidaturas petistas à
eleição de 1986. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
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143. SADER, Emir (Org.). Movimentos sociais na transição democrática. São Paulo: Cortez, 1987. 158p. Investiga a presença dos movimentos
sociais no Brasil no contexto de crise da ditadura (1964-1985) e de transição à
democracia. Inclui referências à formação do PT e aos seus primeiros anos de
existência. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
144. Schwieger, Michael. Zur Theologie der Befreiung: materialien
zum theologischen denken und christlichen neben in Lateinamerika. República Democrática da Alemanha: Vandenhoeck & Ruprecht, 1987. 340p.
Reúne materiais para estudo da Teologia da Libertação – corrente teológica
progressista que interpreta os ensinamentos de Cristo na perspectiva de superação das desigualdades e injustiças sociais –, publicada na antiga Alemanha
Oriental, e destinada ao público jovem. Inclui entrevista com Leonardo Boff,
liderança religiosa identificada como pertencente ao PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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145. SHOR, Ira; FREIRE, Paulo. A pedagogy for liberation: dialogues
on transforming education. Estados Unidos da América: Bergin & Garvey
Publishers, 1987. 203p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra consiste
de um diálogo entre Ira Shor e Paulo Freire (1921-1997) – educador mundialmente reconhecido e membro do PT – no qual Freire relata passagens de sua
trajetória pessoal e política, e aborda aspectos de suas contribuições ao campo
da Educação. Inclui passagem na qual o educador relata brevemente diálogos
mantidos com Lula, fundador e principal liderança do PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.

1988
146. BAKER, Ulus (Org.). Sosyalizm ve toplumsal mücadeleler ansiklopedisi. Turquia: Iletisim Yayınları, 1988. 8 v. A julgar pelas informações
disponíveis, esta obra publicada em turco consiste de uma “enciclopédia sobre
socialismo e lutas sociais”, organizada em oito volumes. No quinto volume da
coleção, dedicado ao período compreendido entre os anos 1960 e 1980, inclui
verbete com informações sobre o PT e Lula, retratando as origens, principais
lideranças e perfil ideológico do partido. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
147. CARVALHO, Carlos Eduardo (Ed.). 1917-1987: socialismo em
debate. Cajamar: Instituto Cajamar/Setor de Publicações, 1988. 319p. Reúne contribuições apresentadas ao Seminário Internacional “70 Anos de Experiência de Construção do Socialismo”, promovido em 1987 pelo Instituto Cajamar. Aborda a história, as conquistas e problemas enfrentados pelos regimes
comunistas na União Soviética (URSS), China, Cuba e Nicarágua; bem como
os desafios da luta pelo socialismo no Brasil. Inclui cronologia da luta política
(1940-1988), resumo histórico e dados socioeconômicos de cada um destes
países. Entre os colaboradores constam Aloísio Mercadante, Apolônio de Carvalho, Arlindo Chinaglia, Benedito de Carvalho, Camilo Domenes, Cézar Alvarez, Clara Charf, Claus Germer, Clovis Ilgenfritz, Daniel Aarão Reis Filho,
Davi Capistrano, Eduardo Suplicy, Emir Sader, Eneida Soler, Fúlvio Abramo,
Gilberto Carvalho, Jacob Gorender, Jair Meneguelli, José Dirceu, Juan Valdez, Leonardo Boff, Lafaiete Santos Neves, Lúcio Jimenez, Luís Favre, Luís
Flávio Rainho, Luís Gushiken, Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Carlos Prestes,
Marcela Deda, Mário Barbosa, Marco Aurélio Garcia, Marcos Arruda, Marco
Piva, Osvaldo Bargas, Paulo Azevedo, Paul Singer, Paulo Vannuchi, Pedro Tonelli, Perly Cipriano, Rui Falcão, Selvino Heck, Valter Pomar, Vicente Paulo
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da Silva, Vito Letizia e Wladmir Pomar. Além de refletir a visão de dirigentes
e intelectuais do PT sobre o tema, apresenta no capítulo dedicado ao Brasil
e inúmeras referências ao partido nas falas de Prestes, Garcia, Lula, Abramo,
Apolônio de Carvalho, Gorender, Capistrano, Vannuchi e Pomar que retratam
a trajetória de militantes destacados, a origem e perfil ideológico do PT, bem
como os desafios com que se defrontava no final da década de 1980.
148. CHAGAS, Carlos. Explosão no planalto. Porto Alegre: L&PM,
1988. 191p. Apresenta narrativa ficcional ambientada no Brasil do final dos
anos 1980 no contexto de realização das primeiras eleições diretas para presidente da República desde a década de 1960. Nas eleições ficcionais narradas
na obra, diferentemente do pleito de 1989, realizado no ano seguinte ao de
sua publicação, Lula vence pelo PT e assume a presidência, suscitando uma
trama política que envolve a tentativa assassiná-lo. Embora ficcional, a narrativa reflete as expectativas e temores que envolviam a turbulenta conjuntura
política brasileira no contexto de crise da ditadura (1964-1985) e de transição
à democracia. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
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149. CONCEIÇÃO, Fernando. Negritude favelada (teoria e militância): a questão do negro e o poder na “democracia racial brasileira”. Salvador: edição do autor, 1988. 120p. A julgar pelas informações disponíveis,
analisa a situação do negro na sociedade brasileira de um ponto de vista crítico. Inclui referências ao PT e a Lula que retratam a atuação do partido na
década de 1980. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
150. DAMASCENO, Alberto et al. A educação como ato político partidário. São Paulo: Cortez, 1988. 247p. Apresenta uma seleção de textos
produzidos no âmbito do PT em relação ao tema da Educação. Considera que
o PT vive um momento no qual, sem se descolar de suas lutas tradicionais
ligadas aos sindicatos, é chamado a definir suas posições sobre uma série de
outros aspectos da realidade brasileira. Esclarece que o tema da Educação
assume especial importância não apenas pela sua relevância histórica, mas
também pelo vínculo orgânico existente entre amplos setores dos movimentos dessa área e o PT. Reúne textos de intelectuais referenciados no PT como
Florestan Fernandes, Moacir Gadotti, Lisete Arelaro, Paulo Freire e Perseu
Abramo, entre outros; textos de dirigentes partidários como Lula, Djalma
Bom, Celso Daniel e Paulo Frateschi, entre outros; além de programas de
governo e de documentos preparatórios e resoluções de encontros de educa78

dores e estudantes petistas ocorridos ao longo da década de 1980. Constitui
o produto histórico de um momento de crescimento e de elevação do nível
de responsabilidade política do PT, correspondente à vitória eleitoral conquistada pelo partido nas eleições de 1988, além de reflexo representativo do
acúmulo partidário sobre a questão educacional em fins dos anos 1980.
151. DUARTE, Ozéas. Os mercadores de ilusões: uma análise crítica do
“sindicalismo de resultado”. São Paulo: Brasil Debates, 1988. 62p. Aborda,
de um ponto de vista crítico, concepções de trabalho sindical baseadas na negociação e pactuação entre trabalhadores e empresas – o chamado “sindicalismo
de resultados” –, mais que nas ações de conscientização da classe trabalhadora
e enfrentamento com os patrões – identificados com uma prática sindical “combativa”. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, a retratar presença do
partido no movimento sindical na década de 1980. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
152. FERREIRA, Maria Nazareth. Imprensa operária no Brasil. São
Paulo: Ática, 1988. 93p. Aborda controvérsias envolvendo a definição do termo – se imprensa feita por operários, dirigida a eles ou que trate dos problemas
desta classe –; e, com base na acepção mais ampla do conceito, identifica três
principais etapas pelas quais teria passado a imprensa operária no Brasil: anarcossindicalista (séc. XIX-1922); sindical-partidária (1922-1964); além da etapa
de uma imprensa sindical “propriamente dita”, surgida na luta contra a ditadura. Contempla breves referências ao PT, incluindo menções a jornais da imprensa petista como Jornal dos Trabalhadores e Boletim Nacional do PT; e a publicações editadas por organizações que aderiram ao partido, como Causa Operária
e Convergência Socialista (impulsionados por correntes homônimas), Em Tempo
(Democracia Socialista/DS), O Companheiro (Movimento pela Emancipação do
Proletariado/MEP), e O Trabalho (Organização Socialista Internacionalista/OSI).
Inclui, anexo, a relação de títulos de periódicos publicados entre 1847 e 1996,
glossário de termos políticos, e bibliografia comentada sobre o tema.
153. FLEISCHER, David (Org.). Da distensão à abertura: as eleições de
1982. Brasília: Editora UnB, 1988. 252p. Reúne artigos de intelectuais – dentre
os quais se destacam Luiz Carlos Bresser Pereira, Fernando Henrique Cardoso,
Eli Diniz e Eva Alterman Blay –, em que propõem amplo balanço das eleições de
1982. Em conjunto, os artigos investigam diferentes aspectos do processo eleitoral, desde seu contexto histórico, até suas consequências políticas, passando
pela reconfiguração do sistema partidário com o fim do bipartidarismo e a participação de diferentes setores da sociedade, como as mulheres, os militares e a
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mídia. No que se refere especificamente ao PT, discute suas origens no processo
de reforma partidária no fim dos anos 1970; traça seu perfil e trajetória até 1982;
investiga a participação das mulheres na composição de suas bases eleitorais e
candidaturas; e propõe hipóteses para explicar seu desempenho eleitoral no pleito de 1982, considerado fraco e atribuído, principalmente, aos supostos dilemas
enfrentados por um partido de origem externa às instituições representativas.
154. GURAN, Milton. O processo constituinte (1987-1988): documentação fotográfica a nova Constituição. Brasília: Agil-UnB, 1988. 212p. Registro fotográfico dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte (19871988) que retrata as atividades de diversos parlamentares, dentre os quais os
componentes da bancada do PT, eleitos no pleito de 1986. Inclui referências
ao PT e a lideranças petistas a retratar a presença do partido na conjuntura
política nacional no contexto da crise da ditadura (1964-1985) e de transição à
democracia. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
155. INSTITUTO CAJAMAR. A relação partido sindicato. Cajamar:
Instituto Cajamar, 1988. 50p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste de material de formação política editado pelo Instituto Cajamar, entidade de assessoria popular, reunindo contribuições acerca das relações entre
partido e sindicato. A questão é considerada tema clássico nos debates de
estratégia envolvendo o aspecto da organização política. Inclui referências ao
PT e sua relação com os movimentos sociais. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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156. KINZO, Maria D´Alva Gil. Oposição e autoritarismo: gênese e
trajetória do MDB, (1966-1979). São Paulo: Vértice, Editora Revista dos
Tribunais, 1988. 269p. Analisa a formação de desenvolvimento do antigo
Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido de oposição consentida à
ditadura militar (1964-1985), desde sua constituição com o Ato Institucional
n. 2 (AI-2) que em 1966 instituiu o bipartidarismo, até a Reforma Partidária,
que em 1978 restabeleceu o regime pluripartidário. Inclui referências ao PT a
retratar sobretudo a adesão de parlamentares do MDB ao novo partido, ainda
em processo de formação. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
157. KOWARICK, Lúcio (Org.). As lutas sociais e a cidade: São Paulo:
passado e presente. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 336p. Primeira edição
de obra posteriormente traduzida para o inglês (1993) e reeditada em português
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em 1994. Resumo encontra-se disponível na referência à obra em português –
ver Kowarick (1994). A julgar pelos dados disponíveis, referências ao PT concentram-se na segunda edição da obra, publicada com revisões em ampliações.
158. LIEHR, Wilfred. Katholizismus und Demokratisierung in Brasilien: Stimulierung von sozialen Lernprozessen als kirchliche Reformpolitik.
República Federal da Alemanha; Estados Unidos da América: Breitenbach,
1988. 468p. (Forschungen zu Lateinamerika; 17). Considerando os dados
disponíveis, a obra analisa a presença da Igreja católica no processo de crise da
ditadura (1964-1985) e de transição à democracia no Brasil. Publicada na antiga
Alemanha Ocidental, inclui numerosas referências ao PT e a lideranças petistas
retratando a presença do partido na conjuntura política brasileira da década de
1980 e suas relações com o meio religioso. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
159. LUCARELLI, Francesco. Lampi sul Brasile: frammenti di una
riforma annunziata. Itália: Cedam, 1988. 663p. A julgar pelas as informações disponíveis, aborda a realidade brasileira sob os aspectos social, político e
econômico, contemplando o largo período compreendido entre as décadas de
1960 e 1980. Inclui breves referências ao PT e a Lula que retratam a presença
do partido na atribulada conjuntura política marcada pela crise da ditadura
(1964-1985) e pela transição à democracia no Brasil. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
160. MANHANELLI, Carlos Augusto. Estratégias eleitorais: marketing político. São Paulo: Summus, 1988. 115p. (Novas buscas em comunicação, 25). Consiste de uma espécie de manual de propaganda política publicado
no contexto das eleições municipais ocorridas no Brasil em 1988. Emprega analogias de guerra para apresentar teorias e conceitos relacionados ao tema, utilizando casos concretos para ilustrá-los. Dentre os exemplos utilizados, consta a
experiência da campanha do PT no município de Vitória/ES, cujas referências
contemplam aspectos como intenção de voto nas candidaturas petistas e orientações do partido dirigidas à militância. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
161. NOVAES, Carlos Eduardo. A próxima novela: um romance de
imagens. São Paulo: Ática, 1988. 277p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste de uma obra ficcional ambientada no Brasil da década de 1980
que inclui menções ao PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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162. OLIVEIRA, Elvira de. Uma graúna no Ibirapuera: Luiza Erundina. São Paulo: Busca Vida, 1988. 161p. Corresponde a uma das primeiras biografias de Luiza Erundina de Souza (1934), publicada antes mesmo
de sua posse como prefeita da cidade de São Paulo após a vitória nas eleições
municipais de 1988. Produzida originalmente como uma reportagem jornalística especial sobre a vida de Erundina, sua publicação reflete o crescente interesse em relação à trajetória daquela que é considerada uma das
principais lideranças do PT de fins dos anos 1980 e início dos anos 1990.
Ilustrado principalmente com fotografias do arquivo da família, relata a vida
de Erundina desde o período de infância pobre nos anos 1930 e 1940 em
Uiraúna, cidade natal encravada no interior da Paraíba, passando por sua
formação escolar, profissional e política em Campina Grande, no seu Estado
natal, entre os anos 1960 e 1970, pela vinda a São Paulo, por sua militância
sindical nos anos 1970 e 1980 até a experiência como vereadora, candidata
a prefeita e prefeita recém-eleita.

Partido dos Trabalhadores: bibliografia comentada (1978-2002)

163. OLIVEIRA, Isabel Ribeiro de. Trabalho e política: as origens do
Partido dos Trabalhadores. Rio de Janeiro: Vozes, 1988. 144p. Investiga o
processo de politização de uma parcela da classe trabalhadora brasileira liderada pelo chamado “novo sindicalismo”, ainda no contexto da ditadura militar
(1964-1985), procurando delinear a visão destes setores em relação ao processo político em curso no Brasil entre o final dos anos 1970 e a legalização do PT
em 1981. Destaca, particularmente, o significado histórico dos movimentos
grevistas ocorridos no país entre 1978 e 1980, seus conflitos internos e sua
importância para a formação do PT. Propõe uma análise da orientação ideológica do “novo sindicalismo” a partir, principalmente, da aplicação de métodos
e técnicas de análise do discurso, cujo resultado reflete a politização de suas
formulações. Conforme aponta o estudo, a cultura política que no meio sindical dá origem ao PT surgiu a partir de uma concepção de possível equilíbrio
entre capital e trabalho numa relação regulada pelo Estado, convertendo-se
depois num discurso, assumido no curso da luta econômica e sob a postura
intransigente do patronato nas greves de 1978-1980, quanto à inevitabilidade
do conflito de classes.
164. PAOLO, Pasquale Di. A mediação política em Belém do Pará:
um ensaio de sociologia política. Belém: UFPA/Gráfica e Editora Universitária, 1988. 110p. A julgar pelas informações disponíveis, reflete sobre o
quadro político-partidário do município de Belém/PA na década de 1980. Inclui breves referências ao PT. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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165. PATAI, Daphne. Brazilian women speak: contemporary life stories. Canadá: Rutgers University Press, 1988. 398p. Reúne depoimentos de
20 mulheres brasileiras de diferentes perfis socioculturais, incluindo empregadas domésticas, secretárias, freiras, cabeleireiras, prostitutas, estudantes e
empresárias, nos quais relatam suas trajetórias de vida e sua situação no final
da década de 1980. Inclui depoimentos de mulheres ligadas ao PT, além de
breves referências ao partido e a Lula. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
166. REIS FILHO, D. A.; MORAES, P. 1968: a paixão de uma utopia.
Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 1988. 220p. Analisa as lutas do movimento estudantil no Brasil em 1968, com apontamentos comparativos em relação
a 1988. Além de introdução de Reis Filho e de álbum fotográfico organizado
por Pedro de Morais, a obra inclui depoimentos e entrevistas tanto com exmilitantes dos anos 1960 e 1970 quanto com militantes ativos na década de
1980; homenagens a Honestino Guimarães e Luis Travassos, lideranças já
falecidas à época; além de ensaio “astrológico” de autoria de Rachel Aisengart
Menezes; cronologia das lutas no Brasil e no mundo em 1968; e também uma
seleção bibliográfica sobre o período. Entre os entrevistados, para além de algumas futuras lideranças petistas como Vladmir Palmeira, José Dirceu e José
Genoino – que em depoimentos mencionam brevemente o PT –, destacam-se
Hamilton Feitosa Lacerda e William Alberto Campos, ambos militantes do
movimento estudantil à época (e também do PT, sugerem pesquisas complementares), e que em entrevista abordam sua trajetória pessoal e política e suas
avaliações sobre as lutas estudantis, tanto as dos anos 1960 quanto 1980.
167. SADEK, Maria Tereza Aina. A interiorização do PMDB nas eleições de 1986 em São Paulo. São Paulo: Idesp, 1988. 72p. Analisa o desempenho eleitoral do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) no
contexto de crise da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia, com
especial interesse, conforme indica o título da obra, ao processo de interiorização do partido a partir de sua participação na campanha de 1986 em São
Paulo. Inclui referências ao PT a retratar a atuação do partido na década de
1980. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
168. SANTOS, Maria Célia Loschiavo dos (Org.). Maria Antônia:
uma rua na contra mão. São Paulo: Nobel, 1988. 279p. Reúne entrevistas
de ex-militantes estudantis, professores, intelectuais e antigos frequentadores
do prédio da Rua Maria Antônia, situada no centro de São Paulo, onde nos
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anos 1960 se localizava a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo – um reduto cultural e político do país, palco de inúmeras
manifestações do movimento estudantil à época. Entre os numerosos depoimentos, constam alguns concedidos por membros destacados do PT nos anos
1980, tais como Antonio Candido, Paul Singer, Frei Betto. Eder Sader, José
Dirceu e Marilena Chaui, entre outros. As referências ao PT, muito breves,
podem ser encontradas no depoimento de Dirceu, que ressalta a origem de
diversas lideranças do partido no movimento estudantil dos anos 1960, sugerindo assim algumas ligações existentes entre os eventos de 1968 e o PT.
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169. SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo (1964-1985).
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 608p. Publicada originalmente em inglês
(1988), a obra analisa o período da ditadura militar (1964-1985) no Brasil. Elaborado pelo historiador e brasilianista norte-americano, corresponde a um clássico estudo de nossa história republicana, cuja principal contribuição consiste,
conforme destaca o editor em apresentação, em ter ajudado a livrar a compreensão de nosso passado das amarras da crônicas e memórias políticas. Retrata
os principais fatos e personagens do período, com especial interesse sobre os
conflitos internos à elite dirigente e aos confrontos ocorridos entre estas e os
setores oprimidos da sociedade brasileira. As referências ao PT, pontuadas ao
longo do texto, se concentram no processo de formação do partido no início
dos anos 1980, em sua participação na campanha de 1982 e na luta por eleições diretas entre 1983 e 1984. Contemplam indicações tanto aos conflitos e
divergências do movimento que deu origem ao partido quanto do próprio PT
– caracterizado como a “primeira tentativa séria em 30 anos de se organizar um
genuíno partido da classe operária” –, além de apontamentos sobre sua relação
com outras forças progressistas e de esquerda, tais como o Partido Comunista
Brasileiro (PCB), Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB) e Partido Democrático Trabalhista (PDT).
170. SKIDMORE, Thomas. The politics of military rule in Brazil,
1964-85. Estados Unidos da América: Oxford University Press, 1988.
420p. Versão original em inglês de obra posteriormente traduzida para o
português (1988). Resumo encontra-se na referência à obra em português –
ver Skidmore (1988).
171. STEPHAN, Alfred C.; FISHLOW, Albert (Org.). Democratizando
o Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 633p. A julgar pelas informações
disponíveis, a obra aborda o cenário político brasileiro no contexto de crise da
ditadura (1964-1985) e de transição à democracia. Inclui numerosas referências
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ao PT e a lideranças petistas que retratam as origens do partido e sua presença
nas principais lutas ocorridas no curso da década de 1980. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
172. WALDMAN, M. (Org.). Política das minorias: o caso dos judeus
no Brasil. Porto Alegre: Fundação Wilson Pinheiro: Mercado Aberto, 1988.
93p. (Tempo de pensar, 7). Reúne de contribuições de militantes petistas e
documentos do PT sobre a questão judaica. Inclui artigos de Clara Charf, Dulce
Pereira, Florestan Fernandes, Hélio Belik, José Dirceu, Luiz Inácio Lula da Silva, Maurício Tragtenberg, Maurício Waldman, Paul Singer e Wilma Ary – em
sua maioria identificados com o PT – em que abordam: a relação do partido e
do socialismo com as minorias, particularmente com a comunidade judaica,
o tratamento dado à questão judaica na União Soviética e a questão palestina.
Acompanham as contribuições, uma série de documentos elaborados pela Comissão de Assuntos Judaicos do PT, constituída em 1986, e que refletem sua
atuação e as posições do partido em relação ao tema. Corresponde ao último
volume da coleção Tempo de Pensar, destinada a dar publicidade às propostas
do PT sobre temas em destaque na conjuntura da época.

1989
173. AVELAR, Lúcia. O segundo eleitorado: tendências do voto feminino no Brasil. Campinas: Editora Unicamp, 1989. 132p. A julgar pelas informações disponíveis, analisa a participação das mulheres na vida política brasileira
com especial interesse sobre as tendências do voto feminino desde o período
pós-Segunda Guerra Mundial ao contexto de crise da ditadura (1964-1985) e de
transição à democracia. Inclui breves referências ao PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
174. BETTO, Frei. Lula: biografia política de um operário. São Paulo:
Estação Liberdade, 1989. 79p. Registra brevemente a trajetória de Luiz Inácio Lula da Silva, liderança metalúrgica da região do ABCD paulista10 , figura
decisiva na construção do PT e então candidato à Presidência da República
pelo partido na primeira eleição presidencial ocorrida em 1989, no curso da
crise da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia no Brasil. Publicado no contexto da campanha presidencial como parte de uma estratégia
de massificação da imagem de Lula, relata sua trajetória desde o nascimento
em 1945, passando pela infância em Pernambuco, a vinda para São Paulo no
início dos anos 1950 e sua formação como torneiro mecânico. Detalha, já nos
85

anos 1970 e 1980, seu envolvimento político com movimentos reivindicatórios dos trabalhadores, sua participação na construção do PT e o lançamento
de sua primeira candidatura à Presidência em 1989. Inclui fotografias que
retratam momentos decisivos da história política do Brasil e de Lula, como as
greves do ABCD paulista em fins dos anos 1970, a fundação do PT e da CUT,
e o encontro de Lula com lideranças de todo o mundo, particularmente com
dirigentes de esquerda como Daniel Ortega e Fidel Castro. Obra traduzida
para o italiano – e incluída como capítulo de livro em Cereghino e Summa
(1989) – tendo sido em seguida vertida para o espanhol (1990).
175. BUCCI, Eugênio. O peixe morre pela boca: oito artigos sobre
cultura e poder. São Paulo: Scritta, 1989. 156p. A julgar pelas informações disponíveis, reúne artigos do autor nos quais aborda a relação entre
cultura e poder com ênfase na questão dos meios de comunicação de massa
e sua influência sobre o processo político no Brasil. Inclui referências ao PT
e a lideranças petistas que retratam a atuação no partido na década de 1980.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
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176. CARDOSO, Fernando Henrique et al. Visões da transição. São
Paulo: Cedec, 1989. 2 v. Considerando os dados disponíveis, reúne em dois
volumes a transcrição de entrevistas concedidas por algumas das principais
lideranças políticas do país, nas quais avaliam o processo de crise da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia. Contempla os depoimentos
de Fernando Henrique Cardoso, Guilherme Afiff Domingos, Marco Maciel,
Waldir Pires, e também de Lula, fundador e principal liderança do PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
177. CEREGHINO, Mario J.; SUMMA, Giancarlo. Lula: storia di un
leader brasiliano. Itália: Associate, 1989. 117p. Relata a trajetória de Lula e
as lutas do PT, com ênfase nos anos 1980. Tem por objetivo contribuir para
o entendimento da realidade brasileira, apontada como contraditória e considerada ainda desconhecida do público italiano. Inclui ensaio biográfico sobre
Lula elaborado por Frei Betto, já publicado anteriormente – ver Betto (1989).
A ele se segue entrevista concedida a dois jornalistas italianos por Lula, então
em passagem pela Itália na condição de candidato à Presidência da República
pelo PT (partido caracterizado como “de esquerda e moderno”, além de expressão e ponto de referência de uma “nova esquerda” tanto para a América
Latina quanto para os italianos), na qual aborda temas candentes da conjun86

tura nacional e internacional como o advento Collor de Mello, o problema da
inflação, o movimento sindical brasileiro, além das lutas dos trabalhadores na
Polônia e a Perestroika, entre outros temas. Ao ensaio de Betto e à entrevista se
seguem um ensaio biográfico elaborado pelos próprios autores, e um álbum
de fotografias que retratam a trajetória de Lula, desde as greves de São Bernardo à campanha presidencial de 1989.
178. CLARET, Martin. O fenômeno Collor. São Paulo: Martin Claret
Editores, 1989. 150p. A julgar pelas informações disponíveis, analisa a candidatura de Fernando Collor de Mello à Presidência nas eleições de 1989 – as
primeiras a eleger diretamente o presidente da República desde a década de
1960 e nas quais se estabeleceu um embate direto no segundo turno entre
Collor e a candidatura do PT, representada por Lula. Inclui reprodução de
entrevistas concedidas por Collor a diferentes órgãos de imprensa nas quais
constam referências ao PT e a Lula. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
179. COELHO, João Gilberto Lucas; OLIVEIRA, Antônio Carlos
Nantes de. A nova Constituição: avaliação do texto e perfil dos constituintes. Rio de Janeiro: Revan, 1989. 455p. Analisa a Constituição de 1988 e
o perfil dos deputados e senadores envolvidos em sua elaboração. Primeiramente, apresenta uma síntese de todo o texto constitucional, do preâmbulo às
disposições transitórias, acompanhada de comentários críticos. Em seguida,
apresenta um perfil biográfico dos deputados e senadores constituintes, bem
como um balanço de seu desempenho político frente a temas de interesse dos
trabalhadores. Entre os deputados, incluem-se os 16 integrantes da bancada
do PT: Benedita Souza da Silva Santos (RJ), Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho (SP), Florestan Fernandes (SP), Gumercindo de Souza Milhomen Neto
(SP), Irma Rosseto Passoni (SP), João Paulo Pires de Vasconcelos (MG), José
Genoino Neto (SP), Luiz Gushiken (SP), Luiz Inácio Lula da Silva (SP), Olívio
de Oliveira Dutra (RS), Paulo Gabriel Godinho Delgado (MG), Paulo Renato
Paim (RS), Plínio Soares de Arruda Sampaio (SP), Virgílio Guimarães de Paula
(MG), Vitor Buaiz (ES) e Wladimir Gracindo Soares Palmeira (RJ).
180. COLARES, Marco Antônio P. (Org.). Sindicalismo e assessoria popular: uma análise documental. Teresina: Centro Piauiense
de Ação Cultural (Cepac); Comissão Pastoral da Terra (CPT), 1989.
118p. Apresenta os resultados obtidos por pesquisa realizada por Marco Antônio Colares, Ana Beatriz Martins dos Santos e Raimundo Batista
dos Santos Junior, resultantes do interesse do Centro Piauiense de Ação
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Cultural (Cepac) e da Comissão Patoral da Terra (CPT) em submeter seu
trabalho ao crivo de pesquisadores, conforme esclarecem em apresentação Hermeto Mengarda e Merlong Solando Nogueira, coordenadores
das entidades envolvidas. Em termos gerais, com base em pesquisa documental e entrevistas, apresenta um estudo sobre as lutas dos trabalhadores
rurais no estado do Piauí entre as décadas de 1960 e 1980, bem como as
experiências desenvolvidas pela Igreja e por entidades de assessoria popular junto àqueles movimentos; acompanhadas de fotografias que retratam o
tema pesquisado. Referências ao PT encontram-se nos depoimentos de Luis
José Ribamar Osório Lopes (conhecido como Luís Eduvirgens) – agricultor,
sindicalista e candidato a vice-prefeito em Campo Maior/PI em 1988 – e do
Padre José Ribamar dos Santos, ambos do PT, nas quais relatam sua militância sindical e partidária.
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181. COUTO, Adolpho José de Paula. O desafio da subversão. Porto
Alegre: Vulcão Social, [1989?]. 218p. Objetiva alertar o chamado “mundo livre” quanto à ameaça da “subversão comunista” ou “guerra política”.
Aborda a dimensão histórica e internacional, o conceito e as “técnicas” de
tal guerra – que acredita ser dirigida às “massas despreparadas” numa “fórmula” que degrada as “elites dirigentes” à condição de “opressoras”. Inclui
apresentação de Rui Vieira da Cunha, de teor igualmente reacionário. Inclui
capítulo dedicado ao PT, em que esclarece: embora a matéria tratada se refira aos “partidos comunistas”, no Brasil ocorre um “fenômeno interessante”,
pois aqueles são “sobrepujados em suas funções intrinsecamente subversivas” pelo PT, que teria conseguido “superá-los no aliciamento e no controle
das massas”. Analisa a formação do PT, apoiada pela “chamada Igreja progressista”; sua composição, refletida em “infiltrações marxistas” e em seu
“braço sindical”, a CUT; e a aplicação das “técnicas da guerra política”, cujo
emprego pelo PT – conclui – pode, “senão derrubar a democracia” no Brasil,
“prejudicar seriamente nosso desenvolvimento político, social e econômico”. O Gal. Couto, ex-Comandante da 6ª Divisão do Exército, é também
autor, entre outros trabalhos, de Revolução de 1964: a versão e o fato (1999), A
face oculta da estrela (2001) e PT em pílulas (2002) – os dois últimos contendo
referências ao PT.
182. DAVI, Klaus (Org.). Amazzonia: un olocausto della natura – il
testamento spirituale inedito de Chico Mendes. Itália: Riza, 1989. 93p. A
julgar pelas informações disponíveis, consiste provavelmente da adaptação
para o italiano de livro originalmente publicado em português – ver Grzybowski (1989). Publicação não localizada.
88

183. DIRMOSER, Dietmar (Org.). Verlierer der weltwirtschaft. República Federal da Alemanha: Junius, 1989. 275p. (Lateinamerika, analysen
und berichte; 13). A julgar pelas informações disponíveis, apresenta um quadro da situação da América Latina, com ênfase em questões de ordem política
e econômica, na década de 1980. Publicada na antiga Alemanha Ocidental, a
obra inclui capítulo intitulado “Brasilien heute: wurzeln der krise und perspektiven der PT”, de autoria de Luis Pinguelli Rosa e Thomas Fatheuer,
nos quais analisam o PT, retratando os desafios com que se defrontava na
década de 1980. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
184. FARO, Luiz César; RODRIGUES, Domingos (Org.). Capital e
trabalho: os melhores depoimentos do cenário sindical. Rio de Janeiro:
Rio Fundo Editora, 1989. 151p. A julgar pelas informações disponíveis, a
obra reúne análises sobre a situação do movimento sindical no Brasil no contexto de crise da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia, elaboradas por trabalhadores engajados nas lutas políticas e econômicas no final da
década de 1980. Inclui inúmeras referências ao PT e a Lula, a retratar tanto
a presença quanto as impressões existentes sobre o partido no meio sindical
da época. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
185. FERNANDES, Florestan. A constituição inacabada: vias históricas e significado político. São Paulo: Estação Liberdade, 1989. 381p. Reúne artigos de Florestan Fernandes (1920-1995) publicados nos jornais Folha
de S.Paulo e Jornal do Brasil, entre junho de 1986 e outubro de 1988. Analisa
o processo constituinte instalado no país desde as eleições parlamentares de
1986 até a conclusão da Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988) a partir
do ponto de vista “privilegiado” de um “observador que pôde acompanhar o
processo de perto e por dentro”, na condição de parlamentar eleito pelo PT.
De modo geral, destaca o conflito político ocorrido no curso de elaboração do
texto constitucional entre os setores progressistas e conservadores da sociedade
brasileira com destaque para a atuação dos partidos de esquerda, sobretudo do
PT, de sua iniciativa de apresentação de uma proposta de Constituição, e dos
movimentos sociais neles referenciados; e para os embates em torno de temas
caros ao mandato do autor, como, por exemplo, a questão da educação. Reflete
parcialmente a decepção de Florestan Fernandes em relação ao processo constituinte, que “não seria tão rico quanto prometia e deveria ser”, provocando o
“dilaceramento final da ‘Nova República’”. E conclui: “Há mais coisas entre o
céu e o Brasil que os pesadelos mais pavorosos jamais apanharão...”.
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186. FERNANDES, Florestan. O desafio educacional. São Paulo: Cortez; Autores Associados, 1989. 264p. A julgar pelas informações disponíveis,
a obra reúne os principais artigos de jornal e revista, textos de conferências,
além de entrevistas e ensaios elaborados na década de 1980 por Florestan
Fernandes (1920-1995), renomado sociólogo e militante petista, a respeito da
questão educacional. Os estudos reunidos refletem não apenas as concepções
do autor, mas também as elaborações existentes no PT sobre o assunto, visto
ter sido Florestan Fernandes uma referência no partido em relação ao tema –
ao qual se dedicou assiduamente em seus dois mandatos consecutivos como
deputado federal (1987-1990 e 1991-1994). Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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187. FERNANDES, Florestan. O significado do protesto negro. São
Paulo: Cortez e Autores Associados, 1989. 111p. (Coleção Polêmicas do
Nosso Tempo, 33). Reúne trabalhos do sociólogo Florestan Fernandes (19201995) elaborados tanto na condição de sociólogo como de deputado eleito
pelo PT, a respeito da história e do significado do protesto negro no Brasil,
publicados originalmente na forma de livros, entrevistas, discursos e artigos
entre 1959 e 1989. Referências ao PT pontuam todo o texto, para além do fato
de muitos dos estudos terem sido publicados na imprensa petista, refletindo
assim, e em parte, não apenas a evolução do pensamento do autor sobre a
questão, mas a elaboração do próprio partido sobre o tema. Entre as publicações incluem-se o jornal Raça & Classe (Comissão de Negros do PT/Distrito
Federal), a revista Teoria & Debate (PT/São Paulo), e o jornal Em Tempo (da
tendência Democracia Socialista/DS, do PT). Em termos gerais, parte da crítica à ideia de que “nós somos o paraíso tropical da convivência democrática
das raças”, e conduz à reafirmação tanto das articulações existentes entre as
dominação de raça e classe, quanto do compromisso político do investigador
no contexto de sociedades “imperfeitas”. Elementos estes sintetizados na conclamação com a qual conclui a apresentação da obra: “proletários de todas as
raças, uni-vos!”.
188. FERNANDES, Florestan. Pensamento e ação: o PT e os rumos
do socialismo. São Paulo: Brasiliense, 1989. 226p. A obra reúne textos do
sociólogo Florestan Fernandes (1920-1995), organizados em duas partes: a primeira com artigos publicados nos jornais Folha de S.Paulo e Jornal do Brasil que
refletem uma “crítica radical” à Nova República, “herdeira e sucessora do regime ditatorial”, bem como o “combate sem quartel” que lhe deram os partidos de
esquerda e os movimentos sociais; a segunda parte inclui artigos, documentos
e transcrições de debates que refletem a atividade militante do autor no âmbito
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do PT e que aprofundam temas como: diretrizes da campanha de Florestan
Fernandes a deputado federal pelo partido em 1986, desafios do PT e dos intelectuais de esquerda no período pós-eleitoral, além dos limites e possibilidades
da Assembleia Nacional Constituinte. O autor destaca que as partes constituem
unidade indissociável inspirada pela ideia de que o “pensamento socialista só
estabelece a sua verdade no terreno da ação”, justificando assim o próprio título
atribuído ao livro. A coletânea compõe um retrato parcial do perfil intelectual e
ideológico assumido pelo autor a partir da segunda metade dos anos 1970.
189. FOLHA DE S.PAULO. 90 charges: diretas 89: seleção das 90
melhores charges de Glauco e Spacca publicadas na Folha de S.Paulo sobre
as eleições presidenciais de 1989. São Paulo: Divisão de Assinaturas da Folha de S.Paulo, 1989. 94p. Reúne charges de Glauco e Spacca publicadas no
jornal Folha de S.Paulo e que retratam fatos e personagens da campanha presidencial de 1989. As charges, de modo geral, refletem as disputas ocorridas no
âmbito dos partidos políticos em torno da definição de suas candidaturas –
incluindo, por exemplo, a disputa entre Ulysses Guimarães e Orestes Quércia
no Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) –, a articulação de
coligações e as oscilações das intenções de voto nas diferentes candidaturas.
No que se refere especificamente ao PT, retrata principalmente as oscilações
das intenções de voto em Lula, com ênfase na disputa com Brizola no primeiro turno, bem como a disputa com Collor no segundo turno da votação, com
destaque ao esforço de conquista do apoio das candidaturas de centro (como a
de Covas) e às manobras de Collor para garantir sua vitória (como o caso das
declarações de Miriam Cordeiro contra Lula, seu ex-namorado, veiculadas
nos últimos dias de exibição do horário eleitoral gratuito).
190. GADOTTI, Moacir; PEREIRA, Otaviano. Pra que PT: origem,
projeto e consolidação do Partido dos Trabalhadores. São Paulo: Cortez,
1989. 370p. Analisa o PT sob diferentes aspectos ao longo de sua trajetória,
desde a fundação em 1980 até 1989, dentre os quais: processo de formação;
funcionamento interno; composição ideológica, com ênfase na questão das
tendências; concepção de socialismo e políticas setoriais; importância do 5º
Encontro Nacional (1987) como momento de crise e de salto qualitativo nas
formulações partidárias; papel atribuído ao PT nesse projeto e sua trajetória
frente às disputas eleitorais ocorridas no Brasil desde 1982; perfil e desafios
enfrentados pelos mandatos eleitos nessas ocasiões, com especial destaque
à bancada petista eleita à Assembleia Nacional Constituinte em 1986 e às
prefeituras conquistadas no pleito de 1988; além de apresentação de entidades como Instituto Cajamar e Fundação Nativo da Natividade – dedicadas à
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formação e assessoria popular – além da Fundação Wilson Pinheiro, ligada
diretamente ao PT, antecessora da Fundação Perseu Abramo. Inclui fotografias, ilustrações e trechos de resoluções e documentos fundacionais do PT que
retratam a trajetória do partido ao longo dos anos 1980.
191. GRZYBOWSKI, Cândido (Org.). Con gli uomini della foresta.
Itália: Sonda, 1989. 112p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste
provavelmente da tradução para o italiano de livro originalmente publicado
em português – ver Grzybowski (1989). Publicação não localizada.
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192. GRZYBOWSKI, Cândido (Org.). O testamento do homem da
floresta: Chico Mendes por ele mesmo. Rio de Janeiro: Fase, 1989. 71p.
Entrevista concedida ao autor por Chico Mendes (1944-1988), em fins de
1988, a pedido do Latin American Bureau, tendo em vista a publicação de
um livro dedicado à atuação dos movimentos sociais na América Latina.
Editada, a entrevista foi convertida numa espécie de depoimento de Chico Mendes sobre a sua própria trajetória e sobre a luta por um modelo de
desenvolvimento social e ambientalmente sustentável para região da Amazônia. Mendes aborda, mais especificamente, o início da organização dos
seringueiros, ainda nos anos 1970; sua resistência contra os desmatamentos
nos anos 1980; a expansão do movimento e a intensificação dos conflitos
com fazendeiros e órgãos policiais; perspectivas futuras para o movimento e
sua própria participação nesse processo. Dedicado a “reverenciar e perpetuar a memória de Chico Mendes”, inclui introdução elaborada pelo autor em
que ressalta os principais momentos da trajetória do ativista e da história do
desenvolvimento econômico da região amazônica. Publicação resultante do
interesse na história de Chico Mendes suscitado pela ampla repercussão de
seu assassinato. Publicação traduzida e adaptada para o inglês – ver Mendes
e Gross (1989), posteriormente traduzida para diversos idiomas. A obra foi
também traduzida para o italiano (1989) e adaptada no mesmo ano para
aquele idioma – ver Davi (1989).
193. GURGEL, Cláudio. Estrelas e borboletas: origens e questões
de um partido a caminho do poder. Rio de Janeiro: Papagaio, 1989. 149p.
Analisa as origens do PT e investiga os principais desafios que se impunham
ao partido em seus primeiros anos de existência. Quanto às suas origens,
aborda brevemente a conjuntura política de fins dos anos 1960 aos anos 1970
e a trajetória do PT entre a fundação em 1980 e seu 5º Encontro Nacional
(1987). Já no que se refere aos desafios do partido, destaca as dificuldades de
equacionamento da questão das tendências, os problemas de funcionamento
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dos núcleos de base, a contraditória condição do filiado do PT enquanto integrante de movimento social e militante partidário que respeita a autonomia
dos movimentos, a definição de sua estrutura organizativa frente à polêmica
“partido de quadros versus partido de massas”, aprecisão de sua proposta socialista e seu detalhamento no programa de governo, além da necessidade de
enfrentamento das questões ética e militar. Destaca que a análise das origens
dos dilemas do PT e sua superação são elementos imprescindíveis não apenas
ao esforço de disputa da Presidência da República, mas – mais que isso – ao
objetivo de conquista do poder político no Brasil.
194. HALL, Anthony. Developing Amazonia: deforestation and social
conflict in Brazil’s Carajás programme. Inglaterra: Manchester University
Press, 1989. 303p. A julgar pelas informações disponíveis, analisa conflitos de
terra em curso no Brasil, com especial atenção ao Programa Carajás – projeto
de mineração iniciado na região da Amazônia, nos anos 1980, pela Companhia
Vale do Rio Doce (CVRD), empresa pública à época. Inclui referências ao PT a
retratar a presença do partido na conjuntura política do período. Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
195. HECHT, Susanna; COCKBURN, Alexander. The fate of the forest: developers, destroyers and defenders of the Amazon. Inglaterra; Estados Unidos da América: Verso, 1989. 357p. Registra conflitos existentes
entre iniciativas de exploração e preservação do meio ambiente, com especial
destaque à situação da floresta amazônica no curso da década de 1980. Publicada no contexto de assassinato do seringueiro e petista Chico Mendes
(1944-1988), inclui inúmeras referências à sua trajetória política, contemplando menções a sua relação com o PT. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
196. LAMOUNIER, Bolivar. Partidos e utopias: o Brasil no limiar
dos anos 90. São Paulo: Loyola, 1989. 150p. Apresenta um painel e uma
análise do quadro político-partidário brasileiro no contexto posterior ao da
transição, da ditadura militar (1964-1985), à democracia, já na segunda metade da década de 1980. Inclui inúmeras referências ao PT e a lideranças petistas, tais como Lula, Luiza Erundina e Plínio de Arruda Sampaio, entre outras,
a retratar a atuação do partido no curso dos anos 1980. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
197. LISBOA, Apolo Heringer. Escândalo no Arraial das Formigas: a
história de um golpe, quase de mestre que abalou o sertão. Belo Horizon93

te: Cooperativa Editora e de Cultura Médica, 1989. 123p. A julgar pelas
informações disponíveis, consiste de obra ficcional ambientada na região do
município de Formiga/MG. Inclui referências ao PT e a lideranças do partido
na região. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
198. MACEDO, Luiz Alberto Castro de. Negociação, conflito e democracia. Porto Alegre: Feplam, 1989. 60p. Considerando os dados disponíveis,
analisa a conjuntura política brasileira no contexto da crise da ditadura (19641985) e de transição à democracia. Inclui breves menções ao PT e a organizações
que se integram ao partido, tais como Organização Socialista Internacionalista
(OSI), Movimento pela Emancipação do Proletariado (MEP), Partido Revolucionário Comunista (PRC), Organização Revolucionária Marxista-Democracia
Socialista (ORM-DS) e Convergência Socialista (CS). Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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199. MAINWARING, Scott. Igreja católica e a política no brasil (19161985). São Paulo: Brasiliense, 1989. 300p. Analisa o desenvolvimento da Igreja
Católica no Brasil de 1916 a 1985, no esforço por interpretar os fatores responsáveis e também as consequências das mudanças observadas nesta instituição entre
os anos 1960 e 1980, que a teriam convertido, no Brasil, numa das maiores e mais
progressistas igrejas das Américas. Em termos mais específicos, investiga o desenvolvimento inicial do catolicismo no país e as origens da esquerda católica (19161964), passando pelo período da ditadura militar e a presença católica no meio
popular (1964-1974), até o processo de abertura política (1974-1985), marcado
pela ascensão e declínio da chamada Igreja popular. Apontamentos sobre o PT encontra-se dispersos ao longo do texto e retratam a relação entre o partido, a igreja e
o conjunto das oposições e movimentos populares, desde a reforma partidária de
1978, passando pelo fortalecimento das lutas e ascensão do movimento sindical,
até as eleições de 1982. Estudo publicado originalmente em inglês (1986).
200. MALUF, Paulo Salim; BARBEIRO, Heródoto. O que pensam os
presidenciáveis: Paulo Salim Maluf. São Paulo: Habra, 1989. 60p. Transcrição de entrevista concedida por Paulo Maluf, candidato à Presidência da
República em 1989 pelo Partido Democrático-Social (PDS) – herdeiro político da antiga Aliança Renovadora Nacional (Arena), sustentáculo da ditadura
militar (1964-1985) – ao jornalista Heródoto Barbeiro, e transmitida pela
Rádio Excelsior no mesmo ano. Integra uma série de entrevistas realizadas
com os principais candidatos à Presidência, veiculadas entre junho e julho
de 1989 e posteriormente publicadas em livro. Inclui referências ao PT e a
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Lula que retratam a participação do partido nas eleições de 1989, e também
as impressões em relação ao PT e suas lideranças existentes entre setores
conservadores da sociedade brasileira. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
201. MEDINA, Cremilda (Org.). 1968-1988: nos passos da rebeldia. São Paulo: Curso de Jornalismo e Editoração/ECA-USP, 1989. 157p.
(São Paulo de Perfil, 3). Reúne reportagens e entrevistas produzidas no final dos anos 1980 por estudantes de Jornalismo da Escola de Comunicação
e Artes da Universidade de São Paulo a respeito do movimento estudantil
no Brasil, em que analisam e comparam as lutas dos anos 1960 às dos anos
1980. Referências ao PT pontuam a obra e registram a presença, no meio
estudantil dos anos 1970, de correntes ligadas a organizações que aderiram
ao PT (Liberdade e Luta e Caminhando, ligadas à Organização Socialista Internacionalista e à dissidência do PCdoB, respectivamente), conforme lembra a ex-militante estudantil Maria Aparecida de Paulo. Constam também
menções à militância estudantil e partidária do petista Carlos Fragiolo na
primeira metade dos anos 1980, à relação do ex-militante estudantil Fernando Amaral com o PT, as críticas ao partido registradas pelo estudante
José Carlos Truzzi, além de apontamento de José Dirceu quanto ao perfil do
PT e referências à presença do PT e de correntes estudantis ligadas a organizações que aderiram ao partido nas disputas ocorridas na UNE no início
da década de 1980 (Liberdade e Luta e Novação, esta última uma frente de
diversos grupos).
202. MELLÃO NETO, João. Nu com a mão no bolso: Brasil – uma
visão liberal. 2. ed. São Paulo: Siciliano, 1989. 246p. Reúne dezenas de
artigos de opinião publicado por Mellão Neto no jornal O Estado de S. Paulo
entre 1987 e 1989. Retrata, conforme indica o título, uma visão liberal sobre
o país, fazendo juz, assim, à sua condição de militante do Partido Liberal
(PL). Além de discorrer sobre o próprio liberalismo, aborda, a partir deste
ponto de vista “aspectos políticos”, “econômicos” e “morais” da realidade
brasileira do final da década de 1980. Referências ao PT são inúmeras e
se concentram na avaliação da trajetória e perfil político de Lula enquanto
dirigente sindical e partidário, e também na vitória do PT nas eleições de
1988 e no desenvolvimento da gestão petista em São Paulo (1989-1992),
encabeçada pela prefeita Luiza Erundina. O tom geral da obra sugere um
esforço por apontar as supostas insuficiências e contradições internas do
ideário socialista do PT frente aos desafios da luta política e da gestão pública, compreendidas de um ponto de vista liberal. Inclui apresentação do
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jornalista José Nêumanne Pinto e prefácio de Júlio César de Mesquisa, então
diretor de O Estado de S. Paulo.
203. MENDES, Chico; GROSS, Tony, Chico. Red het Amazonewoud:
testament. Bélgica; Países Baixos: EPO; Novib; Jan Mets, 1989. 93p. Tradução para o neerlandês de uma obra adaptada para o inglês (1989), originalmente publicada em português (1989). Resumo encontra-se na referência
em inglês da adaptação da obra original – ver Mendes e Gross (1989).
204. MENDES, Chico; GROSS, Tony. Fight for the forest: Chico
Mendes in his own words. Inglaterra: Latin American Bureau, 1989.
96p. Adaptação em inglês da versão original em português – ver Grzybowsky (1989). Inclui textos adicionais, selecionados por Tony Gross, sobre a
história da extração da borracha e sobre as condições de vida e trabalho
dos seringueiros na Amazônia; quadro com informações geográficas, demográficas e econômicas a respeito do Brasil; além de ilustrações e fotografias
que retratam a ocupação humana da região amazônica e a trajetória de Chico Mendes. Traduzido para o alemão (1990), dinamarquês (1990), francês
(1990), neerlandês (1989), japonês (1991) e indonésio (1994). Edição revisada e ampliada da versão em inglês publicada em 1992.
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205. MENEGUELLO, Rachel. PT: A formação de um partido (19791982). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. 228p. Analisa o processo de
formação do PT, desde sua fundação em 1980 até as eleições de 1982, ressaltando sua originalidade na história do Brasil enquanto produto direto
da auto-organização dos setores marginalizados da sociedade. O estudo
concentra-se em dois aspectos principais: analisa o modelo organizativo do
PT à luz da experiência partidária brasileira e da produção existente sobre
a questão no âmbito da Ciência Política; e estuda também a participação do
PT na campanha de 1982, com ênfase na experiência do partido em São
Paulo, acompanhada do esforço de identificação do perfil ideológico e socioeconômico, tanto das candidaturas petistas, como de seu eleitorado naquele
estado. Ao final, inclui ainda um breve balanço da trajetória do partido entre as eleições de 1982 e 1988, quando o PT elegeu prefeitos em importantes
cidades como São Paulo/SP, Porto Alegre/RS e Vitória/ES. Estudo baseado
na tese de doutorado defendida pela autora, publicado com alterações em
relação ao texto original11.
206. NÊUMANNE PINTO, José. Atrás do palanque: bastidores da
eleição 1989. São Paulo: Siciliano, 1989. 174p. Reportagem panorâmica so96

bre os fatos e personagens que marcaram as eleições presidenciais ocorridas
no Brasil em 1989. Contextualiza o processo eleitoral e ressalta sua importância, destacando o fato de corresponder à primeira eleição direta para a
Presidência da República desde 1960. Aborda a atuação dos principais candidatos e partidos políticos então em disputa, dentre os quais Orestes Quércia e Ulysses Guimarães (Partido do Movimento Democrático Brasileiro),
Fernando Collor de Mello (Partido da Reconstrução Nacional), Luiz Inácio
Lula da Silva (PT), Brizola (Partido Democrático Trabalhista), Sílvio Santos
e Guilherme Afif Domingos (Partido da Frente Liberal) e Mário Covas (Partido da Social-Democracia Brasileira). Em relação ao PT, aborda temas como
a intensa oposição conservadora à candidatura Lula, a disputa com as demais candidaturas consideradas progressistas, como a de Brizola, a relação
do partido com os movimentos sociais e o debate em torno da definição da
vice-candidatura da Frente Brasil Popular (PT-PSB-PCdoB). Edição ampliada publicada em 1990 – ver Nêumanne Pinto (1990).
207. NÊUMANNE PINTO, José. Erundina: a mulher que veio com a
chuva. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 1989. 244p. Relata a trajetória de Luiza Erundina, enriquecida por fatos marcantes da trajetória do PT e por dados
históricos, políticos e geográficos da região nordeste do Brasil e, particularmente, da Paraíba e do município de Uiraúna, terra natal de Erundina e também do
autor. Reportagem baseada em artigo publicado em 19 de novembro de 1988
no jornal Estado de S. Paulo e ampliada a partir de pesquisa bibliográfica e de
entrevistas com amigos e familiares de Erundina realizadas por ocasião da visita de Nêumanne à Paraíba em 1989 acompanhando a prefeita recém-eleita
em regresso a sua terra natal. Ilustrado com fotografias do arquivo da família
e de órgãos de imprensa, relata a vida de Erundina desde o período de infância nos anos 1930 e 1940 na cidade de Uiraúna, passando pela sua formação
escolar, profissional e política em Campina Grande entre os anos 1960 e 1970,
pela vinda a São Paulo e por sua militância sindical nos anos 1970 e 1980 até
a experiência como vereadora e candidata à prefeita. Publicação resultante do
interesse na trajetória daquela que é considerada uma das principais lideranças
do PT de fins dos anos 1980 e início dos anos 1990.
208. OLIVEIRA, Pedro A. Ribeiro (Org.). Fé e política: fundamentos.
São Paulo: Ideias & Letras, 1989. 216p. Reflete sobre a relação entre as práticas religiosa e política de um ponto de vista progressista. Inclui referências ao
PT, além de contribuições de lideranças religiosas identificadas com o partido,
tais como Frei Betto e os irmãos Leonardo e Clodovis Boff. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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209. REBELO, Aldo. No olho do furacão: Luiza Erundina – a campanha
e a vitória. São Paulo: Alfa Omega, 1989. 62p. Aldo Rebelo, membro do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e vereador por São Paulo eleito em 1988, analisa os principais acontecimentos que marcaram a campanha de Luiza Erundina
à prefeitura municipal de São Paulo pelo PT no mesmo ano, das prévias à vitória
eleitoral. Inclui textos elaborados pelo autor, como um diário da campanha que
abarca o período compreendido entre janeiro e novembro de 1988 e artigos
publicados no jornal A Classe Operária (órgão oficial do PCdoB), entre os quais
uma entrevista com a candidata à prefeitura. Inclui ainda o manifesto São Paulo,
chegou a hora, documento básico da Coligação “Partidos do Povo” (PT-PCdoBPCB-PSB) divulgado em agosto de 1988; gráfico que representa a distribuição
da votação entre as duas principais candidaturas – Maluf e Erundina; além de
fotografias que retratam momentos decisivos da campanha, como os comícios,
convenções partidárias e o lançamento da Coligação. Em apresentação, Erundina explicita o clima político da campanha: “Aldo explica a vitória, vitória que
deixa perplexos os donos do poder, mas não surpreende em absoluto aqueles
que têm sido parceiros na caminhada socialista.”
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210. SADEK, Maria Tereza Aina. Eleições 1986. São Paulo: Vértice;
Idesp, 1989. 119p. Analisa a conjuntura política brasileira no contexto de
crise da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia, com especial
interesse sobre a campanha de 1986 em São Paulo, na qual foram eleitas as
bancadas à Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988). Apresenta tabelas com dados eleitorais e inclui referências ao PT e a lideranças petistas.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
211. SANTORO, Luiz Fernando. A imagem nas mãos: o vídeo popular no Brasil. São Paulo: Summus, 1989. 135p. Apresenta o quadro da
situação do Brasil e da América Latina quanto ao emprego da linguagem audiovisual como recurso de informação, animação e conscientização política,
ressaltando sua importância como instrumento para promoção e consolidação da autonomia cultural dos povos latino-americanos. Inclui referências à
Televisão dos Trabalhadores (TVT) – iniciativa originada do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema – e sua relação com instituições
como o PT e o Instituto Cajamar (ligado ao PT). Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
212. SILVA, Luiz Inácio Lula da; BARBEIRO, Heródoto. O que pensam os presidenciáveis: Lula. São Paulo: Habra, 1989. 68p. Transcrição de
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entrevista concedida por Lula ao jornalista Heródoto Barbeiro e transmitida
pela Rádio Excelsior em 1989. Integra uma série de entrevistas realizadas
com os principais candidatos à Presidência, veiculadas entre junho e julho
do mesmo ano e posteriormente publicadas em livro. Em entrevista, Lula
responde a questões formuladas diretamente por Barbeiro ou apresentadas
ao vivo por eleitores e adversários. Entre os temas abordados destacam-se as
propostas do PT para diferentes áreas, sobretudo no que se refere à questão
econômica; a relação do PT com os movimentos sociais; o balanço das experiências do PT nas prefeituras conquistadas nas eleições de 1988; e a influência
do socialismo sobre a prática e as formulações do partido. A esse respeito,
Lula esclarece e dá o tom da entrevista: “Sou favorável ao estabelecimento de
uma sociedade socialista (...), um socialismo democrático que ainda estamos
elaborando em nível de PT.” Inclui apresentação de Barbeiro em que analisa
de modo panorâmico a conjuntura brasileira e contextualiza as eleições de
1989 no processo de transição política então vivido pelo país.
213. TABAK, Fanny. A nova ordem legal: mulheres na constituinte.
Rio de Janeiro: PUC-RJ/Núcleo de Estudos sobre a Mulher, 1989. 161p.
Analisa a presença das mulheres na Assembleia Nacional Constituinte (19861988), incluindo inúmeras referências ao PT e às mulheres integrantes de sua
bancada, bem como a lideranças do partido ligadas ao movimento de mulheres. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial
ao conteúdo da obra.
214. TEIXEIRA, João Gabriel. Os metalúrgicos de Salvador: um estudo de ideologia operária. Brasília: Editora UnB, 1989, 191p. Analisa o movimento sindical metalúrgico da região de Salvador/BA. Inclui apontamentos
históricos sobre o movimento operário na região, que remontam ao início do
século XX, concentrando-se no estudo de caso de duas fábricas localizadas
no Centro Industrial de Aratu, nos arredores de Salvador. Inclui inúmeras
referências ao PT e a lideranças petistas no movimento operário, oferecendo
importantes referências sobre a origem do partido e seus primeiros anos de
existência no estado da Bahia. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
215. VASCONCELLOS, Gilberto. Brizulla: Leonel Brizola e Luiz Inácio Lula: o samba da democracia ou a parafernália do populismo. Brasília: Pajelança, 1989. 126p. Coletânea de ensaios a respeito dos mais variados
aspectos das eleições de 1989, com destaque às candidaturas de Lula (PT) e
Brizola (PDT) e escritos em linguagem descontraída e bem-humorada. Em que
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pese sua indisfarçada simpatia por Brizola, Vasconcellos identifica nas duas
candidaturas a expressão política dos setores populares da sociedade brasileira:
“Brizulla”, esclarece na apresentação “é uma palavra criada por mim com o
objetivo de sublinhar a síntese histórica do trabalho no Brasil”, mistura de “dois
grandes líderes do trabalhismo na batalha para reduzir a exploração do capital
perverso”, e que resultou num anagrama “em guerra contra a burguesia canalha”. Acredita que os partidos de esquerda “pisam na bola” quando colocam
Lula e Brizola em campos opostos, na medida em que “o povo não quer desaparecer na massa” (referindo-se à abordagem de Brizola), “nem o homem quer
desaparecer na classe” (referindo-se à perspectiva de Lula e do PT). Ao final da
apresentação, o mote da coletânea: “Chega de revolução francesa. Chega de revolução soviética. Agora é hora da feijoada Brizola e Lula. Vem cá Brizulla!”.
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216. VASCONCELOS, Gilberto Felisberto. Collor: a cocaína dos pobres – a nova cara da direita. São Paulo: Icone. Editora, 1989. 96p. A julgar pelas informações disponíveis, reúne crônicas do autor focalizadas em
Fernando Collor de Mello, cuja trajetória e ascensão políticas são abordadas
de um ponto de vista crítico. Inclui referências ao PT e a Lula que retratam
sobretudo a presença do partido nas eleições de 1989, que elegeu Collor presidente da República. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
217. WEFFORT, Francisco (Org.). PT: um projeto para o Brasil – economia. São Paulo: Brasiliense, 1989. 248p. Reúne contribuições de dirigentes
partidários e intelectuais referenciados sobretudo no PT a respeito da questão
econômica. Inclui contribuições de Adhemar Gianini, Antônio de Barros Castro, Arlindo Chinaglia, Azis Ab’Saber, Bernardo Kucinski, Bernardo Sorj, Candido Grzybowski, Carlos Eduardo Carvalho, Carlos Lessa, Cláudio de Decca,
Fernando Costa, Guido Mantega, Hamilton Pereira, João Manoel Cardoso de
Mello, João Pedro Stedille, Jorge Mattoso, José Carlos Miranda, José Ricardo
Tauile, Lia Haghuenauer, Luiz Carlos Menezes, Luiz Carlos Merege, Luiz Eduardo Greenhalgh, Luiz Gushiken, Luiz Paulo Rosemberg, Luiz Pinguelli Rosa,
Paul Singer, Paulo Sandroni e Plínio de Arruda Sampaio, em que são abordados
os temas: planejamento e transição socialista, política de distribuição de renda e
redução das desigualdades, dívidas externa e interna, sistema financeiro, gestão
do sistema produtivo, política agrícola e reforma agrária, e planejamento energético. As contribuições correspondem a exposições dos autores no seminário
“PT: um projeto para o Brasil”, coordenado por Francisco Weffort e realizado
em abril de 1989 tendo em vista a elaboração do programa da Frente Brasil
Popular a ser apresentado nas eleições presidenciais daquele ano, e que incluiu
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discussões a respeito de questões político-econômicas e de políticas sociais. O
presente volume, dedicado ao tema da economia, é o segundo da série, precedido pelo volume dedicado à questão política.
218. WEFFORT, Francisco (Org.). PT: um projeto para o Brasil – política. São Paulo: Brasiliense, 1989, 193p. Reúne contribuições de dirigentes
partidários e intelectuais referenciados sobretudo no PT a respeito da questão
política. Inclui contribuições de Apolônio de Carvalho, Carlos Nelson Coutinho, Fábio Konder Comparato, Flávio Koutzii, Francisco Correia Weffort, Geraldo Cavagnari Filho, Jacob Gorender, José Arthur Gianotti, José Dirceu, José
Genoino, Luiz Inácio Lula da Silva, Márcio Thomaz Bastos, René Dreifuss,
Tarso Genro, Wanderlei Guilherme dos Santos e Wladimir Pomar, em que
são abordados os temas: relação entre democracia e socialismo, perspectivas
para um governo dos trabalhadores, a organização do Estado e da sociedade,
bem como a relação entre um governo transformador e as forças armadas. As
contribuições correspondem a exposições dos autores no seminário “PT: um
projeto para o Brasil”, coordenado por Francisco Weffort e realizado em abril
de 1989 tendo em vista a elaboração de um programa da Frente Brasil Popular
a ser apresentado nas eleições presidenciais daquele ano, e que incluiu discussões a respeito de questões político-econômicas e de políticas sociais. O
presente volume, dedicado à questão política, é o primeiro da série, seguido
pelo dedicado à economia.

1990
219. ALVAREZ, Sonia. Engendering democracy in Brazil: women’s
movements in transition politics. Estados Unidos da América: Princeton
University Press, 1990. 304p. Investiga a emergência dos movimentos de
mulheres no Brasil entre os anos 1970 e 1980 no contexto de luta contra a
ditadura militar (1964-1985) e transição para a democracia. Inclui numerosas
referências ao PT, as quais abordam sua relação com o movimento de mulheres e também suas formulações sobre o tema. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
220. ARTHUR, Charles. The Partido dos Trabalhadores and democratization in Brazil. Inglaterra: University of Essex, 1990. 35p. (Essex papers in politics and governement, 75). A julgar pelas informações disponíveis, consiste de trabalho dedicado a analisar o papel desempenhado – ou que
ainda desempenhava – pelo PT no período de crise da ditadura (1964-1985)
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e de transição à democracia no Brasil. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
221. BETTO, Frei. Lula: biografia politica de un obrero. México: Movimiento de Cristianos Comprometidos con las Luchas Populares, 1990.
31p. Tradução para o espanhol de obra originalmente publicada em português.
Resumo encontra-se na referência à obra em português – ver Betto (1989).
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222. BIKO, Steve. Escrevo o que eu quero. São Paulo: Editora Ática,
1990. 184p. (Temas, 21). A obra reúne escritos de Steve Biko (1946-1977),
ativista negro e liderança na luta contra o regime de segregação por muitos
anos imposto ao povo da África do Sul – o chamado Apherteid. Na edição
brasileira, publicada em 1990, consta a apresentação de Benedita da Silva, liderança negra do PT, na qual aborda a luta contra o preconceito e a
discriminação. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
223. BILBAO, Luis. PT Brasil: una respuesta latinoamericana al desafio imperialista. Argentina: Búsqueda, 1990. 122p. Aborda de modo panorâmico a trajetória do PT desde sua fundação às eleições de 1989. Destaca,
particularmente, a evolução e o perfil dos movimentos de oposição à ditadura
militar (1964-1985) que confluíram para a formação do PT em fins dos anos
1970; a participação do PT na campanha presidencial de 1989, a primeira a
ocorrer no Brasil desde os anos 1960; além das relações supostamente existentes entre a ascensão da esquerda observada no Brasil em fins dos anos
1980 e os embates políticos em curso no Uruguai e em El Salvador, protagonizados pela Frente Ampla (FA) e pela Frente Farabundo Martí de Libertação
Nacional (FMLN), respectivamente. Inclui documentos básicos e resoluções
do PT publicados na íntegra, tais como o “Manifesto de fundação” (1980),
“Programa e plano de ação” (1980) e “Discurso de Lula na 1ª Convenção
Nacional do PT” (1981). Publicação resultante do crescente interesse internacional pela trajetória do PT no contexto de crise do socialismo ocorrida no
início dos anos 1990.
224. BORIS, Dieter. Arbeiterbewegung in Lateinamerika. República
Federal da Alemanha: Verlag Arbeiterbewegung und Gesellschaftswissenschaft, 1990. 386p. (Schriftenreihe der Studiengesellschaft für Sozialgeschichte und Arbeiterbewegung). A julgar pelas informações disponíveis,
a obra aborda aspectos do processo de desenvolvimento econômico de países
da América Latina, acompanhado de análises sobre o movimento operário na
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região. Contempla análises sobre o Brasil, com especial interesse sobre o período correspondente ao da ditadura militar (1964-1985) e ao dos primeiros
anos da Nova República. A obra, publicada na antiga Alemanha Ocidental,
Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Lula, e que
retratam as relações do partido no meio sindical. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
225. BUSATTA, Sandra; SUSANI, Sergio. Indiani e indios da Toro
Seduto a Chico Mendes. Italia: Editori del Grifo, 1990. 126p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste de uma história ricamente ilustrada do
continente americano, com referência a aspectos geográficos e culturais da
região, e com ênfase sobre a relação entre os povos nativos e os colonizadores,
contemplando o período compreendido entre a invasão europeia no séc. XV
e os anos 1990, marcados por duas personagens nativas – o líder conhecido como Touro Sentado (1831-1890), da nação indígena sioux, habitante da
América do Norte, e Chico Mendes (1944-1988), trabalhador seringueiro e
militante do PT, habitante da foresta amazônica na América do Sul. Inclui
referências ao assassinato de Chico Mendes em 1988, e as repercussões de
sua morte. Em reimpressões posteriores, a obra aparece publicada sob o título
“1492-1992: l’apocalisse piumata: indiani e indios da Toro Seduto a Chico
Mendes”. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
226. CORTEN, Andre. Peuples de Dieu et de la Foret: à propos de la
“nouvelle gauche” bresilienne. França: L’Harmattan, 1990. 172p. Analisa o
que considera ser a “nova esquerda” brasileira, surgida no contexto de crise da
ditadura (1964-1985) e de transição à democracia, com especial destaque para
o PT. Investiga, em termos mais detalhados, os elementos identificados como
basilares à perspectiva político-ideológica desta nova esquerda – e também,
consequentemente, do próprio petismo –, incluindo-se aí a referência nas populações marginalizadas e em correntes pedagógicas e teológicas libertárias.
Inclui entrevistas com Dom Pedro Casaldáliga, Carlos Minc e Paulo Freire
– este último membro do PT e então Secretário de Educação do município
de São Paulo, sob a gestão da também petista Luiza Erundina (1989-1992).
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
227. COWELL, Adrian. The decade of destruction: the crusade to
save the Amazon rain forest. Estados Unidos da América: Henry Holt &
Co., 1990. 215p. A obra, que consiste da contrapartida em livro de um do103

cumentário produzido por Cowell sobre a Amazônia ao longo da década de
1980, retrata o cenário de devastação e violência observado pelo autor em sua
passagem pela região. Inclui referências a Chico Mendes (1944-1988), seringueiro e militante do PT, aguerrido defensor dos direitos dos trabalhadores e
de um modelo social e ambientalmente sustentável para a Amazônia – razão
pela qual foi assassinado em 1988. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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228. DIMENSTEIN, Gilberto; KOTSCHO, Ricardo. A aventura da
reportagem. São Paulo: Summus, 1990. 99p. Reúne relatos sobre o exercício
da profissão de repórter investigativo produzidos por dois jornalistas considerados destacados neste ramo de atividade, e que se completam, conforme
indica a própria obra, na cobertura do “poder” e do “contrapoder”. Conduz
aos bastidores do processo de produção da notícia, sustentando a tese de que
um bom desempenho profissional na área não depende apenas do talento
individual, mas também da técnica apurada. Referências ao PT e a lideranças
petistas pontuam a obra e retratam passagens do processo de formação do
partido, bem como de sua trajetória ao longo da década de 1980, incluindo
apontamentos sobre sua relação com a imprensa. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
229. DINAMARCA, Hernán. El video en América Latina: actor innovador del espacio audiovisual. Uruguai: Fundación de Cultura Universitaria, 1990. 174p. A julgar pelas informações disponíveis, apresenta um quadro
da situação da América Latina quanto ao emprego da linguagem audiovisual
como recurso de comunicação. Inclui breves referências à Televisão dos Trabalhadores (TVT) – iniciativa originada do Sindicato dos Metalútgicos de São
Bernardo e Diadema – e sua relação com o PT. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
230. DWYER, Augusta. Into the Amazon: Chico Mendes and the
struggle for the rain forest. Canadá: Key Porter, 1990. 250p. Reportagem
jornalística sobre a Amazônia elaborada por escritora e jornalista canadense.
Tão vasta do ponto de vista temático como a região que retrata, investiga desde
as condições de vida e de trabalho e as crenças de diferentes comunidades humanas ali instaladas, passando pela trajetória de Chico Mendes, da sua infância
nos 1940 à sua maturidade nos anos 1980, até os conflitos políticos existentes
na região, particularmente aqueles que resultaram no assassinato de Mendes em
1988. Enfatiza a necessidade de implantação de um modelo de desenvolvimento
sustentável como parte de uma “boa ecologia”. Apesar da presença de certas
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comparações em sentido contrário, a perspectiva “inteligente e poética” adotada
pela autora é considerada, dentre os estudos estrangeiros sobre Chico Mendes e
a Amazônia publicados no mesmo período, pelo seu viés menos preconceituoso
ou colonialista12.
231. FERNANDES, Florestan. A transição prolongada: o período pósconstitucional. São. Paulo: Cortez, 1990. 240p. Inclui artigos publicados pelo
autor na Folha de S.Paulo e no Jornal do Brasil em que analisa a conjuntura brasileira entre a divulgação da Constituição de 1988 e a posse de Fernando Collor
de Mello na Presidência da República em 1990, focalizando, sobretudo, a atuação dos partidos e movimentos progressistas, entre os quais o PT. Mais especificamente, avalia a atuação destes atores na transição política que culmina com
os eventos do final dos anos 1980 e no curso da qual “a ditadura [1964-1985]
encontrou (...) meandros para continuar viva e atuante” – daí o título do livro –
como a derrota do movimento pelas eleições diretas; da proposta de Assembleia
Nacional Constituinte soberana e exclusiva; e a vitória de Collor, conservador
“eleito pelo maior partido da América Latina, a Rede Globo de televisão”. Esclarece que os artigos constituem um “testemunho ensaístico” marcado por sua
“formação sociológica”, “posição marxista” e “condição provisória de parlamentar”, elaborados num contexto atravessado pela “propaganda maciça” da ideia
de que o “socialismo está morto’”. E alerta: “Estará mesmo? Então por que gastar
tanta tinta, papel e energias para remover fantasmas?”.
232. FIGUEIREDO, Ney Lima; FIGUEIREDO JUNIOR, José Rubens.
Como ganhar uma eleição: lições de campanha e marketing político. São
Paulo: Cultura, 1990. 217p. A julgar pelas informações disponíveis, analisa
o cenário político brasileiro de 1960 a 1980, com especial interesse sobre os
processos eleitorais ocorridos no período e aos recursos de propaganda política utilizados pelos diversos candidatos. Inclui inúmeras referências ao PT e
a lideranças petistas que retratam a trajetória do partido desde suas origens
à campanha presidencial de 1989. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
233. FRATESCHI, Paulo; SILVEIRA, Sérgio Amadeu da (Org.). Questão de segurança: o PT, a polícia e as prisões. São Paulo: Brasil Urgente,
1990. 145p. Coletânea de artigos e entrevistas elaborados por dirigentes do PT e
por intelectuais e funcionários da área de segurança pública identificados com o
PT, nos quais apresentam propostas para o setor. Inclui contribuições de Alberto Angerami, Alessandra Paola Caramori, Flávio Augusto Saraiva Straus, Francisco de Jesus da Paz, Hélio Bicudo, José Dirceu, José Genoino, Luiz José Bueno
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de Aguiar, Maurício Henrique Guimarães Pereira, Murillo de Macedo Pereira,
Paulo Frateschi, Paulo Vieira das Neves, Pedro Aramando Egydio Carvalho,
Plínio de Arruda Sampaio, Sérgio Amadeu da Silveira e Vicente Sylvestre. Entre
os temas abordados destacam-se: administração e reestruturação do sistema de
policiamento; necessidade de humanização do sistema penitenciário; descriminalização do consumo de drogas; além de diretrizes sobre o tema, elaboradas
como contribuição ao programa de Plínio de Arruda Sampaio, candidato ao
governo do estado de São Paulo pelo PT nas eleições de 1990. Publicação elaborada por iniciativa da Secretaria de Assuntos Institucionais do Diretório Regional do PT de São Paulo, então dirigida por Frateschi, que, em apresentação,
justifica: para os “desavisados e afoitos” bastaria “reafirmar apenas o conteúdo
de classe do Estado (...) e denunciar o uso da violência policial contra as classes
populares. (...) Para o PT isso não é suficiente”.
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234. GURGEL, Antônio de Pádua; FLEISCHER, David. O Brasil vai
às urnas: retrato da campanha presidencial. Brasília: Thesaurus, 1990.
159p. Apresenta um balanço da campanha presidencial de 1989, a primeira
a eleger diretamente o presidente da República desde a década de 1960, e
na qual opuseram-se Fernando Collor de Mello, apoiado por setores ligados
ao regime militar (1964-1985) e Lula, do PT, apoiado por amplos setores da
oposição democrática à ditadura. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas que retratam em detalhes a presença do partido na conjuntura política
nacional do final da década de 1980. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
235. HARA, Regina. Ler, escrever, contar: construção de cartilhas
para alfabetização de adultos. São Paulo: Cedi, 1990. 133p. A julgar pelas
informações disponíveis, a obra relata e analisa projetos de alfabetização de
adultos realizados ao longo da década de 1980. Inclui referências a atividades
desenvolvidas pela Fundação Wilson Pinheiro (FWP), primeira fundação de
apoio do PT, instituída em 1981, e que em seus quase dez anos de existência
assessorou projetos do gênero. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
236. Hobday, Charles; EAST, Roger; BELL, David Scott. Communist and marxist parties of the world. 2 ed. Estados Unidos da América:
St. James Press, 1990. 596p. Consiste de enciclopédia que apresenta o perfil
político e a história de diferentes organizações partidárias identificadas como
“comunistas” e “marxistas” existentes em todo o mundo. Inclui referências
ao PT e a organizações clandestinas existentes no Brasil no final da década
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de 1970 e que aderiram ao partido. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
237. LAMOUNIER, Bolivar. (Org.) De Geisel a Collor: o balanço da
transição. São Paulo: Sumaré, 1990. 197p. Analisa o cenário político brasileiro
no curso de crise da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia, e também
nos primeiros anos da chamada Nova República. Contempla, mais especificamente, o período compreendido entre os mandatos presidenciais do Gal. Ernesto
Geisel (1974-1979) e de Fernando Collor de Mello (1990-1992). Inclui inúmeras
referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Lula, a retratar a atuação
do partido ao longo da década de 1980 e início dos anos 1990. Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
238. MEDEIROS, Océlio. Após os balaços, baladas para Chico Mendes. Brasília: Planalto, Prosa e Poesia, [1990?]. 196p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra reúne depoimentos sobre Chico Mendes (19441988), reportagens de jornal sobre sua trajetória e assassinato em 1988, além
de poesias dedicados àquele que, além de filiado ao PT, foi um firme militante
dos direitos dos trabalhadores e de um modelo desenvolvimento social e ambientalmente sustentável para a Amazônia. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
239. MENDES, Chico; GROSS, Tony. Kampen om skoven: en gummitappers testamente. Dinamarca: Mellemfolkeligt Samvirke, 1990. 104p.
(Folkelige bevægelser i den tredje verden). Tradução para o dinamarquês
de adaptação para o inglês (1989) de obra originalmente publicada em português (1989). Resumo encontra-se na referência em inglês da adaptação da
obra original – ver Mendes e Gross (1989).
240. MENDES, Chico; GROSS, Tony. Mon combat pour la forêt: le
dernier témoignage du leader brésilien assassiné. França: Éd. du Seuil,
1990. 110p. Tradução para o francês da adaptação para o inglês (1989) de obra
originalmente publicada em português (1989). Resumo encontra-se na referência em inglês da adaptação da obra original – ver Mendes e Gross (1989).
241. MENDES, Chico; GROSS, Tony. Rettet den Regenwald!. República Federal da Alemanha: Lamuv, 1990. 157p. Tradução para o alemão da
adaptação para o inglês (1989) de obra originalmente publicada em português
(1989). Resumo encontra-se na referência em inglês da adaptação da obra
original – ver Mendes e Gross (1989).
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242. NÊUMANNE PINTO, José. Atrás do palanque: bastidores da
eleição de 1989. 2. ed. ampl. São Paulo: Siciliano, 1990. 185p. Edição ampliada de reportagem publicada anteriormente (1989) dedicada aos eventos e
personagens que marcaram as eleições presidenciais ocorridas no Brasil em
1989. Inclui capítulo adicional em que são detalhados os eventos transcorridos entre o primeiro e o segundo turnos da votação, como o comportamento
da mídia e dos empresários, bem como a movimentação das diferentes candidaturas no curso da definição de seu apoio político a Fernando Collor de
Mello ou a Lula, do PT, no segundo turno do pleito presidencial.
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243. NOBLAT, Ricardo. Céu dos favoritos: o Brasil de Sarney a Collor.
Rio de Janeiro: Editora Rio Fundo, 1990. 320p. Analisa o cenário político
brasileiro no período posterior ao de crise da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia, compreendido entre o mandato presidencial de José Sarney
(1985-1989) e o início do mandato de Fernando Collor de Mello (1990-1992),
eleito presidente em 1989. Inclui numerosas referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Lula, a retratar a presença do partido na conjuntura política nacional da segunda metade da década de 1980. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
244. PERITORE, N. Patrick. Socialism, communism, and liberation
theology in Brazil: an opinion survey using Q-methodology. Estados Unidos
da América: Ohio University Center for International Studies, 1990. 245p.
(Monographs in International Studies: Latin America, 15). Analisa o perfil
ideológico de 13 organizações de esquerda existentes no Brasil em meados de
1985, entre partidos legais e clandestinos, bem como da Teologia da Libertação
(com destaque à influência de Paulo Freire sobre suas orientações). Mediante a realização de entrevistas e aplicação de questionários, identifica os elementos mais
significativos no discurso dos diferentes grupos e os submete à análise estatística,
o que permitiu a identificação de padrões ideológicos entre os grupos analisados.
Inclui impreciso panorama histórico dos partidos legais e clandestinos investigados, entre os quais destacam-se: PT, Partido Comunista Brasileiro (PCB), Partido
Comunista do Brasil (PCdoB), Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR8),
além de organizações que aderiram à proposta do PT, como Convergência Socialista (CS), Organização Revolucionária Marxista-Democracia Socialista (ORMDS), Partido Revolucionário Comunista (PRC), Movimento Comunista Revolucionário (MCR) e Organização Socialista Internacionalista (OSI).
245. PETRAS, James; MORLEY, Morris. US hegemony under siege:
class, politics, and development in Latin America. Inglaterra; Estados Uni108

dos da América: Verso, 1990. 258p. A julgar pelas informações disponíveis, a
obra analisa a tumultuada conjuntura política e econômica instaurada na América Latina na passagem da década de 1980 e 1990 que, segundo os autores,
estaria submetendo a hegemonia estadunidense na região a um verdadeiro “cerco”. Contempla referências ao Brasil, entre as quais se encontram menções ao
PT e a Lula a retratar sobretudo os embates do partido contra Fernando Collor
de Mello nas eleições presidenciais de 1989. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
246. POMAR, Wladimir. Quase lá: Lula, o susto das elites. São Paulo: Brasil Urgente, 1990. 125p. Depoimento sobre as eleições presidenciais
de 1989 elaborado por Pomar, que, na ocasião, assumiu a coordenação do comitê nacional da candidatura Lula, do PT. Analisa brevemente a história política do Brasil e a trajetória do partido desde sua fundação às eleições de 1988;
e aborda a atuação das várias candidaturas na campanha, particularmente a
de Lula, pela Frente Brasil Popular (PT-PSB-PCdoB). Entre outros temas, analisa: estratégia eleitoral do PT; cenário inicial favorável ao partido, marcado
pela vitória nas eleições de 1988; intensa oposição da mídia a Lula no início
de 1989, o que rebaixou as intenções de voto no candidato; negociações que
marcaram a escolha de seu vice e culminaram na saída do Partido Verde (PV)
da coligação e na indicação de Bisol, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB)
gaúcho; a disputa de Brizola com Lula e a recuperação da candidatura petista
expressa nos massivos comícios e na vitória no primeiro turno da votação;
além do esforço dos setores conservadores articulados em torno de Collor em
evitar, por todos os meios, a vitória de Lula. Inclui dados eleitorais referentes
ao primeiro e segundo turnos, além de documento de avaliação da campanha
aprovado em 1990 pelo Diretório Nacional do PT.
247. POSADAS, J. Brasil: do golpe de 64 à formação do PT. São
Paulo: Ciência, Cultura e Política, 1990. 402p. Reúne artigos e declarações
de J. Posadas (pseudônimo de Homero Romulo Cristali), dirigente trotskista
argentino, a respeito de diferentes aspectos da conjuntura política brasileira
desde o golpe de 1964 à fundação do PT em 1981. Mais especificamente,
aborda temas como: a ascensão de Jango e a efervescência social do período
anterior ao golpe militar; a instauração governo militar em 1964 e sua trajetória até a decretação do Ato Institucional n. 5, em 1968; a atuação do movimento estudantil e da guerrilha na resistência à ditadura entre 1968 e 1974;
a crise da ditadura com o fortalecimento das lutas de massa pelas liberdades
democráticas; concluindo com a emergência das greves do ABCD paulista
entre 1978 e 1981 e o processo inicial de formação do PT. A esse respeito, in109

dica que os movimentos sindicais liderados por Lula caminhavam na direção
da formação de um “partido operário baseado nos sindicatos” e acrescenta:
“é preciso apoiar a iniciativa”, ainda que não venha adotar um “programa
integralmente anticapitalista”. O apoio à iniciativa é tido como condição para
que os trotskistas pudessem influir sobre seus rumos futuros e porque sua
realização representaria um avanço com a “formação de um movimento independente da classe operária”.
248. REVKIN, Andrew. Chico Mendes en de dood van het Braziliaanse
regenwoud: biograpfie van de strijder voor het behoud van het Amazonegebied.
Países Baixos: Bruna, 1990. 271p. Tradução para o neerlandês de obra originalmente publicada em inglês (1990). Tradução para o português publicada em 1990.
Resumo encontra-se na referência à obra em português – ver Revkin (1990).
249. REVKIN, Andrew. Chico Mendes: Tod im Regenwald. Alemanha:
List, 1990. 348p. Tradução para o alemão de obra originalmente publicada
em inglês (1990). Obra reimpressa em 1991 pela editora Rowohlt. Tradução
para o português publicada em 1990. Resumo encontra-se na referência à
obra em português – ver Revkin (1990).
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250. REVKIN, Andrew. La saison des feux. França: R. Laffont, 1990.
389p. Tradução para o francês de obra originalmente publicada em inglês
(1990). Tradução para o português publicada em 1990. Resumo encontra-se
na referência à obra em português – ver Revkin (1990).
251. REVKIN, Andrew. La stagione del fuoco: l’assassinio di Chico
Mendes e la lotta per salvare l’Amazzonia. Itália: A. Mondadori, 1990.
381p. Tradução para o italiano de obra originalmente publicada em inglês
(1990). Tradução para o português publicada em 1990. Resumo encontra-se
na referência à obra em português – ver Revkin (1990).
252. REVKIN, Andrew. Regnskogens död: mordet på Chico Mendes
och kampen för Amazonas regnskog. Suécia: Richter, 1990. 288p. Tradução
para o sueco de obra originalmente publicada em inglês (1990). Tradução
para o português publicada em 1990. Resumo encontra-se na referência à
obra em português – ver Revkin (1990).
253. REVKIN, Andrew. Tempo de queimada, tempo de morte: o assassinato de Chico Mendes e a luta em prol da floresta amazônica. Rio
de Janeiro: Francisco Alves, 1990. 348p. Reportagem sobre a Amazônia,
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elaborada pelo autor em visita ao Brasil, abordando temas como a importância do ecossistema amazônico; a evolução do desenvolvimento econômico e
da ocupação humana na região; e a trajetória de Chico Mendes (1944-1988),
da infância ao seu assassinato em 1988. Distingue-se de estudos semelhantes
em função das pesquisas empreendidas pelo autor a respeito da evolução dos
processos e da economia de extração da borracha. Serviu de base ao roteiro
do filme The Burning Season (1994) – Amazônia em Chamas, em português –
dirigido por John Frankenheimer e estrelado por Raul Julia e Sônia Braga,
produzido pela Warner após a aquisição dos direitos sobre a imagem do ativista junto à Fundação Chico Mendes, criada após a sua morte. Integra uma
série de estudos elaborados nos anos 1980 por jornalistas estrangeiros a respeito da Amazônia que refletem “interesses colonizadores” sobre a região, tida
como “exótica”, “incivilizada” e carente de proteção pelo “primeiro mundo”
contra os brasileiros, que a destroem13. Tradução para o português de obra
publicada originalmente em inglês (Estados Unidos, 1990; Inglaterra 1990).
Traduzida também para o alemão (1990), espanhol (1992), francês (1990),
neerlandês (1992), italiano (1990), japonês (1992), português (Brasil em 1990,
Portugal em 1991), sueco (1990) e tailandês (2000).
254. REVKIN, Andrew. The burning season: the murder of Chico
Mendes and the fight for the Amazon rain forest. Inglaterra: Collins,
1990. 317p. Consiste da impressão publicada na Inglaterra de obra impressa simultaneamente nos Estados Unidos (1990). Tradução para o português publicada em 1990. Resumo encontra-se na referência à obra em
português – ver Revkin (1990).
255. REVKIN, Andrew. The burning season: the murder of Chico
Mendes and the fight for the Amazon rainforest. Estados Unidos da América: Houghton Mifflin, 1990. 317p. Publicação original em inglês de obra
editada simultaneamente nos Estados Unidos da América e na Inglaterra
(1990). Traduzida para o português em 1990. Resumo encontra-se na referência à obra em português – ver Revkin (1990).
256. RIBEIRO, Darcy et al. Eleição, democracia e cidadania. Salvador: Organização dos Estados Americanos; Universidade Federal da
Bahia; Empresa Gráfica da Bahia, 1990. 191p. A julgar pelas informações
disponíveis, aborda os embates políticos ocorridos nos principais pleitos eleitorais realizados no Brasil no processo de crise da ditadura (1964-1985) e de
transição à democracia. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Lula, que retratam a presença do partido na conjuntura política
111

brasileira da década de 1980. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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257. RODRIGUES, Leôncio Martins. Partidos e sindicatos: escritos
de sociologia política. São Paulo: Ática, 1990. 151p. Coletânea de artigos
elaborados pelo autor ao longo dos anos 1980 sobre partidos e sindicatos no
Brasil. Inclui estudo intitulado “A composição social da liderança do PT”, no
qual problematiza a ideia de que se distinguia por ter surgido “única e exclusivamente” dos excluídos das “instâncias de poder”. Retoma brevemente
a trajetória do partido e identifica a decisiva participação de militantes da
Igreja, de dirigentes dos sindicatos oficiais e de intelectuais universitários,
que, ressalta, não podem ser considerados setores “frágeis e marginais” na
sociedade brasileira. Adicionalmente, analisa a evolução da composição das
instâncias partidárias entre 1979 e 1988 e constata a presença significativa de
professores e de metalúrgicos – que, embora considerado o “único setor da
classe operária a ocupar espaço verdadeiramente importante no PT”, é localizado pelo autor entre as “camadas intermediárias” da sociedade em função
dos rendimentos de seus estratos superiores. Daí conclui que seria correto
caracterizar o PT como “um partido de classe média assalariada [...], sendo
minoritária [nas instâncias de direção do PT] tanto a proporção de trabalhadores manuais como de membros das classes altas e de proprietários”. A
julgar pelas informações disponíveis, o capítulo dedicado ao PT encontra-se
publicado também em francês – ver Pécaut e Sorg (1991).
258. RODRIGUES, Leôncio Martins. CUT: os militantes e a ideologia.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. 143p. Investiga a origem, composição socioeconômica, orientação ideológica, e desafios da Central Única dos Trabalhadores
(CUT) no final da década de 1980. Em termos mais específicos, traça o perfil socioeconomico e político dos delegados ao 3º Congresso Nacional da CUT (1988),
tomando por base pesquisa empírica realizada mediante a aplicação de questionários e analisa as correntes sindicais presentes no interior da entidade com base
nas teses apresentendas ao referido congresso. Conclui que se as condições econômicas e políticas do país favoreciam a perspectiva combativa assumida pela
CUT até então, o aumento do desemprego e sua crescente institucionalização
apontavam para uma tendência à moderação política – tese polêmica nos meios
sindicais da época. Referências ao PT, pontuadas ao longo da obra, retratam a
preferência de mais de 90% dos delegados cutistas pelo PT (opção predominante
em todas as categorias presentes no congresso) e a presença de lideranças e correntes ligadas ao partido na construção da CUT, tais como Articulação, Causa
Operária (CO), Convergência Socialista (CS), Força Socialista (FS), O Trabalho
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(OT), Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), Partido Revolucionário Operário (PRO) e Partido Revolucionário Comunista (PRC).
259. RODRIGUES, Marly. O Brasil da abertura: de 1974 à Constituinte. São Paulo: Atual, 1990. 89p. Analisa o cenário político brasileiro no curso
da crise da ditadura (1964-1985) e da transição à democracia e nos primeiros
anos do período pós-redemocratização. Contempla, mais especificamente, o
período compreendido entre o início do mandato presidencial do Gal. Ernesto
Geisel (1974-1979) e a conclusão dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte (1986-1987), passando pelas greves metalúrgicas do final dos anos 1970,
a ascensão das lutas populares urbanas com apoio da Igreja progressista ao longo da década de 1980, a formação do PT e a luta pelas Diretas Já. Inclui referências ao PT que retratam a presença do partido na conjuntura política nacional
ao longo da década de 1980. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
260. RUIZ, Georgina; LOVERA, Sara; CORRAL, Thaís. Tres mujeres. Uruguai: Signos, 1990. 79p. Considerando os dados disponíveis, a
obra apresenta entrevistas com mulheres da classe trabalhadora, nas quais
narram sua trajetória pessoal e profissional em seus correspondentes campos
de atuação. Inclui entrevista concedida por Benedita da Silva (1942), mulher,
negra, histórica liderança popular e filiada ao PT. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
261. SHOUMATOFF, A. The world is burning: murder in the Rain
Forest: the tragedy of Chico Mendes. Estados Unidos da América: Little,
Brown and Company, 1990. 320p. Edição original em inglês de publicação
traduzida posteriormente para diferentes idiomas, como alemão (1990), dinamarquês (1991), francês (1991), neerlandês (1990), italiano (1990), japonês
(1992), português (Brasil em 1990 e Portugal em 1991) e sueco (1991). Resumo encontra-se na referência à obra em português – ver Shoumatoff (1990).
262. SHOUMATOFF, Alex. Chico Mendes: Der Regenwald brennt.
Alemanha: Bertelsmann, 1990. 461p. Tradução para o alemão de obra originalmente publicada em inglês (1990). Obra reimpressa em 1992 pela editoral
Goldmann. Tradução para o português publicada em 1990. Resumo encontra-se na referência à obra em português – ver Shoumatoff (1990).
263. SHOUMATOFF, Alex. De man van het regenwoud. Países Baixos:
Anthos, 1990. 411p. Tradução para o neerlandês de obra originalmente publi113

cada em inglês (1990). Tradução para o português publicada em 1990. Resumo
encontra-se na referência à obra em português – ver Shoumatoff (1990).
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264. SHOUMATOFF, Alex. O mundo em chamas: a devastação da
Amazônia e a tragédia de Chico Mendes. São Paulo: Best Seller, 1990.
461p. Reportagem sobre a Amazônia, elaborada pelo autor após visita ao Brasil, abordando o processo de desenvolvimento econômico da região; a trajetória de Chico Mendes (1944-1988), com especial destaque a sua luta em defesa
da floresta; os conflitos entre fazendeiros e seringueiros que resultaram no seu
assassinato em 1988; além da repercussão nacional e internacional do fato,
incluindo o processo de investigação policial e os conflitos desencadeados em
torno da negociação das biografias e do direito sobre a imagem de Mendes,
tendo em vista a adaptação da história para o cinema. Baseada em reportagem
elaborada para a revista Vanity Affair em 1989, cujos direitos foram adquiridos
pela Twentienth Century Fox, depois de escolhida para adaptação ao cinema
e em função do que foi ampliada e publicada em livro. Integra uma série de
estudos elaborados nos anos 1980 por jornalistas estrangeiros a respeito da
Amazônia que refletem “interesses colonizadores” sobre a região, tida como
“exótica”, “incivilizada” e carente de proteção pelo “primeiro mundo” contra
os brasileiros, que a estariam destruindo14. O estudo consiste da tradução
para o português de obra originalmente publicada em inglês (1990) e traduzida para diversos outros idiomas.
265. SINGER, André. Sem medo de ser feliz: cenas de campanha.
São Paulo: Scritta, 1990. 121p. Registra a experiência do PT nas eleições
presidenciais de 1989, as primeiras realizadas no Brasil desde 1960. Reúne depoimentos de dirigentes que abordam desde o dia a dia da campanha
(como a dificuldade de locação da sede para o Comitê) até os momentos mais
marcantes da disputa, como o intenso ataque dos grandes meios de comunicação de massa e a queda de Lula nas pesquisas de intenção de voto no
primeiro semestre de 1989; o crescimento da candidatura, que culmina na
diminuição da diferença nas intenções de voto que o separavam de Fernando
Collor de Mello em meados de novembro; a polarização do segundo turno e
as estratégias utilizadas pela direita para garantir sua vitória sobre a Frente
Brasil Popular, encabeçada pelo PT. Inclui entrevista com Lula e álbum fotográfico que retrata os massivos atos de rua e a atuação do candidato, além de
dirigentes e militantes do PT, na construção da campanha. Inclui, ainda, uma
breve cronologia do período eleitoral e tabelas com a totalização das votações
dos primeiro e segundo turnos, incluindo dados dos estados e das demais
candidaturas presidenciais.
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266. SOUZA, Marcio. Amazonas i flammer: mordet på Chico Mendes
og utryddelsen av regnskogene. Noruega: Cappelen, 1990. 265p. Tradução
para o noruegês de obra originalmente publicada em português (1990). Resumo encontra-se na referência à obra em português – ver Souza (1990).
267. SOUZA, Márcio. O empate contra Chico Mendes. São Paulo:
Marco Zero, 1990, 168p. Reportagem sobre a trajetória política de Chico
Mendes (1944-1988). Aborda sua infância em Xapuri/AC, marcada pelo avanço da agricultura intensiva e da pecuária de exportação sobre a floresta; o
convívio nos anos 1960 com Euclides Távora, participante no levante comunista de 1935 refugiado no Acre; o envolvimento nas lutas sindicais, tendo
sido eleito secretário geral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia
em 1975; a militância no Partido Comunista do Brasil (PCdoB), então clandestino e atuante sob a legenda do Movimento Democrático Brasileiro (MDB),
através da qual foi eleito vereador em 1977; os conflitos com fazendeiros e a
perseguição policial; sua participação na construção do PT e de entidades sindicais ao longos dos anos 1980; bem como seu assassinato – ou empate, como
indica o título da obra15 – em 1988. Inclui dados estatísticos e cartográficos
a respeito da Amazônia; além de cronologia da história da Amazônia entre
1500 e 1990. Publicação resultante do interesse na história de Chico Mendes
suscitado pela ampla repercussão de seu assassinato. Obra traduzida para o
neerlandês (1992), inglês (1990), e norueguês (1990).
268. SOUZA, Marcio. Rain on fire: Chico Mendes and the end of the
Amazon. Inglaterra: Viking, 1990. 256p. Tradução para o inglês, impressa
na Inglaterra, de obra originalmente publicada em português (1990). Resumo
encontra-se na referência à obra em português – ver Souza (1990).
269. SOUZA, Marcio. Rain on fire: the murder of Chico Mendes and
the end of the Amazon. Estados Unidos da América: Doubleday, 1990.
Tradução para o inglês, impressa nos Estados Unidios, de obra originalmente
publicada em português (1990). Resumo encontra-se na referência à obra em
português – ver Souza (1990).
270. SPITZECK, Hans. Kirche und Gewerkschaften in Brasilien: Eine
Studie zur politischen Praxis der Theologie der Befreiung. Alemanha: HansBöckler-Stiftung, 1990.p. 124 (Hans-Böckler-Stiftung Manuskripte; 13). A
julgar pelas informações disponíveis, analisa a presença de setores progressistas da Igreja católica, referenciados na Teologia da Libertação, junto às lutas
populares em curso no Brasil no contexto de crise da ditadura (1964-1985)
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e de transição à democracia. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas
no meio religioso, tais como Frei Betto e os irmãos Leonardo e Clodovis Boff.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
271. VÓLSKI, V. V.; KALÁSHNIKOV, N. V. (Orgs.). A URSS e o Brasil: problemas da Perestroika e modernização. União das Repúblicas Socialistas Soviética: Instituto da América Latina da Academia de Ciências
da URSS, 1990. A julgar pelos dados disponíveis, a obra – publicada em
português na União Soviética – reúne contribuições apresentadas ao 1° Colóquio Soviético-Brasileiro, promovido pela Academia de Ciências da URSS
em 1989. Inclui artigo de autoria de Leôncio Martins Rodrigues intitulado “A
transição democrática e a formação do PT”. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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1991
272. ABDALLA, Clarice (org.) Encontro com a imprensa: o rádio lido.
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991. 198p. Reúne entrevistas realizadas entre 1985 e 1989 no programa Encontro com a Imprensa, transmitido
pela Rádio Jornal do Brasil, agrupadas em três blocos temáticos: em “ideias e
personalidades”, constam entrevistas com Dilson Funaro, Francisco Lopes,
Hélio Pellegrino (filiado ao PT), Marcos Terena e Washington Oliveto. “Arte,
cultura e humor”, reúne conversas com Chico Anysio, Fernando Sabino, Gerald Thomas, Jô Soares, Luiz Fernando Veríssimo e Tom Jobim. Um terceiro
bloco, dedicado à “Política”, inclui entrevistas com Fernando Collor de Mello,
James Wright, Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, Maurílio Ferreira Lima,
Raymundo Faoro, e também com Chico Mendes e Luiz Inácio Lula da Silva,
ambos do PT. Entre os temas deste bloco predominam a transição democrática, Constituinte, reforma agrária, meio ambiente, direitos humanos e campanha de 1989. Referências ao PT encontram-se nas entrevistas com Pellegrino,
Faoro, Lula e Prestes, e contemplam as origens e orientações do partido, sua
participação na campanha de 1982, e sua relação com as forças progressistas
e de esquerda existentes no país.
273. AGUIAR, Ricardo Osman Gomes. Leonel Brizola: uma trajetória política. Rio de Janeiro: Record, 1991. 271p. Retrata a trajetória pessoal
e política de Leonel Brizola (1922-2004) – histórica liderança nacionalista,
expoente da luta contra a ditadura militar (1964-1985) e uma das principais
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lideranças progressistas do país entre as décadas de 1980 e 2000 – com ênfase no período compreendido entre os anos 1950 e 1980. Inclui numerosas
referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Lula, que retratam a
trajetória do partido desde sua formação no final dos anos 1970 às eleições
presidenciais de 1989. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
274. ALEXANDER, Robert Jackson. International trotskyism, 19291985: a documented analysis of the movement. Estados Unidos da América: Duke University Press, 1991. 1125p. Analisa a história de correntes
marxistas identificadas com as formulações de Leon Trotsky (1879-1940), o
trotskismo, de 1920 a 1980. No capítulo dedicado ao Brasil, inclui referências
a organizações trotskistas e sua relação com o PT, desde o contexto de formação do partido do final da década de 1970 a meados década de 1980. Entre
as organizações analisadas incluem-se Convergência Socialista (que editava
jornal homônimo), Organização Socialista Internacionalista (jornal O Trabalho), Democracia Socialista (jornal Em Tempo), além de um reduzido grupo
articulado em torno do jornal Frente Operária. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
275. ANDRADE, Eliziário. Marxismo, modernidade e revolução: crítica ao pensamento idealista da “esquerda moderna”. Salvador: Kelps,
1991. 158p. Considera que no contexto de crise do socialismo, na passagem
da década de 1980 para os anos 1990, setores da esquerda marxista têm capitulado ao conservadorismo, incluindo entre estes a tendência Nova Esquerda,
constituída no PT em 1991 a partir da dissolução do Partido Revolucionário
Comunista (PRC), e cujas posições – identificadas com as contribuições de
Marcos Rolim e Aldo Fornazieri, frequentemente citadas no texto –, pretensamente antidogmaticas, se moveriam “no terreno das ideias antimarxistas”,
desembocando num “discurso liberal de esquerda”. Impõe-se, acredita o autor, por ocasião do 1º Congresso do partido (1991), a tarefa de derrotar tais
posições. E para isso propõe-se também a tarefa de um “reexame crítico e
radical do pensamento marxista”, abordando questões tanto históricas e teóricas, quanto ético-filosóficas. A obra reflete em parte as posições da tendência
Força Socialista (FS), de qual o autor era dirigiente. Inclui apresentação de José
Raimundo Fontes, intelectual ligado ao PT; e de Renato Affonso, economista
e então membro do Diretório Regional do PT da Bahia.
276. ANDREWS, George Reid. Blacks and whites in São Paulo, Brazil,
1888-1988. Estados Unidos da América: University of Wisconsin Press,
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1991. 369p. A julgar pelas informações disponíveis, analisa as relações raciais
em São Paulo, contemplando o largo período compreendido entre o fim da
escravidão, em 1888, e a rememoração de seu centenário em 1988. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas que retratam a relação do partido com
o movimento negro. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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277. ANTUNES, Ricardo. O novo sindicalismo. São Paulo: Brasil Urgente, 1991. 150p. A obra propõe um balanço do movimento sindical entre
fins dos anos 1970 e a década de 1980, analisando questões como “novo” e
“velho” sindicalismo, a dinâmica e significado das greves, nascimento e perfil
das centrais sindicais, bem como as mudanças provocadas pela Constituição de
1988. Em seguida, reflete sobre os desafios e perspectivas para os anos 1990,
analisando greves ocorridas no período, a relação com o governo de Fernando Collor de Mello na Presidência da República (1990-1992) e a tendência de
arrefecimento das lutas. Breves referências ao PT pontuam a obra e retratam
sua relação com outros partidos de esquerda e com a CUT, além da atuação de
correntes petistas no movimento sindical, como Democracia Socialista (DS),
Convergência Socialista (CS), O Trabalho (OT) e também a Articulação – tida
como decisiva ao avanço, na CUT, de uma atitude de “negociação com o Estado
e o capital” circunscrita à “ordem econômica e política vigente”.
278. ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNICAMP. ADUNICAMP:
em defesa da universidade. Campinas: Editora Unicamp, 1991. 191p. A
julgar pelas informações disponíveis, a obra retrata a luta da comunidade da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e dos movimentos sociais e
partidos progressistas e de esquerda na defesa da educação e de um projeto
de ensino público, gratuito e de qualidade para a Unicamp. Inclui referências
ao PT e a lideranças petistas. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
279. Aydinoglu, Ergun. Brezilya Isçi Partisi deneyimi. Turquia:
Belge Yaynlari, 1991. 114p. O título da obra, publicada em turco, traduzido para o português indica: “A experiência do Partido dos Trabalhadores do
Brasil”. A capa retrata a imagem de uma bandeira vermelha num comício com
uma estrela amarela ao centro, contendo a inscrição “PT”. Em apresentação, o
autor aponta que o trabalho resulta de entrevistas realizadas no Brasil. Aponta
também que o momento de efervescência e de ascensão das lutas populares,
vivido por aqui à época, o levava a crer que algo de novo poderia estar sendo
gestado politicamente, convertendo o nosso país numa “poderosa fonte de
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otimismo”. O estudo possui uma condição rara: é um dos poucos trabalhos
originais sobre o PT publicado antes da eleição de Lula em 2002 em língua estrangeira e diversa das mais difundidas no mundo ocidental, tais como inglês,
espanhol, francês, italiano ou alemão, por exemplo. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
280. BARROS, E. L. Os governos militares. São Paulo: Contexto,
1991. 125p. (Repensando a história). A julgar pelas informações disponíveis, a obra consiste de uma reportagem dedicada ao período da ditadura militar (1964-1985) no Brasil, com especial interesse sobre os aspectos políticos
e econômicos da conjuntura daquele período. Inclui referências ao PT e a Lula
que retratam as origens do partido no movimento sindical e sua participação
na luta pela democracia ao longo da década de 1980. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
281. BARTHÉLÉMY, Francoise. Un continent en quête d’unité: l’audela du rêve. França: l’Atelier, 1991. 227p. Analisa, em perspectiva histórica,
o quadro político, social e econômico dos países da América do Sul, num contexto marcado por tendências de formação de blocos econômicos em regiões
como Europa e América do Norte. Inclui referências ao Brasil, entre as quais
constam breves menções a Chico Mendes (1944-1988). Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
282. BATISTA, Pedro César. Conivência e impunidade. [São Paulo?]:
Centro Ecumênico de Publicações e Estudo “Frei Tito de Alencar Lima”,
1991. 88p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra aborda conflitos
rurais em curso no Brasil no contexto da transição, da ditadura militar, (19641985) à democracia no Brasil, com foco sobre os eventos envolvendo o assassinato, em 1988, de João Batista, então Deputado Estadual pelo Partido
Socialista Brasileiro (PSB) no estado do Pará. Referências ao PT retratam a
atuação de lideranças petistas em apoio aos movimentos populares em curso
na região, dentre as quais se incluem Paulo Fontelles, Edmilson Rodrigues e
Valdir Ganzer, entre outros. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
283. BETTO, Frei. Fome de pão e de beleza. São Paulo: Siciliano,
1991. 330p. Reúne ensaios artigos e crônicas publicadas pelo autor entre final
dos anos 1970 e ao longo da década de 1980, alguns deles inéditos. Neles,
apresenta perfis biográficos de personalidades destacadas e aborda, a partir
de vivência e estudos, assuntos tão diversos quanto a religião, política, sexua119

lidade e ecologia. Inclui referências ao PT e a Lula que retratam a presença do
partido nas eleições presidenciais de 1989. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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284. BONANNI, Vittorio. Chico Mendes e la lotta dei seringueiros
dell’Amazzonia. Roma: Datanews, 1991, 79p. A julgar pelas informações
disponíveis, consiste de uma biografia introdutória dedicada a Chico Mendes (1944-1988), líder seringueiro e filiado ao PT, assassinado em 1988 em
função de sua firme dedicação à luta dos trabalhadores e por um modelo de
desenvolvimento social e ambientalmente sustentável para a Amazônia. Obra
reeditada em 2000. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
285. BRAGA, José Luiz. O Pasquim e os anos 70. Brasília: Editora
UnB, 1991. 255p. Analisa o perfil e a trajetória de O Pasquim um dos mais
importantes jornais da chamada imprensa alternativa no período da ditadura
militar (1964-1985), tendo se destacado no esforço por “difundir o riso num
período tão pesado de nossa história”, sustentando “valores alegremente libertários – em sua essência, populares”. Em termos mais específicos, investiga a
experiência do jornal sob três aspectos: sua trajetória, incluindo seu “período
dinâmico” e também a fase em que ele “perde o pique”; o perfil das materiais
nele publicadas; e também sua orientação política, situando-o no conjunto
das oposições democráticas ao regime. Inclui referências ao PT, a lideranças
petistas e a jornais da imprensa alternativa ligados a organizações clandestinas de esquerda que aderiram posteriormente ao partido, as quais refletem a
relação de O Pasquim com o PT. Estas referências se concentram ao final da
primeira parte da obra, mais especificamente em trecho dedicado ao período
1978-1982, que corresponde aos últimos anos do jornal. Obra resultante de
adaptação de tese de doutorado defendida pelo autor em 198416.
286. CAPISTRANO FILHO, David. Santos: mil dias de governo popular. São Paulo: Brasil Urgente, 1991, 142p. Depoimento do autor em que
analisa a vitória do PT em Santos nas eleições de 1988, além das dificuldades
e realizações da primeira administração petista no município (1989-1992) e
as suas próprias na condição de Secretário Municipal de Saúde e Chefe de
Gabinete da Prefeitura. Aborda políticas implementadas em diferentes áreas,
com especial destaque à política de saúde. Explora os desafios que se impuseram à administração petista, como os conflitos existentes entre governo,
partido e movimentos sociais, e entre estes e os setores conservadores. Valoriza, nesse sentido, a capacidade do PT de apresentar uma resposta popular
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aos problemas da cidade, oposta a dos “grupos retrógrados” que “parasitavam
a prefeitura” e a dos que assumem a “política dos pactos nacionais” e “pressupõem que os conflitos sejam sempre destrutivos”. Inclui apresentação da
prefeita Telma de Souza e prefácio de Vicente Trevas (então administrador
regional da Sé da gestão do PT em São Paulo), em que destacam a trajetória
do autor e localizam histórica e politicamente os desafios da gestão municipal
no âmbito estratégia assumida pelo PT.
287. CENTRO ECUMÊNICO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO; CENTRO DE MEMÓRIA SINDICAL; CENTRO PASTORAL VERGUEIRO. Memória e documentação: como organizar os acervos sobre o
movimento operário e sindical. São Paulo: Cedi/CPV, 1991. 54p. Consiste
de uma espécie de manual técnico voltado à orientação de entidades representativas dos movimentos sociais e organizações de assessoria e formação popular
quanto à estruturação de serviços internos de documentação. A obra inclui, anexo, um glossário apresentado com subsídio ao trabalho de classificação e indexação da documentação recolhida. Nele encontram-se verbetes dedicados ao PT e a
organizações clandestinas de esquerda que aderiram ao partido. Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
288. COSTA, Caio Túlio. O relógio de Pascal: a experiência do primeiro ombudsman da imprensa brasileira. São Paulo: Siciliano, 1991.
263p. Consiste de relato da experiência do autor na condição de primeiro
jornalista do Brasil a ocupar a função de ombudsman, exercida junto ao jornal
Folha de S.Paulo entre setembro de 1989 e agosto de 1991; acompanhado de
reflexões sobre a imprensa no Brasil e no exterior, considerando tanto aspectos históricos quanto perspectivas futuras. Inclui referências ao PT e a Lula no
período assinalado. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
289. DESTEFANO, Susan. Chico Mendes: fight for the forest. Estados
Unidos da América: Twenty First Century, 1991, 76p. Aborda a trajetória pessoal e política de Chico Mendes (1944-1988), líder seringueiro e filiado ao PT,
assassinado em 1988 em função de sua luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e por um modelo de desenvolvimento social e ambientalmente sustentável
para a Amazônia. Inclui ilustrações de Larry Raymond. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
290. FERNANDES, Florestan. O PT em movimento: contribuição ao
1 Congresso do Partido dos Trabalhadores. São Paulo: Cortez; Autores
o
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Associados, 1991, 80p. (Polêmicas do nosso tempo, 43). Tese elaborada
como contribuição aos debates preparatórios do 1º Congresso do PT, realizado em 1991, em que são abordadas sobretudo questões programáticas e
organizativas e que, considera Fernandes, se impõem ao partido no contexto
de crise do socialismo em escala internacional. Do ponto de vista geral, procura contribuir para consolidar o PT como “partido de hegemonia operária
e socialista, [...] radical na acepção marxista” do termo. No que se refere ao
debate programático, define o socialismo como um projeto de poder que não
deve se reduzir à dimensão de classe, mas incorporar aspectos como gênero e
etnia, bem como a realização de reformas que nos países capitalistas centrais
couberam à burguesia, como a reforma agrária. Do ponto de vista organizativo, reforça o fato de que o PT é composto pelos “de baixo”; de que deve se
propor, não ao isolamento em “guetos ideológicos”, mas a disputa efetiva pelo
poder em interação com seus “aliados orgânicos”; e que deve reforçar sua estrutura internamente democrática, sob risco de burocratização. Conclui que
“não existe outra alternativa” além de “embarcar na ânsia modernizadora das
elites” ou “romper a estabilidade da ordem”.
291. FRANCO, Augusto de et al. O PT e o marxismo. São Paulo:
Partido dos Trabalhadores/Diretório Regional de São Paulo, 1991, 118p.
(Cadernos de Teoria & Debate). Reúne artigos de dirigentes e intelectuais
do PT a respeito das relações existentes entre as formulações marxistas e
petistas. Inclui contribuições de Augusto de Franco, Carlos Nelson Coutinho, Jorge Almeida, José Paulo Netto, Leandro Konder, Marco Aurélio Garcia,
Marcos Rolim, Michel Löwy, Roberto Romano, Ronald Rocha e Tarso Genro,
em que são abordados, entre outros, temas como: articulações existentes entre marxismo e democracia; atualidade e desafios do marxismo frente à crise
da União Soviética (URSS); e relação entre estes elementos e as formulações
e desafios do PT. Os artigos correspondem às exposições dos autores no seminário “O PT e o marxismo”, realizado em agosto de 1991 como atividade
preparatória ao 1º Congresso do partido. Participaram também do seminário
Emanoel José Appel, José Arthur Gianotti, Daniel Aarão Reis Filho, Duarte
Pereira, Wladimir Pomar, João Machado e Luís Dulci, que não apresentaram
contribuições por escrito e as quais, por esta razão, não foram incluídas no
livro. O presente volume constitui o primeiro da série Cadernos de Teoria e
Debate, seguido do volume dedicado ao modo petista de governar, publicado
no ano seguinte. Traduzido para o espanhol – ver Franco et al (1992).
292. FREDERICO, Celso (Org.). A esquerda e o movimento operário
(1964-1984). Belo Horizonte: Oficina de Livros, 1991. v 3, 336p. Corres122

ponde ao terceiro e último volume da série “A esquerda e o movimento operário (1964-1984)”, dedicada à divulgação das posições das diferentes organizações de esquerda existentes no país no período de resistência à ditadura
militar. Intitulado “A reconstrução”, o volume apresenta uma coletânea de
documentos que retratam a atuação da esquerda nas lutas contra a ditadura e sua participação no movimento sindical entre 1978 e 1984. No que se
refere especificamente ao PT, inclui documentos que analisam articulações
sindicais encampadas por grupos que confluíram para a formação do partido,
como o Encontro Nacional dos Trabalhadores em Oposição à Estrutura Sindical (Entoes) e a Articulação Nacional de Movimentos Populares e Sindical
(Anampos). Constam também documentos que refletem posições das correntes Organização Socialista Internacionalista (OSI), Ação Popular MarxistaLeninista (APML), Convergência Socialista (CS), Democracia Socialista (DS)
e Movimento pela Emancipação do Proletariado (MEP), e de militantes como
Paulo de Tarso Venceslau e José Genoino (então membro do Partido Revolucionário Comunista/PRC), que aderiram ao PT.
293. FREIRE, Paulo. Educação na cidade. São Paulo: Cortez, 1991.
141p. Reúne entrevistas concedidas por Paulo Freire (1921-1997) na condição de Secretário Municipal de Educação de São Paulo na gestão de Luiza Erundina (1989-1992), do PT, entre os meses iniciais do primeiro e do
segundo anos da administração, nas quais aborda os desafios e realizações
da prefeitura em relação à questão educacional. Inclui prefácio de Moacir
Gadotti e Carlos Alberto Torres a respeito das razões que levaram Freire –
“mito vivo da pedagogia crítica” e então presidente da Fundação Wilson
Pinheiro (ligada ao PT) – à Secretaria, bem como os desafios lá enfrentados,
suas principais realizações, e também os motivos de sua saída que, esclarecem, se deu não porque “o modelo que ajudou a traçar tenha fracassado”,
mas porque, ao contrário, estava convicto de que “sua tarefa, prática e simbólica, já estava consumada”. Ao final, inclui ainda uma síntese da fala de
Freire em sua despedida da Secretaria, em que afirma: “estou convencido
de que as propostas e princípios do PT, a que a prefeita Luiza Erundina dá
carne, estão certos”. E conclui: “Sou leal ao sonho. Minha ação tem sido
coerente com ele”. Obra traduzida para o francês (1991), inglês (1993), espanhol (1997) e catalão (200317).
294. FREIRE, Paulo. L’education dans la ville. França: Paideia, 1991.
136p. (Théories et pratiques de l’éducation des adultes). Tradução para o
francês do publicação editada originalmente em português (1991). Resumo
encontra-se na referência à obra em português – ver Freire (1991).
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295. FREIRE, Roberto. O que mudou no PCB?. Brasília: Novos Rumos, 1991. 126p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste de obra em
que Freire, então principal liderança do Partido Comunista Brasileiro (PCB),
apresenta as mudanças ocorridas na direção do partido quanto à sua leitura
da realidade brasileira, da questão democrática e do processo de transformação do país; mudanças estas que, no ano seguinte, em 1992, se materializariam na conversão do PCB em Partido Popular Socialista (PPS), ainda hoje
existente, mas com influências conservadoras que contrastam com as de sua
origem. Contempla referências ao PT, as quais refletem as impressões de Freire e da direção do PCB sobre o partido às vésperas de constituição do PPS.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
296. Genoino, José. Repensando o socialismo. São Paulo: Brasiliense, 1991, 63p. Transcrição de entrevista concedida por José Genoino,
então deputado federal pelo PT, concedida em março de 1991 ao jornalista
Mauro Lopes, da Folha de S.Paulo. Na entrevista, Genoino apresenta suas concepções a respeito das leituras consideradas ortodoxas do marxismo, da crise
do socialismo com a dissolução da URSS e sua relação com o esforço de reelaboração teórica do marxismo, além da conjuntura nacional e internacional e o
papel do PT na construção de uma alternativa política. Publicada no contexto
de preparação do 1º Congresso do PT (1991), a entrevista reflete parcialmente
o processo de reacomodação das forças atuantes internamente ao partido no
contexto de crise do socialismo em escala internacional. Mais precisamente, expressa concepções políticas resultantes da transição ideológica ocorrida
entre as posições consideradas ortodoxas assumidas pelo Partido Revolucionário Comunista (PRC) e as de uma das tendências internas do PT formada
em 1989 após a dissolução do PRC, a Nova Esquerda (NE). Inclui prefácio de
Tarso Genro, também integrante de NE, que localiza as posições de Genoino
no âmbito da história do socialismo e da teoria marxista.
297. GIANNOTTI, Vito; LOPES NETO, Sebastião. CUT ontem e
hoje: o que mudou das origens ao IV CONCUT. São Paulo: Vozes, 1991.
120p. Elaborado por dois metalúrgicos, militantes sindicais, consiste de uma
continuação de livro publicado anteriormente por ambos18. Analisa a trajetória da CUT desde suas raízes nos anos 1970, a definição de seus princípios
políticos, e o desenvolvimento tanto do congresso de fundação em São Bernanrdo (1983), quanto dos quatro outro congressos realizados posteriormente
(1984-1991); seguido de considerações sobre os desafios da entidade no início
dos anos 1990. Inclui, anexo, excerto de livro anteriormente publicado pelos
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autores19, além de documentos da entidade e de lideranças cutistas. Referências sobre o PT, que pontuam o texto, se concentram sobre a presença das
tendências petistas na construção e nos congressos da CUT, dentre as quais
incluem-se a Articulação, Causa Operária (CO), Convergência Socialista (CS),
Força Socialista (FS), Nova Esquerda (NE), Vertente Socialista (VS); além do
Partido Revolucionário Operário (PRO) e do Partido Comunista-Ala Vermelha
(PC-AV), remanescente do antigo Partido Comunista do Brasil-Ala Vermelha
(PCdoB-AV) – estes últimos desligados do PT no início dos anos 1990.
298. GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais e lutas pela moradia. São Paulo, SP: Loyola, 1991. 190p. A obra apresenta uma análise da
atuação de movimentos populares na cidade da São Paulo, com especial interesse sobre as associações de bairro e sua luta por moradia e pela ampliação
da cobertura das creches no município; acompanhada de reflexões teóricas
dedicadas aos principais paradigmas que têm sido empregados por pesquisadores em investigações dedicadas aos movimentos sociais. Inclui referências
ao PT e a lideranças petistas, concentradas no capítulo intitulado “A luta pela
moradia popular na administração do Partido dos Trabalhadores”, no qual é
apresentado um relato e um balanço da atuação da primeira gestão do PT no
município (1989-1992), encabeçada pela prefeita Luiza Erundina, no que se
refere à questão habitacional. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
299. Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Collor ano 1: a arte da destruição. Rio de Janeiro: Ibase, 1991.
90p. A julgar pelas informações disponíveis, apresenta um balanço crítico
das eleições presidenciais de 1989, que elegeu Fernando Collor de Mello
presidente da República, e também de seu primeiro ano de mandato na Presidência. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Lula,
que retratam a participação e a derrota eleitoral do partido na disputa daquele ano. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
300. INSTITUTO CAJAMAR. Negociação e contrato coletivo de trabalho: publicação do Programa de Formação Sindical do Instituto Cajamar. São Paulo: Instituto Cajamar; Brasil Urgente, 1991. A julgar pelas
informações disponíveis, trata-se de uma obra produzida pelo Instituto Cajamar – uma entidade de formação e assessoria popular ligada ao PT –, voltada
a formação de militantes no movimento sindical. Inclui breves referências ao
PT e contribuição de Paulo Paim, militante petista no meio sindical e então
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deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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301. KECK, Margaret Elizabeth. A lógica da diferença: o Partido
dos Trabalhadores na construção da democracia brasileira. São Paulo:
Ática, 1991, 360p. Analisa a trajetória do PT desde suas origens às eleições
de 1989. Detalha a transição política ocorrida no Brasil no final dos anos
1970; a emergência dos movimentos grevistas na região do ABCD paulista e
a fundação do PT; o esforço inicial de organização e legalização do partido;
o lugar do PT no processo de reorganização do movimento sindical ocorrido na primeira metade dos anos 1980; além da participação do partido
nas eleições ocorridas ao longo dos anos 1980 e a atuação dos mandatos
petistas nelas conquistados. Caracteriza o PT como um partido que, embora envolvido em processo de institucionalização, supostamente mantinha
os ideais transformadores que haviam norteado sua fundação. Ao buscar a
explicação deste fenômeno no polarizado cenário político marcado pelo fim
ditadura militar (1964-1985), indica como principal desafio do partido o
aprofundamento de sua proposta transformadora num contexto de crescente complexificação da disputa política. Inclui fotografias que retratam fatos
e personagens abordados na obra. Estudo baseado em tese de doutorado
defendida pela autora 20. Publicado também em inglês (1992). A edição em
português inclui prefácio de Paulo Sérgio Pinheiro.
302. KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários: nos tempos da imprensa alternativa. São Paulo: Scritta, 1991. Apresenta um extenso, detalhado e ricamente ilustrado panorama da imprensa alternativa no
Brasil desde o golpe de 1964 ao início dos anos 1980, analisando a composição e perfil político-ideológico das publicações (listadas ao final da obra na
forma de um catálogo). Referências ao PT contemplam menções a publicações
de movimentos sindicais e populares que contribuíram para a formação do
partido; o impacto da formação do PT sobre a imprensa alternativa; publicações petistas – como o Jornal dos Trabalhadores –; e a jornais editados por
organizações que aderiram ao PT, a saber, ABCD Jornal, Repórter de Guarulhos, entre outros (Partido Comunista do Brasil-Ala Vermelha/PCdoB-AV), A
Esquerda (editado por dissidência do Partido Comunista Brasileiro/PCB que
se integrou ao PT), Causa Operária (editada por corrente homônima), O Companheiro (Movimento pela Emancipação do Proletariado/MEP), Convergência
Socialista e Versus (Convergência Socialista/CS), Em Tempo (impulsionado pela
Democracia Socialista/DS, entre outras organizações), Movimento (do qual
participava a Ação Popular-Marxista Leninista/APML), Mutirão e O Amanhã
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(Partido Revolucionário Comunista/PRC), O Povão (Partido Comunista Brasileiro Revolucionário/PCBR), O Trabalho (Organização Socialista Internacionalista/OSI) e Rumo ao Socialismo (Movimento dos Trabalhadores pelo Socialismo/MTS). Publicação não localizada. Resumo baseado na segunda edição da
obra, publicada em 2003 com revisões e ampliações21.
303. LAMOUNIER, Bolivar; SOUZA, Maria Tereza Sadek. Depois
da transição: democracia e eleições no governo Collor. São Paulo: Loyola,
1991. 126p. Analisa o cenário político brasileiro no período de crise da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia, correspondente, com especial
interesse sobre as eleições de 1990 e o mandato presidencial de Fernando
Collor de Mello (1990-1992), eleito nas primeiras eleições diretas para o cargo
realizadas no país desde os anos 1960. Inclui inúmeras referências ao PT e a
lideranças petistas. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
304. LIMA JUNIOR, Olavo Brasil de; REIS, Antônio Carlos Alkimim. Sistema eleitoral brasileiro: teoria e prática. Rio de Janeiro: Iuperj;
Rio Fundo Editora, 1991. 160p. A julgar pelas informações disponíveis,
aborda as principais características do sistema político e eleitoral brasileiro,
bem como os eventos e resultados dos pleitos ocorridos no país entre 1982 e
1990. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas que retratam a presença
e as lutas do partido no período de crise da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
305. MARCONDES, Celso. Em algum lugar do passado: o PT na prefeitura de Campinas. São Paulo: Brasil Urgente, 1991, 189p. Balanço da
gestão do PT em Campinas (1989-1992), conquistada nas eleições de 1988,
que culminou numa crise política e no rompimento de Jacó Bittar (fundador
do PT e então prefeito) com o partido em 1991. Reflete sobre as razões que
teriam levado a este desfecho, entre as quais destaca as divergências existentes
entre o prefeito e os dirigentes do PT em relação à condução da administração – conflito no qual Marcondes, então secretário do partido no município, tomou parte como protagonista. Considera que os conflitos com Bittar
se deveram, basicamente, a sua limitada política de participação popular e a
sua aproximação com “adversários políticos” do PT como Fernando Collor de
Mello e Orestes Quércia, justificada numa perspectiva de “conciliação nacional”; o que não significa, destaca, que o conjunto do partido não tenha cometido erros que mereçam reflexão e crítica. Inclui prefácio de Marco Aurélio
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Garcia, ex-secretário de Cultura do município, além de documentos como as
resoluções do 9º Encontro Municipal do PT de Campinas (1990) e carta de
Bittar dirigida ao então presidente da República Fernando Collor de Mello, em
que declara apoio ao seu governo.
306. MARTINS, Marcelo; DANTAS, Graciano; VIEIRA, Samuel. Sim,
companheiros!. Vitória: Chaplin Cinematográfica, 1991. n.p. A julgar pelas
informações disponíveis, analisa a conjuntura política no estado do Espírito
Santo no período compreendido entre o final dos anos 1980 e início da década
de 1990, com especial interesse sobre a trajetória de Albuíno Azeredo, então
filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e futuro governador do Estado. Inclui numerosas referências ao PT e a lideranças petistas,
notadamente a Vitor Buaiz, e que retratam, por exemplo, a presença do partido
nas eleições ocorridas no estado naquele período. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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307. MENDES, Chico; GROSS, Tony. Amazon no sens: nettaiurin o
mamoru mori no min. Japão: Gendai kikaku-shitsu, 1991. 206p. Tradução
para o japonês de adaptação para o inglês (1989) de obra originalmente publicada em português (1989). Na presente referência, o título indicado resulta
da transliteração do alfabeto japonês. Resumo encontra-se na referência em
inglês da adaptação da obra original – ver Mendes e Gross (1989).
308. OLINDA, Ercília Maria B. de. A dimensão educativa do partido político. Fortaleza: Expressão, 1991. 125p. Publicada às vésperas do
1º Congresso do PT (1991) e elaborada por uma educadora, pesquisadora e
militante petista, a obra apresenta breve histórico do PT em nível nacional,
um relato detalhado sobre suas origens e atuação no Ceará além de minuciosa análise dos planos nacional e estadual de formação política então
vigentes no partido. Inclui referências aos principais fatos e personagens do
PT nacional e cearense ao longo da década de 1980, com menções a órgãos
de formação ligados ao PT, como a Fundação Wilson Pinheiro e o Instituto Cajamar, e também às suas correntes internas, tais como Articulação,
Vertente Socialista (VS), Tendência Marxista (TM), Nova Esquerda (NE),
Partido Revolucionário Comunista (PRC), Movimento pela Emancipação do
Proletariado (MEP), Força Socialista (FS), O Trabalho (OT), Democracia Socialista (DS), Causa Operária (CO) e Partido Revolucionário Operário (PRO).
Na conclusão, amparada em investigação empírica resultante da aplicação
de questionários, não só aponta a fragilidade da política de formação do PT
como propõe uma série de encaminhamentos sobre o tema, reafirmando
128

função do partido enquanto instrumento de conscientização, organização e
mobilização dos trabalhadores.
309. PAIVA, Vanilda Pereira (Org.). Catolicismo, educação e ciência.
São Paulo: Loyola, 1991. 358p. (Seminários especiais). A julgar pelas informações disponíveis, reúne a transcrição de contribuições apresentadas em
Seminário promovido em 1987 pelo Centro João XXIII/Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento (Ibrades), que analisam as relações existentes entre ciência,
religião e processo educacional. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial
ao conteúdo da obra.
310. PÉCAUT, Daniel; SORJ, Bernardo (Org.). Métamorphoses de la
représentation politique au Brésil et en Europe. França: Centre National de
la Recherche Scientifique/CNRS, 1991. 385p. Reúne estudos sobre mudanças
políticas no Brasil e Europa apresentados ao Colóquio Franco-Brasileiro (Colloque Franco-Brésilien), realizado em Paris em abril de 1990 pelo Centre National
de la Recherche Scientifique (CNRS) e Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq). Inclui artigo de Leôncio Martins Rodrigues
intitulado “La composition sociale des cercles dirigeants du Parti des Travailleurs”. A julgar pelas informações disponíveis, consiste de estudo incluído em
livro publicado anteriormente pelo autor – ver Rodrigues (1990). Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
311. PINTO, Valeska Peres. Administração popular de Fortaleza: gestão Maria Luiza Fontenele (1986-1988). São Paulo: Instituto Polis, 1991. A
julgar pelas informações disponíveis, analisa as realizações e desafios da primeira administração do PT em Fortaleza/CE (1986-1988), encabeçada pela petista Maria Luiza Fontenele – primeira mulher eleita prefeita de capital no país,
além de primeira prefeita de capital eleita na história do PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
312. POMAR, Valter (Org.). Estratégia: uma saída para a crise. São
Paulo: Instituto Cajamar; Brasil Urgente, 1991. 166p. Reúne a transcrição de
contribuições de lideranças de esquerda, muitas delas ligadas ao PT, apresentadas em seminário promovido em outubro de 1990 pelo Instituto Cajamar. De
modo geral, indica estratégias de enfrentamento ao neoliberalismo no Brasil a
partir de um balanço histórico da atuação dos partidos de esquerda e dos movimentos sociais no país entre os anos 1960 e 1990. As contribuições de César
Benjamin, Paulo Vannuchi e Rui Falcão, são dedicadas à leitura do contexto
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dos anos 1990 e à síntese das formulações estratégicas elaboradas pelo PT até
então; Rosiver Pavan, Sílvio Caccia-Bava e João Pedro Stedile, dedicam-se a um
balanço dos movimentos sindicais e sociais organizados na cidade e no campo;
Walter Barelli discute a experiência do governo paralelo, promovida pelo PT;
Sérgio Murillo Pinto e João Quartim de Moraes abordam a questão militar e
suas relações com a política; Ernesto Cisneros debate a política externa dos
Estados Unidos e a Doutrina de Segurança Nacional; João Machado analisa a
experiência do PT em relação à questão internacional; Luiz Soares Dulci avalia
as leituras do PT em relação ao processo eleitoral. Perseu Abramo discute a evolução da política de alianças petista; seguida, por fim, da contribuição de José
Dirceu, na qual debate os desafios do PT em termos de organização partidária.
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313. REVKIN, Andrew. Amazónia em perigo: o assassínio de Chico
Mendes. Portugal: Círculo de Leitores, 1991. 282p. Tradução para o português (Portugal) de obra originalmente publicada em inglês em 1990. Tradução para o português (Brasil) publicada em 1990. Resumo encontra-se na
referência à obra em português – ver Revkin (1990).
314. ROCHA, Abelardo Baltar da. A esquerda em Pernambuco: acertos e equívocos do governo Arraes. Recife: Inojosa, 1991. 165p. Apresenta
um balanço da experiência de Miguel Arraes (1916-2005) – liderança nacionalista histórica – à frente do estado de Pernambuco na condição de governador eleito pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), exercendo mandato de 1987 a 1990. Inclui breves referências ao PT e a lideranças
petistas que retratam a atuação do partido na segunda metade da década de
1980. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
315. ROLNIK, Raquel; KOWARIK, Lúcio; SOMEKH, Nadia (Orgs.).
São Paulo: crise e mudança. São Paulo: Brasiliense; prefeitura municipal
de São Paulo, [1991?]. 215p. Relatório elaborado pela Secretaria de Planejamento (Sempla) do Município de São Paulo, “governado por uma administração [...] comprometida com a maioria trabalhadora de sua população”
sob a gestão de Luiza Erundina (1989-1992), eleita pelo PT. Assume como
objetivo “revelar a metrópole” em aspectos considerados relevantes ao esforço de elaboração do Plano Diretor. Identifica que ao longo dos anos 1980 o
desenvolvimento observado em São Paulo, de caráter capitalista visto que
“governando pelo funcionamento cego dos mecanismos de mercado”, enfrentou um processo de “estagflação” que provoca a “diminuição perversa
da segregação” baseada na “disseminação da pobreza e não da riqueza”;
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mecanismo este que reduz a distância relativa entre as classes ao passo em
que aprofunda a pobreza absoluta, e se expressa, sobretudo, no empobrecimento e encortiçamento das áreas centrais da cidade. Tendo em vista esta
tendência geral, detalha aspectos específicos relacionados à evolução demográfica, econômica e social do município e aos processos físico-territoriais e
urbanísticos a ela correspondentes; bem como os limites do Plano Diretor e
situação financeira da administração.
316. RONE, Jemera; Americas Watch Comittee (EUA). Rural violence
in Brazil. Estados Unidos da América: Human Rights Watch, 1991. 122p.
A julgar pelas informações disponíveis, apresenta um painel das violações a
direitos humanos cometidas contra trabalhadores ruais no Brasil no contexto
da crise da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente às vítimas de violência, tais
como Chico Mendes (1944-1988) – liderança petista assassinada em 1988 e
cujo caso é apresentado em detalhe. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
317. SADER, Emir; SILVERSTEIN, Ken. Without fear of being happy:
Lula, the Workers Party and Brazil. Inglaterra; Estados Unidos da América: Verso, 1991. 188p. Relata a trajetória do PT e de sua principal liderança,
Luiz Inácio Lula da Silva, desde o surgimento do partido em fins dos anos
1970 à campanha de 1989, quando Lula concorreu como candidato à Presidência pela Frente Brasil Popular, encabeçada pelo PT. Aborda, mais especificamente, as transformações econômicas e políticas ocorridas no Brasil nos
anos 1970; as greves na região do ABCD paulista e sua importância para a
formação do PT; a questão da reforma agrária e do crescimento do partido no
interior do país, apoiado pelas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs); a atuação e formulações do PT em relação às instituições representativas; a experiência da campanha de 1989; bem como as perspectivas abertas no período
pós-eleitoral. Publicação resultante do crescente interesse internacional pela
trajetória de Lula e do PT suscitado pela experiência da campanha presidencial de 1989. Traduzida para o alemão (1994) e coreano (1994).
318. SHOUMATOFF, Alex. En värld i brand: en bok om miljökämpen
Chico Mendes liv och tragiska död i kampen för Brasiliens regnskogar.
Suécia: Norstedt, 1991. 403p. Tradução para o sueco de obra originalmente publicada em inglês (1990). Tradução para o português publicada em
1990. Resumo encontra-se na referência à obra em português – ver Shoumatoff (1990).
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319. SHOUMATOFF, Alex. Il mondo sta bruciando: Chico Mendes e
la tragedia dell’Amazzonia. Itália: Leonardo, 1991. 451p. Tradução para o
italiano de obra originalmente publicada em inglês (1990). Tradução para o
português publicada em 1990. Resumo encontra-se na referência à obra em
português – ver Shoumatoff (1990).
320. SHOUMATOFF, Alex. Murder in the rain forest: the Chico Mendes story. Inglaterra: Fourth Estate, 1991. Edição em inglês impressa na Inglaterra de obra originalmente publicada também em inglês, mas nos Estados
Unidos (1990). Traduzido para o português em 1990. Resumo encontra-se na
referência à obra em português – ver Shoumatoff (1990).
321. SHOUMATOFF, Alex. O mundo está a arder. Portugal: Bertrand,
1991. 467p. Tradução para o português (Portugal) de obra originalmente publicada em inglês (1990). Editada em português no Brasil em 1990. Resumo
encontra-se na referência à obra em português – ver Shoumatoff (1990).
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322. SHOUMATOFF, Alex. Qui a tué Chico Mendes?. França: Payot,
1991. 253p. Tradução para o francês de obra originalmente publicada em
inglês (1990). Traduzido para o português em 1990. Resumo encontra-se na
referência à obra em português – ver Shoumatoff (1990).
323. SHOUMATOFF, Alex. Verden brænder: historien om Chico Mendes og hans kamp for regnskoven. Dinamarca: Samleren, 1991. 356p. Tradução para o dinamarquês de obra originalmente publicada em inglês (1990).
Traduzido para o português em 1990. Resumo encontra-se na referência à
obra em português – ver Shoumatoff (1990).
324. SOUSA, Luiza Erundina de. Exercício da paixão política. São
Paulo: Cortez, 1991. 173p. Coletânea de artigos, discursos e depoimentos de
Luiza Erundina (1934). Retrata sua trajetória acadêmica, profissional e política,
desde os anos 1960 aos anos 1980. Destacam-se particularmente os discursos
proferidos pela autora como oradora de turma ou paraninfa em formaturas de
alunos do curso de Serviço Social em diferentes faculdades e regiões do país
que “representam o meu pensamento sobre a profissão (...) do assistente social”;
um depoimento em que aborda experiências vividas como funcionária da Secretaria de Bem-Estar Social da Prefeitura de São Paulo, quando “percebi de forma mais clara as implicações políticas da prática profissional”; relato sobre sua
atuação sindical na Associação Profissional das Assistentes Sociais de São Paulo
“através da qual procurei contribuir na organização política de minha catego132

ria”; além de depoimentos e artigos que refletem “minha experiência políticopartidária”, como fundadora do PT, vereadora, deputada estadual, e candidata
à prefeita de São Paulo nas eleições municipais de 1988. A coletânea inclui o
artigo “O PT e o poder legislativo municipal: limites e possibilidades” (1985),
publicado anteriormente pela Fundação Wilson Pinheiro – ver Dallari (1985).
325. TAUBER, Walter. 25mal Brasilien. Alemanha: Piper, 1991.
398p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra reúne reflexões sobre
o movimento presente do Brasil na passagem da década de 1980 a 1990,
sob múltiplos aspectos, tais como social, político e econômico. Inclui breves
referências ao PT e a Lula. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
326. VIANA, Gilney Amorim. A revolta dos bagrinhos. Belo Horizonte: SEGRAC, 1991. 138p. Coletânea que reúne textos do autor e documentos
que retratam o processo de constituição da Articulação como tendência interna do PT. Entre os textos de Viana incluem-se: artigo sobre as organizações
de esquerda clandestinas, elaborado em 1981 como contribuição às discussões realizadas no âmbito do coletivo PT de Massas de Minas Gerais, um dos
embriões da Articulação que existiam sob a mesma designação em diferentes
estados do país nos primeiros anos da década de 1980; e teses ao 1º, 2º, 3º e
4º Seminários Nacionais da Articulação, realizados anualmente entre 1988 e
1991. Entre os documentos da própria tendência, incluem-se: Manifesto dos
113 (1983), Resoluções do 1º Seminário Nacional (1988), e um Relatório da
Plenária Nacional da Articulação (1991). Em conjunto, tais textos refletem as
posições da Articulação sobre o caráter do PT e de seu projeto político, assumidas num período decisivo da construção do partido – compreendido entre
a fundação e seu 1º Congresso (1980-1991).
327. ZICCARDI, Alicia (Coord.). Ciudades y gobiernos locales en la
América Latina de los noventa. México: Instituto MORA; FLACSO, 1991.
126p. Coletânea de artigos dedicados à experiência de governos locais em
cidades da América Latina, resultantes de um seminário internacional promovido em 1992 no México. Pedro Jacobi, então membro da administração
municipal de São Paulo, analisa os primeiros anos de experiência de gestão
do PT na cidade (1989-1992). Aborda, fundamentalmente, o contexto político
e social da eleição de Luiza Erundina, candidata petista em 1988, marcado
principalmente pela ascensão dos movimentos sociais, além da atuação dos
primeiros anos da gestão. Destaca, particularmente, o condicionamento da
administração à “herança maldita” das gestões anteriores, bem como seu es133

forço pela redefinição das prioridades do poder municipal e pela reorganização da máquina administrativa tendo em vista ampliação de sua transparência e a descentralização de seu funcionamento. Ressalta os desafios impostos
à gestão em função de sua orientação política, especialmente no que se refere
ao dilema existente entre a necessidade de ampliação da participação popular
na gestão e de apresentação de resultados administrativos imediatos, motivo
dos conflitos observados entre a gestão, movimentos sociais e o próprio PT.
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328. ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de. Tomando partido, formando opinião: cientistas sociais, imprensa e política. São Paulo: Sumaré,
1992. 70p. (História das ciências sociais, 11). A julgar pelas informações
disponíveis, aborda as experiências de engajamento político entre intelectuais no Brasil no contexto de transição, da ditadura militar (1964-1985), à
democracia entre o final dos anos 1970 e ao longo da década de 1980. Inclui
referências ao PT e a intelectuais cuja trajetória se cruzam com a do partido,
tais como Francisco Weffort e José Álvaro Moisés. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
329. AMERINGER, Charles (Org.). Political parties of the Americas,
1980s to 1990s: Canada, Latin America, and the West Indies. Estados
Unidos da América: Greenwood, 1992. 696p. (Greenwood Historical
Encyclopedia of the World’s Political Parties). Estruturado na forma de
enciclopédia, apresenta o perfil político-ideológico e a história de diferentes
organizações partidárias existentes no continente americano nas décadas de
1980 e 1990, com exceção dos Estados Unidos. O estudo é apresentado como
resultado do esforço por atualizar e complementar um trabalho considerado
clássico na área, intitulado Political parties of the Americas, de autoria de Robert
Alexander, editado em dois volumes em 198222. Inclui verbete dedicado ao
PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial
ao conteúdo da obra.
330. BARBOSA, E. et al. Plano diretor do município de São Paulo:
1991 – administração Luiza Erundina. São Paulo: Faculdade de Artiquetura e Urbanismo/USP, 1992. 57p. A julgar pelas informações disponíveis,
consiste do Plano Diretor – documento orientador da política de desenvolvimento do município – aprovado para a cidade de São Paulo sob a primeira
gestão do PT (1989-1992), encabeçada pela então prefeita Luiza Erundina.
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Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
331. Bingemer, Maria Clara Lucchetti (Org.). O impacto da modernidade sobre a religião. São Paulo: Loyola, 1992. 300p. (Seminários especiais,
6). A julgar pelas informações disponíveis, reúne contribuições apresentadas ao
seminário “O impacto da modernidade sobre a religião”, promovido em 1990
pelo Centro João XXIII de Investigação de Ação Social (Cias) em parceria com o
Instituto de Estudos da Religião (Iser). Referências ao PT encontram-se em meio
à investigação relacionada à orientação ideológica e partidária observada entre
fiéis de diferentes credos religiosos. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
332. BITTAR, Jorge. O modo petista de governar. São Paulo: Partido
dos Trabalhadores/Diretório Regional de São Paulo, 1992. 324p. (Cadernos
de Teoria & Debate). Sistematiza as políticas implementadas em diferentes áreas pelo PT nos três primeiros anos de experiência do partido na gestão das prefeituras conquistadas nas eleições municipais de 1988. Esclarece que, embora as
administrações petistas tenham sido “vítimas de realidade extremamente adversa”, foram bem-sucedidas no desafio de “romper com o elitismo”, direcionando
as ações do poder público para a “maioria da população”, implantando assim
“um novo modo de governar os municípios deste país”. Os textos reunidos abordam temas como saúde, educação, transportes e participação popular, entre outros, e resultaram da sistematização dos debates realizados entre janeiro e março
de 1992 pela Secretaria Nacional de Assuntos Institucionais do PT (SNAI), sob a
coordenação geral de Jorge Bittar (então secretário da SNAI), orientados por três
objetivos: realizar um balanço da atuação do PT à frente das gestões municipais;
contribuir para o debate sobre a reforma do Estado e a implementação de políticas sociais; oferecer ao partido uma referência para a elaboração dos programas
de governo a serem apresentados às eleições municipais de 1992.
333. BLASS, Leila Maria da Silva. Estamos em greve!: imagens, gestos e palavras do movimento dos bancários, 1985. São Paulo: Hucitec;
Sindicato dos Bancários de São Paulo, 1992. 206p. Retrata a luta dos trabalhadores bancários no contexto da transição, da ditadura militar (1964-1985),
à democracia entre o final da década de 1970 e início da década de 1980, com
ênfase na greve de 1985, movimento deflagrado sob a convocatória de uma
greve geral para aquele ano. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas no
movimento sindical. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
135

Partido dos Trabalhadores: bibliografia comentada (1978-2002)

334. BOAL, Augusto. Games for actors and non-actors. Inglaterra;
Estados Unidos da América: Routledge, 1992. 247p. Primeira edição de
obra reeditada posteriormente com revisões e ampliações. Na segunda edição,
inclui breves referências ao PT – registro cuja existência nesta primeira edição
da obra é um dado que resta por confirmar. Resumo encontra-se disponível
na referência à segunda edição da obra – ver Boal (2002).
335. BOGUS, Lucia Maria M.; WANDERLEY, Luiz Eduardo (Orgs.).
A luta pela cidade em São Paulo. São Paulo: Cortez, [Uruguai?]: Observatorio del Sur, Centro de Documentación e Investigación Social y Pastoral,
c1992. 170p. Coletânea de artigos que procuram retratar “a cidade de São
Paulo e seu entorno [...] nos marcos dos processos de urbanização que ocorrem em âmbito nacional”. Dentre os temas abordados destacam-se as políticas
urbanas, sobretudo da área de habitação; e a atuação dos movimentos populares e da Igreja em relação a questões urbanas. Inclui artigo de Luiz Eduardo
Wanderley em que são analisadas as políticas implantadas no Brasil em nível
federal e nos primeiros anos da gestão petista de Luiza Erundina (1989-1992)
em áreas como habitação e transportes, bem como os movimentos sociais
organizados na cidade em torno destas temáticas. Considera que a vitória
eleitoral em 1988 “pegou o PT de surpresa”, que “não tinha um plano global
estruturado”. Acredita, por esta razão, que “não se pode falar [...] em política
urbana [...] nesta gestão” ainda que “algumas propostas [...] tenham sido encaminhadas” no âmbito de um “plano emergencial”, dentre as quais destaca o
Plano Diretor. Conclui que a atuação da gestão em relação às questões urbanas foi atravessada por uma conflituosa relação entre a administração, o PT e
os movimentos organizados, “causadora de uma dinâmica desestabilizadora”
que ameaçava as condições de “governabilidade”.
336. BROADBRIDGE, Edward. Chico Mendes: the rainforest martyr. Dinamarca: Munksgaard, 1992. 36p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste de biografia de Chico Mendes (1944-1988), trabalhador
rural, ambientalista e liderança do PT, assassinado em 1988 em função de sua
firme dedicação à luta pelos direitos dos trabalhadores e por um modelo de
desenvolvimento social e ambientalmente sustentável para a Amazônia. Obra
em inglês, publicada na Dinamarca. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
337. BULHÕES, Maria da Graça; ABREU, Mariza. A luta dos professores
gaúchos de 1979 a 1991: o difícil aprendizado da democracia. Porto Alegre:
L&PM, 1992. 176p. Elaborada por militantes da categoria e integrantes de seu
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sindicato, a obra analisa as lutas dos professores no estado do Rio Grande do Sul
entre 1979 e 1991. O período contempla o processo de rearticulação da categoria
no contexto de transição, da ditadura militar (1964-1985), à democracia, marcada pelo “rompimento da ideia do magistério como sacerdócio” (1989-1980);
seguido da “radicalização da luta por um parâmetro definitivo para a questão
salarial” (1980-1987); e da “sindicalização da luta do magistério gaúcho” (19881991), com apontamentos sobre a presença do PT e de lideranças petistas nas
lutas da categoria. Anexo, inclui esclarecimentos sobre o plano de carreira do
magistério gaúcho, além de listas com a indicação dos membros das diretoria do
sindicato, das chapas concorrente à direção e também dos comandos gerais de
greves, dos anos 1970 aos 1990. Inclui álbum de imagens que retratam assembleias, congressos e manifestações protagonistas pelos professores no estado.
338. CARVOUNIS, Chris C.; CARVOUNIS, Brinda Z. United States
trade and investment in Latin America: opportunities for business in the
1990s. Estados Unidos da América: Quorum Books, 1992. 256p. Analisa
oportunidades de comércio e de investimentos por parte dos Estados Unidos
em países da América Latina no contexto do programa Enterprise for the Americas Initiative (EAI) lançado por George Bush, então presidente dos EUA (19891993), e que previa, entre outras propostas, o fim das barreiras comerciais entre
aquelas duas regiões. Inclui breves referências a Lula. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
339. COGGINS, John; LEWIS, David Stephen. Political parties of the
Americas and the Caribbean: a reference guide. Estados Unidos da América: Gale Group, 1992. 334p. (Longman Current Affairs). 334p. Consiste de enciclopédia que apresenta o perfil político-ideológico e a história de
diferentes organizações partidárias existentes nas Américas e Caribe. Inclui
verbete dedicado ao PT, com indicações sobre origem, perfil e principais lideranças. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
340. COUTINHO, Carlos Nelson. Democracia e socialismo: questões de princípio e contexto brasileiro. São Paulo: Cortez, 1992. 88p.
Inclui três ensaios elaborados pelo autor entre 1989 e 1992, em que retoma,
“com revisões e aprofundamentos”, as teses expostas em ensaio anterior intitulado A democracia como valor universal (1979), cuja publicação, recorda, lhe
valeu críticas tanto de “doutrinários marxistas-leninistas” como de liberais,
e que cumpriu importante papel no “processo de reavaliação da democracia
pela esquerda brasileira”, possibilitando aos seus segmentos “mais expres137

sivos” enfrentarem, “sem abalos traumáticos”, a “crise terminal do chamado
socialismo real”. Dentre os artigos que envolvem o PT destaca-se o ensaio
“Democracia e socialismo: questões de princípio”, que corresponde à exposição apresentada no seminário PT: um projeto para o Brasil (1989) – ver
Weffort (1989) –, no qual faz uma leitura das resoluções do PT a respeito do
socialismo. Outro ensaio a destacar é “Marxismo, democracia e revolução”,
que corresponde à base da intervenção de Coutinho no seminário O PT e
o marxismo (1991), preparatório ao 1º Congresso do PT – ver Franco et al.
(1991) –, em que aborda a crise do chamado “socialismo real” e as relações
entre democracia e revolução elaborados por autores renegados por vertentes dogmáticas do marxismo.
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341. ENSIGNIA, Jaime (Org.). Lateinamerika im Umbruch: neue
Perspektiven für die lateinamerikanische Linke?. Alemanha: Das Arabische Buch, 1992. 235p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra
reúne contribuições apresentadas em colóquio internacional realizado, na
Alemanha em 1991, a respeito dos processos de transição de regimes autoritários a democráticos nos países da América Latina. Inclui referências ao PT
e a Lula que retratam a luta do partido contra a ditadura militar (1964-1985)
no Brasil. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
342. Erundina, uma razão. São Paulo: MPM; Assessoria de Imprensa
do Gabinete da Prefeita, [1992?]. 159p. Retrata o processo ocorrido entre
julho e setembro de 1991 em São Paulo, marcado pelo conflito entre a prefeita
Luiza Erundina, à frente da primeira gestão do PT na cidade (1989-1992), e
o Tribunal de Contas do Município (TCM), órgão técnico auxiliar ao Legislativo, desde a rejeição da prestação de contas de 1990 da prefeitura pelo TCM
– decisão derivada do “indisfarçável desejo de perseguição contra a prefeita” e
de “desqualificação política do partido que ela representa” – até a rejeição do
parecer do TCM pela Câmara dos Vereadores, em sessão acompanhada das
ruas por telões. Conforme indica Marilena Chaui em prefácio – no qual também analisa os fatos a partir de uma perspectiva político-filosófica – “o apoio
e solidariedade quase unânimes” recebidos por Erundina num contexto de
baixa popularidade indicam a “capacidade dos cidadãos” para “criar opinião
pública”, “indignar-se contra a injustiça” e “defender as instituições”, protagonizando um “instante simbólico da luta política brasileira”. Inclui o resultado da
votação que rejeitou o parecer do TCM, discurso de Erundina proferido após o
término da sessão, relação de personalidades e instituições que declaram apoio
à prefeita e fotografias de momentos marcantes do conflito.
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343. ESCOBAR, Arturo; ÁLVAREZ, Sonia E. (Org.). The making of
social movements in Latin America: identity, strategy, and democracy.
Estados Unidos da América: Westview Press, 1992. 383p. Considerando
os dados disponíveis, analisa a atuação de diversos movimentos sociais na
América Latina, contemplado o Brasil. Inclui numerosas referências ao PT e
a lideranças petistas. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
344. FARHAT, Saïd. O fator opinião pública: como se lida com ele.
São Paulo: T. A. Queiroz, 1992. 228p. A julgar pelas informações disponíveis, aborda os processos de formação da chamada opinião pública e o papel
desempenhado neste processo pelos meios de comunicação da massa, considerando alguns dos principais eventos da conjuntura política brasileira – sobretudo as eleições – localizados na transição, da ditadura militar (1964-1985),
à democracia, intensificada entre o final dos anos 1970 e primeira metade da
década de 1980. Inclui referências ao PT e a Lula. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
345. FRANCO, Augusto et al. La renovación de la izquierda latinoamericana. 2. ed. México: Nuestro Tiempo, 1992. 135p. (Temas de actualidad). Edição em espanhol de obra originalmente publicada em português
(1991), acrescida de apresentação de Nils Castro. Resumo encontra-se na referência à obra em português – ver Franco et al. (1991). Publicação não localizada, assim como a referência a sua primeira edição.
346. FRENCH, John. The Brazilian workers’ ABC: class conflict and
alliances in modern São Paulo. Chapel Hill: University of North Carolina
Press, 1992. 378p. Analisa conflitos políticos e relações trabalhistas nos municípios industriais de Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul – e
que conformam a chamada região do ABC paulista –, com especial interesse
no movimento sindical, particularmente o dos metalúrgicos, considerando o
período compreendido entre 1900 e 1953. Inclui referências pontuais ao PT
e a Lula que retratam as origens e o perfil político do partido, com indicações
sobre suas raízes no meio sindical e relação com demais forças políticas, tais
como os comunistas, por exemplo. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
347. GADOTTI, Moacir. Escola vivida, escola projetada. Campinas:
Papirus, 1992. 161p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra resulta
de um relato autobiográfico do autor no qual registra sua trajetória pessoal,
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sua atividade e pensamento enquanto educador, colaborador de Paulo Freire,
e também enquanto militante político. Inclui referências ao PT, ao qual era
filiado à época; a numerosas lideranças petistas, notadamente a Paulo Freire;
e também à Fundação Wilson Pinheiro (FWP) – primeira fundação de apoio
partidário do PT, instituída ainda em 1981 – com a qual o autor contribuiu
em projetos educacionais. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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348. GENRO, Tarso. Na contramão da pré-história. Porto Alegre: Artes
e Ofícios, c1992. 100p. Conjunto de ensaios de autoria de Genro, em que desenvolve questões relacionadas à política, à literatura e ao comportamento. No que
se refere à questão política, aborda: balanço do marxismo e da revolução russa;
emergência de uma “nova barbárie” no Brasil, o neoliberalismo; resistência ao neoliberalismo expressa na candidatura de Lula, do PT, em 1989; além dos desafios
que se impunham ao PT frente à “crise do socialismo e do leste europeu”. Concebe
o socialismo como processo que “tende à desigualdade mínima” visando à conquista de um patamar em que as pessoas possam “optar pelas suas necessidades
mais importantes, sem que o Estado [as] determine”; cuja construção “passa [...]
por setores da burguesia brasileira, ligados às necessidades internas de um mercado brasileiro”, capazes de isolar os “setores especulativos”. Avalia que o PT, após
seu 1º Congresso (1991), “compreende com maturidade [...] qual o grau de profundidade nas reformas que serão possíveis [...] no horizonte político da [sua] época”.
Reflete as polêmicas existentes no PT no início dos anos 1990, em particular as
posições da tendência Nova Esquerda (NE), da qual Genro era integrante.
349. GIANOTTI, Vito. Collor, a CUT e a pizza. São Paulo: Scritta,
1992. 190p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra aborda os principais fatos da conjuntura política brasileira localizados entre o final da década
de 1980 e o início dos anos 1990, com especial interesse sobre as denúncias
que se avolumavam contra o então presidente Fernando Collor de Mello, e que
culminaram em seu impeachment; e sobre os rumos do movimento sindical –
notadamente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) – sob aquela atribulada conjuntura. Inclui numerosas referências ao PT e a lideranças petistas que
contemplam sua participação na campanha presidencial de 1989, bem como os
decisivos debates realizados pelo partido em seu 7º Encontro Nacional (1990) e
1º Congresso Nacional (1991). Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
350. GRANDI, Rodolfo; MARINS, Alexandre; FALCÃO, Eduardo.
Voto é marketing... o resto é política: estratégias eleitorais competitivas.
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São Paulo: Associação Brasileira de Consultores Políticos; Loyola, 1992.
249p. (Coleção Comunicação & marketing, 1). Considerando os dados disponíveis, a obra avalia as disputas ocorridas nas primeiras eleições até então
realizadas no país após o processo de redemocratização, com especial interesse sobre o papel desempenhado pelo marketing político. Inclui referências
ao PT e a lideranças petistas, retratando a participação do partido em eleições
realizadas no Brasil na década de 1980. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
351. HIGLEY, John; GUNTHER, Richard (Org.). Elites and democratic
consolidation in Latin America and Southern Europe. Estados Unidos da
América: Cambridge University Press, 1992. 354p. Analisa o papel de elites
políticas tanto em processos de tradição democrática quanto na consolidação de
regimes democráticos, considerando a experiência de diferentes países da América Latina e do sul da Europa. Sustenta a hipótese de que, em países marcados
por histórico de instabilidade política, a consolidação de regimes democráticos
passa não apenas pelo estabelecimento de consensos em torno de instituições e
regras democráticas específicas, mas também pela aproximação e mesmo integração de frações das elites dirigentes em relação de conflito com o regime político anterior. Inclui estudos específicos sobre Argentina, Brasil, Chile, República
Dominicana, Peru, Espanha, Portugal e Uruguai. O estudo dedicado ao Brasil,
intitulado Brazil´s political transition, de autoria de Thomas Bruneau, analisa a
transição, da ditadura militar (1964-1985), à democracia, e inclui menções ao
PT e a Lula no contexto da campanha presidencial de 1989.
352. IRELAND, Rowan. Kingdoms come: religion and politics in
Brazil. Estados Unidos da América: University of Pittsburgh Press, 1992.
280p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra analisa as relações entre
a religião e a política no Brasil. Inclui breves referências ao PT, as quais retratam a relação do partido com o meio religioso. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
353. KECK, M. E. The Workers‘ Party and democratization in Brazil.
Estados Unidos da América: Yale University Press, 1992. 334p. Edição em
inglês de obra originalmente publicada em português (1991). Resumo encontra-se na referência à obra em português – ver em Keck (1991).
354. KOTSCHO, Ricardo. Cartas do Brasil. São Paulo: Editora Globo,
1992. 181p. A julgar pelas informações disponíveis, reúne crônicas do autor
a respeito da conjuntura política brasileira no período compreendido entre as
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eleições presidenciais de 1989 – na qual foi porta-voz da candidatura de Lula,
do PT – e os primeiros anos do mandato de Fernando Collor de Mello na Presidência da República (1990-1992). Inclui referências a Lula. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
355. KRENSKY, Stephen. Four against the odds: the struggle to save
our environment. New York: Scholastic, 1992. 105p. Dirigida ao público
infanto-juvenil, a obra reúne biografias de quatro personalidades reconhecidas mundialmente por sua dedicação à luta pela preservação do meio ambiente. São elas: John Muir, Rachel Carson, Lois Gibbs e Chico Mendes (19441988). Mendes, trabalhador rural e militante do PT, assassinado em 1988 em
função justamente de sua firme dedicação à luta em defesa dos direitos dos
trabalhadores e por um modelo de desenvolvimento social e ambientalmente
sustentável para a Amazônia. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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356. LAZARONI, Dalva; TEIXEIRA, Gervásio. Réquiem para a floresta: canção para Chico Mendes. Rio de Janeiro: Tricontinental, 1992.
80p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra apresenta poesias em
homenagem a Chico Mendes (1944-1988), trabalhador rural e militante do
PT assassinado em 1988 em razão de seu compromisso com os direitos dos
trabalhadores e com a preservação do meio ambiente. Acompanham as poesias, de autoria de Dalva Lazaroni, uma sequência de desenhos de Gervásio
Teixeira. Inclui apresentação de René Capriles. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
357. LEHMANN, David. Democracy and development in Latin America: economics, politics and religion in the post-war period. Estados Unidos da América: Temple University Press, 1992. 288p. Analisa correntes
de pensamento nos campos da economia, da política e da religião que se
tornaram influentes nos chamados países “subdesenvolvidos”, tomando como
referência o debate transcorrido na América Latina dos anos 1930 ao início
da década de 1990. Em termos mais específicos, contempla o estudo das
origens e desenvolvimento de perspectivas como a Teoria da Dependência e
a Teologia da Libertação, por exemplo, oferecendo um painel das principais
“ideologias” e “movimentos sociais” a proliferar na região na passagem das décadas de 1980 e 1990, à época marcada por intensa repressão política e profunda crise econômica. A partir destes elementos, “destila” o que considera
ser uma contribuição “não utópica” à ideia de “desenvolvimento democrático”,
refletida numa agenda para a reinvenção da sociedade civil centrada numa
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democracia de “base”. Inclui breves referências ao PT e a lideranças petistas,
além de um painel de correntes de pensamento cuja influência se fez sentir
no partido. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
358. LEONARD, Peter; MCLAREN, Peter. Paulo Freire: a critical encounter. Inglaterra, Estados Unidos da América: Routledge, 1992. 208p.
(Political Science/Sociology). Reúne contribuições de diversos pensadores
referenciados em teorias críticas do campo da educação nas quais apresentam
e analisam as contribuições de Paulo Freire (1921-1997), educador e membro
do PT, no campo da teoria e da prática pedagógica. Em artigos sobre o tema e
em entrevistas concedidas por Freire, seu legado é analisado considerando-se
múltiplos aspectos, tais como a relação com o feminismo e as origens e evolução de seu pensamento, considerados à luz de perspectivas pós-modernas e
pós-colonialistas. Inclui referências à atuação de Freire à frente da Secretaria
de Educação da primeira gestão do PT no município de São Paulo (19891992), encabeçada por Luiza Erundina. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
359. LÖWY, Michael. Marxism in Latin America from 1909 to the
present: an anthology. Estados Unidos da América: Humanities Press,
1992. 296p. Tradução para o inglês de obra originalmente publicada em francês (1980), e disponível em diversos outros idiomas. Resumo encontra-se na
referência à obra em português – ver Löwy (1999). Muito embora contenha
em suas edições posteriores documentos do PT, textos com referências ao
PT, e mesmo reflexões de petistas que integram o arcabouço ideológico do
petismo, a disponibilidade de tais materiais nas primeiras edições da obra
é informação que resta por confirmar. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
360. LYRA, Rubens Pinto (Org.). Socialismo: impasses e perspectivas.
São Paulo: Scritta, 1992. 203p. Coletânea de textos que investiga as consequências da queda do Muro de Berlim (1989) e dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (1989) do ponto de vista das práticas e teorias
socialistas. Inclui artigos de intelectuais e dirigentes de esquerda de diferentes
países e matizes ideológicos. Entre os artigos destacam-se os de César Benjamin
(então membro do PT), que contextualiza historicamente a crise da URSS, e o
de Lyra, dedicado ao PT. Lyra identifica que a crise da União Soviética inaugura
um período de “perturbações profundas” no âmbito das esquerdas que exige
“revisões doutrinárias” no que se refere à relação entre socialismo e democracia.
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Identifica as polêmicas instaladas internamente no PT nesse contexto de crise,
centradas, sobretudo, nas resoluções do 7º Encontro (1990) e do 1º Congresso
do PT (1991), e em artigos da revista Teoria e Debate, em que são analisados
temas como as avaliações do PT sobre as experiências socialistas do Leste Europeu e as concepções de socialismo assumidas pelo conjunto do partido e por
parte de suas tendências internas (Articulação, Vertente Socialista/VS e Nova
Esquerda/NE). Compõe um quadro parcial do debate instalado no partido no
período de realização de seu 1º Congresso, em 1991.
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361. MEDEIROS, Luiz Antônio. A conquista da modernidade: ideias
e propostas para um Brasil mais justo. São Paulo: Geração Editorial, 1992.
Reúne artigos e ensaios elaborados pelo autor e publicados nas páginas da
imprensa. Medeiros figurava à época como liderança conhecida, apoiada por
setores conservadores da sociedade, representando na origem o que se convencionou designar de “sindicalismo de resultados” – uma perspectiva de trabalho sindical conciliatória e referenciada historicamente na Força Sindical.
Nos artigos, aborda a realidade brasileira sob diferentes aspectos, tais como
econômico, social e político. Contempla referências ao PT e a lideranças petistas (tais como Lula e Luiza Erundina, por exemplo) que retratam pontualmente a presença do partido em São Paulo no início da década de 1990; bem
como as críticas opiniões do autor em relação ao PT. Inclui prefácio do jornalista José Nêumanne Pinto. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
362. MENDES, Cândido. A democracia desperdiçada: poder e imaginário social. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992. 318p. A obra reúne crônicas do autor a respeito da conjuntura política e conômica brasileira
compreendida entre as décadas de 1970 e 1990, correspondente ao processo
de transição, da ditadura militar (1964-1985), à democracia. Aborda os principais fatos e personagens políticos do período, com ênfase nos mandatos de
José Sarney (1985-1989) e Fernando Collor de Mello (1990-1992) na Presidência da República – ambos sustentados por forças conservadoras, historicamente ligadas à ditadura. Referências ao PT pontuam a obra e retratam a atuação do partido ao longo da década de 1980 e nos primeiros anos da década
de 1990, com apontamentos sobre sua formação, participação na campanha
de 1982, 1988 e 1989, e também sobre sua atuação sob o mandato do então
presidente Collor, afastado em 1992 em função de denúncia de corrupção em
seu governo. O autor foi membro da Executiva Nacional do Partido da Socialdemocracia Brasileira (PSDB) – no qual assumiu posição contrária às alianças
com partidos de direita, como o Partido da Frente Liberal (PFL) – e acompa144

nhou Lula nas Caravas da Cidadania (1992-1993), tendo publicado inúmeras
obras com referências ao PT.
363. MENDES, Chico; GROSS, Tony. Fight for the Forest: Chico Mendes in his own words. 2. ed. Londres: Latin American Bureau; Estados
Unidos da América: Monthly Review Press, 1992. 118p. Segunda edição
de publicação editada originalmente em 1991. Resumo encontra-se disponível na referência à primeira edição da obra – ver Mendes e Gross (1989).
364. MORO LAPIERRE, Javier. Senderos de libertad: La lucha por la
defensa de la selva. Espanha: Planeta; Seix Barral, 1992. 515p. Edição original em espanhol de publicação posteriormente traduzida para o português
(1993). Resumo encontra-se na referência à pbra em português – ver Moro
Lapierre (1993).
365. NAKASHIMA, Mary (Org.). Chico Mendes por ele mesmo. São
Paulo: Martin Claret, 1992. 159p. Estudo sobre Chico Mendes (1944-1988)
que reúne textos inéditos de autoria de Nakashima e materiais extraídos de outras publicações sobre o tema. Os trechos de autoria de Nakashima abordam a
trajetória do petista desde sua infância nos anos 1940 até seu assassinato em
1988, acompanhados de cronologia. Inclui diferentes entrevistas concedidas por
Mendes – tendo sido uma delas publicada anteriormente em Grzybowski (1989)
– nas quais relata sua trajetória política e a luta por um modelo social e ambientalmente sustentável para a Amazônia. Inclui ainda depoimentos sobre Mendes
concedidos a lideranças como Lula e Fernando Gabeira, além de artigos jornalistas como Cândido Grzybowski e Márcio Souza, publicados em diferentes órgãos
de imprensa. Por fim, inclui uma reportagem da revista Manchete a respeito da
trajetória e do assassinato de Chico Mendes, além de cronologia sobre a história
da Amazônia publicada anteriormente – ver Souza (1990) –, acompanhadas de
breve listagem com indicações de livros, artigos e documentários sobre aquele
ativista que se tornou um símbolo da luta pela preservação ambiental.
366. NÊUMANNE, Pinto. Reféns do passado. São Paulo: Siciliano,
1992. 270p. Reúne artigos publicado pelo autor – um jornalista engajado politicamente à época, e que possui outras obras com referência ao PT – publicados
em órgãos da grande imprensa entre 1986 e 1991. De modo geral, analisa o
quadro político e econômico do país na segunda metade da década de 1980 e
início dos anos 1990, à luz do que considera ser a “herança pesada das tradições
ibéricas do patrimonialismo e do nepotismo”, apontado como elos de uma “cadeia política institucionalmente apodrecida e frágil” ainda vigente – daí a ideia
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de um país “sequestrado” e tornado “refém” de seu passado, como o título indica. Referências ao PT e a lideranças petistas pontuam toda a obra. Retratam a
atuação do partido no período assinalado e refletem o reconhecimento do autor
relativamente ao perfil genuinamente partidário do PT enquanto força organizada; tanto quanto as críticas à sua orientação política – associadas, de modo
geral, ao “vício populista” apontado, juntamente com a “tentação autoritária”,
como uma importante ameaça à democracia no Brasil e àquele que considera
ser “o maior patrimônio do homem contemporâneo: a liberdade”.
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367. OLIVEIRA, Francisco de. Collor: a falsificação da ira. Rio de
Janeiro: Imago, 1992. 162p. Analisa a turbulenta conjuntura política brasileira
localizada no período compreendido entre as eleições presidenciais de 1989 –
as primeiras eleições diretas para presidente ocorridas no país desde os anos
1960 – e o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, que
venceu a disputa em 1989 contra a candidatura petista representada por Lula.
Inclui numerosas referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Lula,
retratando as resistências impostas pelo partido ao avanço do projeto conservador sustentado por Collor. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
368. PENNA, Maura. O que faz ser nordestino: identidades sociais,
interesses e o “escândalo” Erundina. São Paulo: Cortez, 1992. 180p. Propõe estudo a respeito dos “vínculos entre as construções simbólicas e as relações de poder” nas “sociedades urbano-industriais”, baseado sobretudo no
conceito de “identidade social”. Apoiado em recursos de diferentes áreas como
História, Sociologia e Filosofia da Linguagem, investiga o processo de constituição da identidade regional nordestina e os traços individuais “capazes de
fundamentar a atribuição de identidade”, como, por exemplo, o sotaque; discute teoricamente sua dinâmica no contexto dos “jogos de reconhecimento”; e
explora, a partir deste quadro conceitual, as relações existentes entre a disputa
política e os “jogos de reconhecimento” observados no curso da campanha de
1988. Toma como objeto de pesquisa empírica as matérias de jornal dedicadas à Luiza Erundina veiculadas em órgãos da imprensa nacional (como Folha
de S.Paulo e Estado de S. Paulo) e também do estado da Paraíba (como O Norte
e Correio da Paraíba) no período posterior às eleições municipais de 1988,
quando Erundina foi eleita prefeita de São Paulo pelo PT. Estudo baseado na
dissertação de mestrado defendida pela autora em 199023.
369. PERDIGÃO, Francinete; BASSEGIO, Luiz. Migrantes amazônicos: Rondônia, a trajetória da ilusão. São Paulo: Loyola, 1992. 221p. A
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obra – cujos autores eram então militantes do PT – analisa os conflitos sociais
no estado de Rondônia no contexto de avanço do capitalismo na região, com
especial destaque à luta pela terra entre os anos 1970 e 1980 e também às
populações indígenas e migrantes. Inclui breves menções ao PT e a lideranças
petistas no estado, correspondente a um dos raros registros em livro acerca
da presença do partido em Rondônia. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
370. PIETÁ, Elói. Revirando a história de Guarulhos. Cajamar: Cajá,
1992. 153p. Investiga a história de Guarulhos com ênfase nas experiências e
lutas dos setores populares – esforço motivado pelo destaque dado ao papel
das elites nas pesquisas sobre a história do município elaboradas até então.
Aborda, mais especificamente: perfil geográfico e demográfico de Guarulhos;
processo de industrialização da cidade; história da administração municipal
dos anos 1920 em diante, com ênfase nas décadas de 1970 e 1980; história
da esquerda em Guarulhos entre as décadas de 1940 e 1990, incluindo as
trajetórias do Partido Comunista Brasileiro (PCB), de suas dissidências nos
anos 1960, de agremiações como o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Partido Democrático Trabalhista (PDT) e Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB), além do próprio PT; e história das lutas dos movimentos
sindicais e populares e de suas principais lideranças entre as décadas de 1970
e 1990. Conforme ressalta Emir Sader na apresentação, o livro constitui uma
contribuição também à trajetória da esquerda e dos trabalhadores em Guarulhos, mas, sobretudo, ao estudo das cidades brasileiras enquanto “depositárias das mais graves contradições da sociedade brasileira”.
371. PINTO, Sitônio. Collor, a raposa do planalto. São Paulo: Anita Garibaldi, 1992. 110p. A julgar pelas informações disponíveis, analisa
a turbulenta conjuntura política brasileira situada entre os primeiros anos
do mandato de Fernando Collor de Mello, eleito presidente da República na
campanha de 1989, quando derrotou a candidatura petista, representada por
Lula. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, tais como Lula e Erundina, por exemplo. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
372. REVKIN, Andrew. Chico Mendes: su lucha y su muerte por
la defensa de la selva. Espanha: Paidós, 1992. 272p. Tradução para o espanhol de obra originalmente publicada em inglês (1990). Tradução para o
português publicada em 1990. Obra reimpressa em 1995 pela editora Salvat.
Resumo encontra-se na referência à obra em português – ver Revkin (1990).
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373. REVKIN, Andrew. Nettaiurin no shi: Shiko Mendesu to Amazon no tatakai. Japão: Tor, 1992. 388p. Tradução para o japonês de obra
publicada originalmente em inglês (1990). Na presente referência, o título
indicado resulta da transliteração do alfabeto japonês. Tradução para o português publicada em 1990. Resumo encontra-se na referência à obra em português – ver Revkin (1990).
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374. RIDENTI, Marcelo. Política pra quê?: atuação partidária no Brasil contemporâneo. São Paulo: Atual Editora, 1992. 114 p (História Viva).
Investiga a atuação dos partidos políticos no Brasil no período compreendido
entre o segundo pós-guerra e a década de 1990. Além de uma introdução a
importantes conceitos do pensamento político, inclui inúmeras referências ao
PT, retratando sua trajetória desde a fundação em 1980 ao início da década
de 1990. O livro integra a coleção História Viva, coordenada por Emir Sader,
dedicada a abordar de forma simples e acessível os principais acontecimentos
da história do Brasil e mundial. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir de acesso parcial ao conteúdo da obra.
375. ROCHA, Ronald de Oliveira. Democracia divina e democracia
profana: polêmicas no 1º Congresso do PT. Belo Horizonte: Projeto, 1992.
198p. Inclui ensaios, artigos de periódicos e entrevistas do autor produzidos
entre 1990 e 1991. Aborda temas que, do ponto de vista de Rocha, constituem o cerne dos debates que então se impunham como necessários ao 1º
Congresso do PT (1991). Dentre estes se incluem: distinção entre “democracia
formal burguesa” e “democracia efetiva”, considerada sinônimo de socialismo; análise dos fundamentos teóricos e implicações políticas envolvidas nas
opções confrontadas no plebiscito sobre a forma de governo, na qual declara
sua preferência pelo parlamentarismo; debate sobre a relação entre reformas
parciais e ruptura revolucionária, no qual critica posições consideradas moderadas atribuídas a José Genoino e a Tarso Genro; análise da crise dos regimes socialistas do Leste Europeu, acompanhada de debate sobre os desafios
programáticos e estratégicos do marxismo em fins dos anos 1990. Os textos
refletem parcialmente as posições do Movimento por uma Tendência Marxista
(MTM), tendência interna do PT fundada em 1990 após a dissolução do Partido Revolucionário Comunista (PRC) em 1989, da qual Rocha foi dirigente.
376. RODRIGUES, Marly. A década de 80: Brasil, quando a multidão
voltou às praças. São Paulo: Ática, 1992. 77p. A julgar pelas informações
disponíveis, apresenta um breve quadro da situação socioeconômica do país ao
longo da década de 1980 e também dos principais embates políticos ocorridos
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nesse período. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a
Lula, que retratam a presença do partido na turbulenta conjuntura marcada
pela transição, da ditadura militar (1964-1985), à democracia. Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir de acesso parcial ao conteúdo da obra.
377. ROME, Jemera. The struggle for land in Brazil: the violence continues. Estados Unidos da América: Humans Rights Watch, 1992. 108p.
Consiste de detalhado relatório sobre os conflitos agrários ocorridos no Brasil
entre meados dos anos 1980 e início da década de 1990. Com especial destaque à desigual aplicação da lei e da ação repressiva por parte dos aparelhos
judiciário e policial do Estado brasileiro e à violação de diretos dos trabalhadores ruais, apresenta casos registrados nos estados do Pará, Maranhão,
Paraná e Mato Grosso do Sul. Inclui apontamentos sobre violência sofrida por
trabalhadores do campo identificados com o PT. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir de acesso parcial ao conteúdo da obra.
378. ROSENBERG, Mark; KINCAID, A. Douglas; LOGANM Kathleen (Org.). Americas: an anthology. Estados Unidos da América: Oxford
University Press, 1992. 380p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra
apresenta o conteúdo transcrito de uma série televisiva a respeito da história
do continente americano; série esta coproduzida pela WGBH-TV e CTE (emissoras situadas nos Estados Unidos) e tramsitida pelo Channel 4 (Reino Unido) em parceria a School for International and Public Affairs/Columbia University,
o Latin American and Caribbean Center at Florida International University, e a
Tufts University. Apresenta a sequência dos programas, que no livro foram
convertidos em capítulos, contemplando o largo período compreendido entre
a invasão europeia no séc. XV e os conflitos políticos em curso na região no
final da década de 1980. Inclui entrevista com Lula, presidente do PT à época.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
379. SADER, Emir. Governar para todos: uma avaliação da gestão
Luiza Erundina. São Paulo: Scritta, 1992. 134p. Propõe uma avaliação da
experiência da primeira gestão do PT na cidade de São Paulo (1989-1992), tendo à frente a prefeita Luiza Erundina. Aborda temas como: breve histórico do
PT, desde sua fundação às eleições municipais de 1988; contexto político que
envolveu a eleição de Erundina na capital; diretrizes gerais do governo, centradas no esforço de inversão de prioridades e refletidas em propostas para áreas
como educação, saúde, habitação, transportes, entre outras. Aborda também os
desafios enfrentados pela administração popular, como a questão dos conflitos
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existentes entre o governo e os partidos políticos e movimentos sociais que
apoiaram a candidatura petista; bem como os conflitos entre os poderes executivo e legislativo municipais. Identifica nestas dificuldades uma série de desafios
estratégicos compartilhados com iniciativas socialistas e democráticas em nível
internacional, como a experiência do Chile sob a Presidência de Allende; desafios para os quais o partido, como ressalta o autor, tem dado resposta insuficiente, em função de sua incapacidade de se apropriar de experiências políticas
anteriores à sua e de refletir teoricamente sobre sua própria prática.
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380. SANCHIS, Pierre (Org.). Catolicismo: unidade religiosa e pluralismo cultural. São Paulo: Loyola; Rio de Janeiro: Iser, 1992. 258p. Analisa as múltiplas manifestações culturais de que se reveste o catolicismo no
Brasil, entre as quais suas tendências progressistas, referenciadas na Teologia
da Libertação. Inclui breves referências ao PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
381. SÃO PAULO (SP). Prefeitura. O poder em São Paulo: história da
administração pública da cidade (1554-1992). São Paulo: Cortez; prefeitura municipal de São Paulo, 1992. 159p. Aborda a história da administração
municipal de São Paulo, organizada em períodos cuja delimitação corresponde a mudanças consideradas significativas no que se refere ao funcionamento
interno da máquina administrativa e de sua relação com a população. Abarca
o longo intervalo transcorrido entre a instalação da Vila em 1554, com a significativa presença dos jesuítas, e 1992, ano de conclusão da gestão petista
na cidade (1989-1992), encabeçada por Erundina, passando por momentos
como o ciclo do café, a industrialização e a ditadura militar. Resultante de
pesquisa historiográfica elaborada pela Secretaria Especial da Reforma Administrativa, em colaboração com o Departamento do Patrimônio Histórico
e a Secretaria Municipal de Cultura, teve por objetivo apresentar um amplo
diagnóstico que subsidiasse a implantação da proposta da gestão para a reestruturação da administração municipal.
382. SHOUMATOFF, Alex. Chiky wa moete iru. Japão: Shinchosha,
1992. 465p. Tradução para o japonês de obra publicada originalmente em inglês (1990). Na presente referência, o título indicado resulta da transliteração
do alfabeto japonês. Tradução para o português publicada em 1990. Resumo
encontra-se na referência à obra em português – ver Shoumatoff (1990).
383. SIMÕES, Julio de Assis. O dilema da participação popular: a etnografia de um caso. São Paulo: Marco Zero; Anpocs, 1992. 193p. Analisa
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a primeira gestão do PT na cidade de Diadema (1983-1988). Assume como
“argumento básico” a ideia de que “a ‘participação’ nas decisões da gestão pública, com todos os seus sentidos ambíguos, fez explodir inúmeros conflitos,
(...) obrigando [a administração] a uma contínua redefinição de estratégias e
identidades políticas” – conflitos estes presentes na relação da prefeitura com
diferentes atores, como o próprio PT. Empreende uma reflexão teórica a respeito dos governos municipais e da participação popular nas gestões; analisa,
a partir destas categorias, a história política e o processo de “suburbanização”
de Diadema; e investiga a trajetória do PT na cidade, desde a fundação à experiência na gestão municipal. Destaca que a experiência refletiu “os grandes
desafios postos à política transformadora pela nossa complicada ‘transição democrática’”, e conclui: “a ‘participação’ revelou-se um mecanismo conflituoso
e frágil para a ambiciosa tarefa de democratizar e regenerar a administração
pública”, embora “único e indispensável traço ideológico com que a gestão do
PT contou, naquela situação, para marcar sua diferença”. Estudo baseado na
dissertação de mestrado defendida pelo autor24.
384. SOUZA, Marcio. Complot contra el Amazonas. México: Editorial Diana, 1992. 189p. Tradução para o espanhol de obra originalmente
publicada em português (1990). Resumo encontra-se na referência à obra em
português – ver Souza (1990).
385. SOUZA, Marcio. De regenwoudman: Chico Mendes en het einde van het Amazone-gebied. Países Baixos: Amber, 1992. 247p. Tradução
para o neerlandês de obra originalmente publicada em português (1990). Resumo encontra-se na referência à obra em português – ver Souza (1990).
386. STRAUB, Deborah Gillia; BROWNE, Ray Broadus. Contemporary heroes and heroines: volume 2. Estados Unidos da América: Gale
Research, 1992. 559p. Integra uma série dedicada a reunir biografias de personalidades destacadas dos mais diversos campos de atividade humana. Neste,
que é o segundo volume da série, consta o perfil de Chico Mendes (1944-1988),
militante do PT assassinato em 1988 em decorrência de sua dedicação à causa
dos trabalhadores e da defesa do meio ambiente, tendo se tornado um símbolo
da luta pela preservação e uso sustentável dos recursos naturais. Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
387. SUNG, Jung Mo. Deus numa economia sem coração: pobreza e
neoliberalismo – um desafio à evangelização. São Paulo: Paulinas, 1992.
143p. A julgar pelas informações disponíveis, reflete sobre os desafios impostos
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ao trabalho religioso na passagem entre as décadas de 1980 e 1990 – contexto
de deterioração das condições de vida e trabalho de amplos setores da sociedade
no Brasil, decorrente do avanço do neoliberalismo. Inclui breves referências ao
PT e a lideranças petistas no meio religioso, tais como Frei Betto e Leonardo
Boff. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial
ao conteúdo da obra.
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388. TOSCANO, Moema; GOLDBERG, Mirian. A revolução das mulheres: um balanço do feminismo no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1992.
117p. Analisa a história da luta das mulheres pela igualdade de direitos no Brasil
a partir de depoimentos de intelectuais e militantes ligadas ao movimento feminista, tais como Heleieth Saffioti, Rose Marie Muraro e Rosiska Oliveira, além
de Marta Suplicy e Heloneida Studart, ligadas também ao PT. Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
389. VIANA, Gilney Amorim; CIPRIANO, Perly. Fome de liberdade:
a luta dos presos políticos pela anistia. Vitória: Fundação Ceciliano Abel
de Almeida, 1992. 278p. Consiste de relato autobiográfico centrado em mais
de 15 anos de militância dos autores que, tendo sido presos político no período da ditadura militar (1964-1985), aderiram posteriormente ao PT. Focada
nas experiências dos presos políticos, aborda episódios como uma greve de
fome deflagrada em protesto pelos detentos – uma manifestação ocorrida no
curso da luta pela anistia ampla e irrestrita e da retomada das lutas democráticas contra a ditadura. Anexo, inclui documentos divulgados pelos presos
políticos e álbum fotográfico retratando sua luta. Inclui referências ao PT que
contemplam sobretudo a formação do partido no final dos anos 1970 e início
da década de 1980, bem como a participação de ex-presos políticos neste processo. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir de reedição da
obra publicada em 200925.

1993
390. BONDUKI, Nabil. Arquitetura e habitação social em São Paulo
(1989-1992). São Carlos: USP/Escola de Engenharia de São Carlos, 1993.
94p. Apresenta realizações da gestão Erundina, do PT, na prefeitura de São
Paulo (1989-1992), no tocante à questão habitacional. Conforme indica o autor, constitui um “livro-catálogo que acompanha a mostra Arquitetura e Habitação Social em São Paulo – 1989/1992, montada a convite da II Bienal de
Arquitetura de São Paulo”. Nele são apresentados “projetos e obras realizados
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pela Prefeitura de São Paulo, no âmbito da Superintendência de Habitação Popular da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano”. Inclui “um total
de quase 200 empreendimentos”, tais como “projetos e obras de conjuntos
habitacionais, urbanização de favelas e recuperação de cortiços”, que refletem
a busca pela “efetiva renovação e retomada de uma arquitetura de qualidade”, possibilitada senão pela “prioridade dada pela administração [...] às áreas
sociais”. Ao divulgar as realizações da gestão, esclarece o autor, “buscamos
mostrar a associação da vontade política do poder público com a participação
popular e o bom desenho na melhoria das condições de moradia da classe
trabalhadora, democratizando o direito à arquitetura e à cidade”. Inclui fotografias e plantas dos projetos habitacionais selecionados.
391. BROUÉ, Pierre. Quand le peuple révoque le président: le Brésil
de l’affaire Collor. França: L’Harmattan, 1993. 171p. Relata detalhadamente o processo político que resultou no impeachment do então presidente da
República Fernando Collor de Mello, sobretudo entre agosto e setembro de
1992. Elaborado por Broué, historiador marxista francês, e à época em visita
ao Brasil, inclui breve cronologia do período e prefácio de Luis Favre, então
membro da Secretaria de Relações Internacionais do PT (SRI), em que justifica e reforça a centralidade dada pelo autor ao papel cumprido pelo PT no
episódio, detalhando, entre outros aspectos, o processo interno de definição
da tática do partido naquele contexto. Anexo, inclui ainda um artigo de
Lula – então presidente de honra do PT – intitulado Nosso socialismo, anteriormente publicado na França 26 e provavelmente inédito em português,
no qual resume brevemente a trajetória do PT, desde os eventos de fins dos
anos 1970 aos anos 1990, detalha o processo de elaboração e procura definir
os principais aspectos da proposta socialista assumida pelo partido.
392. CARR, Berry, ELLNER, Steve (Org.). The Latin American left: from
the fall of Allende to perestroika. Estados Unidos da América: Westview
Press; Inglaterra: Latin America Bureau, 1993. 256p. Investiga a trajetória e
as transformações vividas pela esquerda na América Latina entre as décadas de
1970 e 1990. Inclui artigos de pesquisadores de diferentes formações e nacionalidades, que contemplam análises referentes ao Chile, Peru, Colômbia, México,
El Salvador, Bolívia, Venezuela, Argentina e Brasil. O PT, abordado de modo panorâmico em introdução, é enfocado no artigo dedicado ao Brasil, elaborado por
Maria Helena Moreira Alves. De modo geral, analisa os principais aspectos do
processo político vivido pelo país entre os anos 1940 e 1980, tais como a presença do populismo, o golpe civil-militar de 1964, a crise econômica de 1973/1974
e o processo de “abertura” política. Naquilo que se refere especificamente ao PT,
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investiga a emergência do “novo sindicalismo” nos anos 1970 e a fundação do
partido em 1979, sua organização interna e relação com os movimentos sociais e
mandatos, os aspectos fundamentais de seu programa definido como “socialista
e democrático”, além de sua atuação nas campanhas de 1989 e 1990.
393. CARUSO, Chico. Itamar: modo de usar. São Paulo: Globo,
1993. 110p. Retrata por meio de charges os principais fatos e personagens
da conjuntura política brasileira correspondente ao breve mandato de Itamar
Franco (1993-1994), que assumiu a presidência após o impeachment do então
presidente Fernando Collor de Mello, acusado de corrupção. Entre as lideranças vinculadas ao PT retratadas na obra incluem-se Lula, Luiza Erundina,
José Dirceu e Eduardo Suplicy. Entre estes, especial destaque é conferido à
Erundina, retratada no contexto em que, contrariando orientação partidária,
decidiu aceitar o convite para compor o governo de Itamar Franco (19921994) como ministra, o que levaria ao seu afastamento do PT e ingresso no
Partido Socialista Brasileiro (PSB) em meados dos anos 1990.
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394. CASTAÑEDA, Jorge G. La utopía desarmada: intrigas, dilemas
y promesa de la izquierda en América Latina. México: Joaquín Mortiz,
1993. 579p. (Horas de Latinoamerica). Edição original em espanhol de obra
posteriormente traduzida para o inglês (1993), português (1994) e francês
(1996). Edição em espanhol publicada também na Espanha (1995). Resumo
encontra-se na referência à obra em português – ver Castañeda (1994).
395. CASTAÑEDA, Jorge G. Utopia unarmed: the Latin American
left after the cold war. Estados Unidos da América: Knopf, 1993. 498p.
Tradução para o inglês de obra originalmente publicada em espanhol (1993).
Traduzida para o português em 1994. Resumo encontra-se na referência à
obra em português – ver Castañeda (1994).
396. CHAFFEE, Lyman. Political protest and street art: popular tools
for democratization in hispanic countries. Inglaterra; Estados Unidos da
América: Praeger, 1993. 208p. (Contributions to the Study of Mass Media
and Communications). Consiste num dos primeiros estudos dedicados a investigar o emprego da “arte de rua” – cartazes, grafiti, murais, camisetas, broches e adesivos, por exemplo, conforme esclarece o autor – como instrumento
de comunicação e propaganda política a abranger a manifestação do fenômeno em múltiplos países do “mundo hispânico”. Inclui capítulos dedicados à
Argentina, País Basco, Espanha e Brasil. O capítulo dedicado ao Brasil inclui
inúmeras referências a movimentos sociais e partidos de esquerda existentes
154

no país, dentre os quais destaca-se o PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir de acesso parcial ao conteúdo da obra.
397. COSTA, Márcia Regina. Os “carecas do subúrbio”: caminhos
de um nomadismo moderno. Petrópolis: Vozes, 1993. 232p. A julgar pelas
informações disponíveis, consiste de estudo dedicado às “gangues” juvenis
de orientação neonazista conhecidas como skinheads ou “carecas”, com foco
na cidade de São Paulo. Inclui referências ao PT e ao grupo Liberdade e Luta,
corrente estudantil ligada à Organização Socialista Internacionalista (OSI) –
grupo de orientação trotskista que aderiu ao PT. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir de acesso parcial ao conteúdo da obra.
398. COUTO, Cláudio Gonçalves; ABRUCIO, Fernando Luiz. A
dialética da mudança: o PT se confronta com a institucionalidade. São Paulo:
Cedec, 1993. 93 p. (Cadernos Cedec, 31). Considerando os dados disponíveis,
o estudo investiga a relação do PT com a institucionalidade à luz das experiências
vividas pelo partido no curso de sua primeira gestão no município de São Paulo
(1989-1992), sob a gestão da então prefeita Luiza Erundina. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
399. FISCHER, Tânia (Org.). Poder local: governo e cidadania. Rio
de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1993. 308p. Analisa a natureza do
“poder local enquanto relação de forças por meio das quais se processam
alianças e confrontos entre atores sociais”. Inclui estudos de pesquisadores
latino-americanos e europeus nos quais abordam os referenciais teóricometodológicos mais adequados à investigação do fenômeno, além dos processos de descentralização administrativa, de governo local e de participação popular em gestões municipais em todo o país. No que se refere ao PT,
destaca-se o estudo de Suzana Moura, dedicado à análise da experiência
do Orçamento Participativo no município de Porto Alegre. Moura contextualiza a proposta no âmbito do processo de redemocratização ocorrido no
país na década de 1980, no bojo da ampliação da participação popular em
administrações progressistas nas regiões sul e nordeste do Brasil. Analisa a
implantação da iniciativa em Porto Alegre/RS, na gestão Olívio Dutra (19891992), do PT, além dos desafios que se impuseram à sua consolidação, entre
os quais destaca “a inadequação da máquina político-administrativa para a
adoção e desenvolvimento de métodos e procedimentos democráticos”.
400. FISHER, Robert; KING, Joseph. Mobilizing the community:
local politics in the era of the global city. Estados Unidos da América:
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SAGE Publications, 1993. 368p. (Urban Affairs Annual Reviews, 41). Reúne estudos de caso e ensaios teóricos dedicados a refletir sobre a mobilização
de base como estratégia de resistência individual e comunitária diante do
Estado. Inclui capítulo dedicado ao Brasil, intitulado “‘Deepening’ democracy:
popular movements networks, Constitutional reform, and radical urban regimes in contemporary Brazil”, de autoria de Sonia E. Alvarez, no qual se
encontram inúmeros apontamentos sobre o lugar da questão da mobilização,
tanto na história quanto no ideário do PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir de acesso parcial ao conteúdo da obra.
401. FREIRE, Paulo. Pedagogy of the city. Estados Unidos da América: Continnum, 1993. 168p. Tradução para o inglês de obra originalmente
editada em português (1991). Resumo encontra-se na referência à obra em
português – ver Freire (1991).
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402. GARRARD-BURNETT, Viginia; STOLL, Davi (Org.). Rethinking protestantism in Latin America. Estados Unidos da América: Temple
University Press, 1993. 234p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra
analisa o crescimento da Igreja evangélica no contexto latino-americano nos
anos 1980. Inclui diversos capítulos dedicados ao Brasil, nos quais se encontram apontamentos acerca da relação de tais movimentos com o PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir de acesso parcial ao
conteúdo da obra.
403. GAY, Robert. Popular organization and democracy in Rio de Janeiro: a tale of two favelas. Estados Unidos da América: Temple University Press, 1993. 208p. Investiga processos de mobilização popular e participação política em duas regiões de favela na cidade do Rio de Janeiro (Vila
Brasil e Vidigal) no contexto da transição, da ditadura militar (1964-1985), à
democracia entre o final dos anos 1970 e o início da década de 1980. Inclui
referências ao PT e a lideranças petistas que elucidam aspectos do processo de
formação do partido na cidade do Rio de Janeiro. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir de acesso parcial ao conteúdo da obra.
404. HARNECKER, Marta. Alcaldía de Porto Alegre: aprendiendo
a gobernar. Cuba: Centro de Recuperación y Difusión de la Memoria
Histórica del Movimiento Popular Latinoamericano (Mepla); México:
Prefeitura de Durango, 1993. 40p. (Haciendo camino al andar, 2). Relata
a experiência da primeira gestão do PT em Porto Alegre/RS (1989-1992),
encabeçada por Olívio Dutra, baseado em depoimentos concedidos à autora
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em junho de 1992. De modo geral, reflete sobre desafios comuns a muitas das
experiências administrativas do PT em nível municipal, como a política de
alianças e as tensões existentes entre partido, governo e movimentos sociais.
Inclui análise do perfil da proposta de Orçamento Participativo, de sua implantação inicial, além de um debate entre dirigentes partidários a respeito dos
limites das experiências de governo do PT, especialmente no que se refere à
ampliação da participação popular. Compõe uma série de estudos publicados
pelo Centro de Recuperação e Difusão da Memória Popular Latino-Americana (Mepla), sediado em Cuba, resultantes da sistematização de depoimentos
de dirigentes partidários concedidos a Harnecker, que se propõe a registrar
experiências de governo empreendidas por partidos de esquerda da América
Latina nos anos 1980 e 1990. Acompanham, anexos, breve histórico do PT e
comentário geral da autora a respeito da administração pública municipal no
Brasil. Obra posteriormente reeditada no Chile (1995).
405. HARNECKER, Marta. Alcaldía de Vitoria: triturados por el aparato institucional. Cuba: Centro de Recuperación y Difusión de la Memoria
Histórica del Movimiento Popular Latinoamericano (Mepla); México: Prefeitura de Durango, 1993. 48p. (Haciendo camino al andar, 3). Analisa a
experiência de governo do PT em Vitória/ES (1989-1992), sob a gestão de Vitor
Buaiz. De modo geral, reflete sobre desafios comuns a muitas das experiências
administrativas do PT em nível municipal, como a política de alianças e as tensões existentes entre partido, governo e movimentos sociais. Detalha, entre outros temas, os conflitos vividos pelo PT ao longo da gestão tanto internos quanto
entre o governo o funcionalismo público, acompanhados dos diferentes balanços
da gestão elaborados por dirigentes do PT e por membros do governo. Compõe
uma série de estudos publicados pelo Centro de Recuperação e Difusão da Memória Popular Latino-Americana (Mepla), sediado em Cuba, resultantes da sistematização de depoimentos de dirigentes partidários concedidos a Harnecker,
que se propõe a registrar experiências de governo empreendidas por partidos de
esquerda da América Latina nos anos 1980 e 1990. Acompanham, anexos, breve
histórico do PT, comentário geral da autora a respeito da administração pública
municipal no Brasil, e questionário com roteiro básico utilizado pela autora no
registro dos depoimentos. Obra posteriormente reeditada no Chile (1995).
406. HARNECKER, Marta. Alcaldías de Santos y Diadema: de armonía y conflictos. Cuba: Centro de Recuperación y Difusión de la Memoria
Histórica del Movimiento Popular Latinoamericano (Mepla); México: Prefeitura de Durango, 1993. 56p. (Haciendo camino al andar, 1) Analisa a
experiência de governo do PT em Diadema/SP (1989-1992), sob a gestão de José
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Augusto da Silva Ramos; e a primeira experiência do PT em Santos/SP (19891992), sob a gestão de Telma de Souza. De modo geral, reflete sobre desafios
comuns a muitas das experiências administrativas do PT em nível municipal,
como a política de alianças e as tensões existentes entre partido, governo e
movimentos sociais. Detalha os embates internos ao PT em Diadema, e entre
este e os movimentos que lhe prestaram apoio político; e também a política de
alianças e o programa de governo adotados pelo PT em Santos. Compõe uma
série de estudos publicados pelo Centro de Recuperação e Difusão da Memória Popular Latino-Americana (Mepla), sediado em Cuba, resultantes da sistematização de depoimentos concedidos a Harnecker, que se propõe a registrar
experiências de governo empreendidas por partidos de esquerda da América
Latina nos anos 1980 e 1990. Acompanham, anexos, breve histórico do PT,
comentário geral da autora a respeito da administração pública municipal no
Brasil, e questionário com roteiro básico utilizado pela autora no registro dos
depoimentos. Obra posteriormente reeditada no Chile (1995).
407. HARNECKER, Marta. São Paulo: Una alcaldía asediada. Cuba:
Centro de Recuperación y Difusión de la Memoria Histórica del Movimiento Popular Latinoamericano (Mepla); México: Prefeitura de Durango, 1993. 104p. (Haciendo camino al andar, 4). Analisa a experiência de
governo do PT em São Paulo, na gestão Luiza Erundina (1989-1992), baseado
em depoimentos concedidos à autora entre junho e julho de 1992. De modo
geral, reflete sobre desafios comuns a muitas das experiências administrativas
do PT em nível municipal, como a política de alianças e as tensões existentes
entre partido, governo e movimentos sociais. Detalha, dentre outros temas,
as dificuldades enfrentadas nos primeiros anos após surpreendente vitória
eleitoral; os conflitos entre a gestão e os movimentos populares e sindicais,
sobretudo no que se refere à questão do transporte; além das diferenças nos
balanços da gestão elaborados por membros do partido e do governo. Compõe uma série de estudos publicados pelo Centro de Recuperação e Difusão
da Memória Popular Latino-Americana (Mepla), sediado em Cuba, resultantes da sistematização de depoimentos de dirigentes partidários concedidos a
Harnecker, que se propõe a registrar experiências de governo empreendidas
por partidos de esquerda da América Latina nos anos 1980 e 1990. Acompanham, anexos, breve histórico do PT, comentário geral da autora a respeito da
administração pública municipal no Brasil, e dados básicos sobre o município
de São Paulo. Obra posteriormente reeditada no Chile (1995).
408. HORTA, Celso. A greve da GM. São Paulo: Scritta, 1993. 186p.
A julgar pelos dados disponíveis, analisa a greve deflagrada em 1985 por me158

talúrgicos na unidade da empresa de automóveis General Motors instalada no
município de São José dos Campos/SP. Inclui referências ao PT e a lideranças
petistas. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir de acesso
parcial ao conteúdo da obra.
409. KINZO, Maria D´Alva Gil (Org.). Brazil: challenges of the
1990s. Inglaterra: London Institute of Latin American Studies/University of London, 1993. 214p. Reúne artigos que retratam os desafios com
os quais se defrontava o Brasil no curso dos anos 1980, notadamente no
que se refere aos seus indicadores econômicos e sociais; objetivando com
isto contribuir para uma melhor compreensão dos processos de transição
e consolidação democrática, como o que se observava no país no início da
década de 1990. Inclui referências ao PT que retratam a presença do partido no cenário político nacional ao longo da década de 1980 e no início
dos anos 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir de
acesso parcial ao conteúdo da obra.
410. KOTSCHO, Ricardo et al. Caravana da cidadania: diário de
viagem ao Brasil esquecido. São Paulo: Scritta, 1993. 155p. Relata a experiência de parte dos participantes da primeira de uma série de Caravanas da
Cidadania que, entre abril e maio de 1993, percorreu 4 mil quilômetros, repetindo ao inverso o trecho percorrido por Lula em sua infância entre os municípios de Garanhuns/PE e Guarujá/SP. Inclui textos de Eugênio Bucci, Cândido Mendes, Ricardo Kotscho, Jorge A. Barros, Cíntia Campos e Diogo Olivier.
Segundo Bucci, em apresentação, a coletânea registra “pequenas histórias de
auto-organização popular, de lideranças espontâneas, de lutas coletivas pela
sobrevivência”. Nas palavras de Kotscho, registra também o ceticismo, “não
só das elites e de boa parte da imprensa, mas também de muitas lideranças
petistas, que não acreditavam na generosidade da empreitada”. Inclui ensaio
fotográfico de Potásio Nene, Rogério Assis e Ronaldo Bernardi, que retrata as
condições de vida do “Brasil esquecido”, além de anexo que indica a composição das comissões organizadoras da Caravana e de sua comitiva.
411. KOWARICK, Lúcio. Social struggles and the city: the case of
São Paulo. Estados Unidos da América: Monthly Review, 1993. 269p. Tradução para o inglês de obra originalmente publicada em português (1988),
posteriormente reeditada com ampliações (1994). Resumo encontra-se na referência à segunda edição da obra em português – ver Kowarick (1994). A
julgar pelos dados disponíveis, referências ao PT concentram-se na segunda
edição da obra, publicada com revisões em ampliações.
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412. KRAUSE, Gustavo; CAVALCANTI, Luiz Otávio. O caminho
tem pedras: de Sarney a Itamar. [Caratinga]: s.n., 1993. v. 1, 297p. (Textos
de análises políticas) A julgar pelas informações disponíveis, a obra – organizada em vários volumes – analisa os principais fatos da conjuntura política
brasileira no contexto da transição, da ditadura militar (1964-1985), à democracia e nos primeiros anos da chamada Nova República, com especial interesse sobre o período compreendido entre a eleição indireta de José Sarney
à Presidência da República pelo Colégio Eleitoral em 1985 e a conclusão do
mandato do presidente Itamar Franco em 1994. Este volume, o primeiro da
série, privilegia o período compreendido entre fevereiro de 1987 e dezembro
de 1988. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, a retratar a atuação
do partido no período. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir de acesso parcial ao conteúdo da obra.
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413. LEWIS, Peter M. Alternative media: linking global and local.
França: Unesco Publishing, 1993. 130p. A julgar pelas informações disponíveis, apresenta o estudo de caso de nove experiências de mídia alternativa, contemplando praticamente todos os continentes. Ao abordá-los, a obra
acompanha a evolução da própria concepção de mídia alternativa, desde suas
origens à época contemporânea, pontuando os desafios com se defrontam,
não apenas em termos políticos e econômicos mas também em termos tecnológicos. Inclui estudo dedicado ao Brasil no qual constam referências à
Televisão dos Trabalhadores (TVT) – uma iniciativa surgida do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema em meados dos anos 1980, e que
durante anos manteve estreita relação com o PT. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
414. LIMA, Gilson; RECH, Hildemar. Uma aventura responsável: novos desafios das administrações populares. Porto Alegre: Sagra-DC Luzzatto, 1993. 110p. Reflete sobre o projeto socialista de um ponto de vista estratégico, desenvolvido a partir da experiência de “administrações populares”, embora
não as investigue detalhadamente. Considera que “a crise dos socialistas na
América Latina obriga-nos a um balanço [...] que possibilite um acerto de contas
com o passado e uma confrontação com as forças vivas do presente”, sugerindo que “as experiências das administrações populares podem nos auxiliar em
muito para enfrentarmos estes desafios”. Mais especificamente, discute desafios
como os concernentes ao planejamento político-administrativo, e aqueles suscitados pelas recentes transformações na estrutura de classes nas formações
sociais capitalistas. Inclui prefácio de Raquel Rolnik e apresentação de Tarso
Genro – ambos identificados com o PT –, segundo o qual a obra “propõe novos
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patamares de reflexão, a partir de uma abordagem democrática e pluralista da
cidade”, crítica ao “evolucionismo vulgar” e ao “messianismo esquerdista”. Inclui
ainda, anexo, entrevista concedida por Lima, membro do governo Olívio Dutra
na prefeitura de Porto Alegre (1989-1992), na qual discute as experiências e os
desafios concretos da primeira gestão petista naquele município.
415. LOPES NETO, Sebastião; GIANNOTTI, Vito (Org.). Para onde
vai a CUT?. São Paulo: Scritta, 1993. 166p. Analisa a trajetória da Central
Única dos Trabalhadores – entidade cuja história se confunde com a do PT
–, desde suas origens nos anos 1980 até a década de 1990. Reflete a visão de
dirigentes sindicais e partidários e de intelectuais de esquerda críticos ao que
consideram ser o abandono de uma postura combativa por parte da CUT mediante a adoção de posições tidas como moderadas. Reúne contribuições de
Sebastião Neto, Vito Giannotti, Almerico Lima, Durval de Carvalho, Gustavo
Codas, José Maria de Almeida (dirigente da Convergência Socialista, tendência
petista que havia rompido recentemente com o partido), José Osvaldo Tognato (dirigente do PT do Paraná), José Prata de Araújo e Ricardo Antunes. As
referências ao PT, que pontuam a obra, retratam a presença do partido e sua
relação com a CUT no contexto das Diretas Já (1984), do Colégio Eleitoral
(1985) e, sobretudo, do governo Collor (1990-1992); bem como a presença de
tendências petistas na entidade, tais como a Articulação, Democracia Socialista,
Convergência Socialista e Força Socialista. Inclui artigo de Antunes publicado na
revista Teoria e Debate, então editada pelo PT de São Paulo27.
416. MANAEV, Oleg; PRYLIUK, Yuri (Org). Media in transition: from
totalitarianism to democracy. Ucrânia: Abris, 1993. 291p. A julgar pelas informações disponíveis, analisa o papel desempenhado por meios de comunicação de massa em transições de regimes autoritários a democracias. Contempla
referências ao Brasil, em meios às quais se encontram menções ao PT e a Lula a
retratar a presença do partido nas eleições de 1989, as primeiras eleições presidenciais diretas realizadas no país desde os anos 1960. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir de acesso parcial ao conteúdo da obra.
417. MENDES, Cândido. Collor: anos-luz, ano zero. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1993. 225p. A julgar pelos dados disponíveis, reúne crônicas do autor a respeito da atribulada conjuntura política que marcou o mandato de Fernando Collor de Mello na Presidência da República (1990-1992),
compreendida entre sua vitória contra a candidatura petista – representa nas
eleições de 1989 por Lula – e seu impeachment em 1992, resultante de um amplo movimento de indignação suscitado por denúncias de corrupção em seu
161

governo. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Lula.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir de acesso parcial ao
conteúdo da obra. Cândido Mendes, que foi membro da Executiva Nacional
do Partido da Social-democracia Brasileira (PSDB) – na qual assumiu posição
contrária às alianças com partidos de direita, como o Partido da Frente Liberal (PFL) – acompanhou Lula nas Caravanas da Cidadania (1992-1993) e
publicou inúmeras obras com referências ao PT. Integra coletânea intitulada
pelo autor de “Trilogia da Pátria Amada”, juntamente com “Razão Armada” e
“A Presidência afortunada” – ver Mendes (1998).
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418. MORO LAPIERRE, Javier. Fronteiras de sangue: A saga de Chico Mendes. São Paulo: Scritta, 1993. 439p. Reportagem elaborada pelo historiador, antropólogo e roteirista espanhol que retrata o processo de desenvolvimento econômico da Amazônia, as condições de vida e trabalho nas regiões
Norte e Nordeste do país e, sobretudo, a trajetória de Chico Mendes. Destaca
a experiência política de Chico Mendes e sua luta em defesa de um modelo de
desenvolvimento ambiental e socialmente sustentado para a região amazônica Aborda desde a infância de Mendes nos anos 1940 e 1950, passando pela
sua formação política na década de 1960, pelo seu envolvimento nas lutas
políticas e sindicais em meados dos anos 1970 e 1980, até os conflitos com
fazendeiros e a perseguição policial, que culminaram em seu assassinato em
1988, bem como a repercussão e desdobramentos de sua morte no início dos
anos 1990. Ao final traz um breve glossário com o significado de expressões
em português estranhas ao idioma espanhol e uma relação das obras mais
consultadas na elaboração do estudo. Tradução para o português da obra em
espanhol originalmente publicada em 1992.
419. NEVES, Newton Jose de Oliveira; FAGUNDES, Milton. Collor, o
artífice do caos. São Paulo: Ícone Editora, 1993. 141p. A julgar pelas informações disponíveis, analisa a tumultuada conjuntura política que marcou o mandato de Fernando Collor de Mello na Presidência da República (1990-1992),
compreendida entre a vitória nas eleições de 1989 contra a Lula, do PT, e seu
impeachment em 1992, resultante de um amplo movimento indignação diante
das denúncias de corrupção. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas,
notadamente a Lula. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir de
acesso parcial ao conteúdo da obra.
420. PANIZZI, Wrana M.; ROVATTI, João F. Estudos urbanos: Porto Alegre e seu planejamento. Porto Alegre: Universitária/UFRGS, 1993.
373p. Coletânea de estudos dedicados a apresentar um “retrato de corpo in162

teiro de uma grande metrópole nacional” – Porto Alegre/RS – “permitindolhe [ao leitor] tomar contato com a rica problemática da aglomeração”, contribuindo assim para “o encontro de soluções adequadas aos seus problemas de
fundo”. Inclui dezenas de trabalhos, elaborados em sua maioria por pesquisadores e profissionais de arquitetura vinculados à Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), que abordam desde “a história construída ao redor
do porto, e as transformações posteriores” vividas pela cidade; passando por
uma investigação sobre “o que são hoje [...] a cidade e a cidadania”; pelo esforço em “encontrar uma disciplina à evolução urbana”, em que se destaca o
debate em torno do Plano Diretor; e, finalmente, pela avaliação de iniciativas
concretas de participação popular, e pelos desafios que se impõem à cidade
nas áreas de transportes e habitação. Inclui a análise de experiências das gestões municipais do PT na capital gaúcha.
421. PEPPE, Atílio; LESBAUPIN, Ivo (Org.). Revisão Constitucional e
Estado democrático. Rio de Janeiro: Centro João XXIII; São Paulo: Loyola,
1993. 185p. (Estudos brasileiros; 2). Reúne a transcrição das contribuições
apresentadas ao Seminário “Revisão Constitucional e Estado Democrático”
realizado em 1993 pelo Centro João XXIII. Inclui artigos de Adriano Pilatti,
Antônio Abreu, Atílio M. Pepe, Berthold Erwing Weig, Carlos Alberto Novaes,
Charles Freitas Pessanha, Carlos Nelson Coutinho, Eliana Augusta C. Athayde, Hélio Bicudo, Ivo Lesbaupin, Jairo Marconi Nicolau, José Genoino, José
Maria Gomez, Marcello C. Azevedo, Marcelo Lavenère, Marcus Figueiredo,
Maria D’Alva Kinzo, Maria Tereza Sadek, Raimundo J. B. Teixeira Mendes,
Renato Lessa, Rogério A. Schmitt, Sílvia S. Whitaker Ferreira, Sônia de Camargo, Tilden Santiago, Ulisses Riedel de Resende e Thierry L. de Guertechin,
vários deles simpatizantes ou filiados ao PT à época. Inclui referências ao PT
que retratam as posições e movimentações políticas dos partido antes da Revisão Constitucional de 1993. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir de acesso parcial ao conteúdo da obra.
422. PORTO, Mauro Pereira. O papel da televisão na eleição de 1992
para prefeito de São Paulo. Brasília: Fundação Universidade de Brasília,
1993. 70p. Conforme indica o título, analisa o desenrolar e desfecho das eleições municipais ocorridas no país em 1992, com especial interesse sobre o papel
da televisão no pleito realizado em São Paulo/SP. Inclui referências ao PT e a
Eduardo Suplicy, candidato pelo partido à prefeitura municipal de São Paulo nas
eleições imediatamente seguintes ao término do mandato de Luiza Erundima,
também do PT, na gestão municipal paulista (1989-1992). Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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423. RODRIGUES, Leôncio Martins; CARDOSO, Adalberto Moreira. Força Sindical: uma análise socio-política. São Paulo: Paz e Terra,
1993. 172p. Analisa a formação e o perfil de outra central sindical – a Força
Sindical, em obra que se assemelha àquela dedicada à Central Única dos Trabalhadores (CUT) e publicada por Rodrigues em 1990. Apresenta os resultados de um estudo empírico realizado mediante a aplicação de questionários
entre dirigentes do movimento sindical, por ocasião do congresso de fundação da Força Sindical em 1991. A partir destes questionários procura determinar a composição socioeconômica e política da nova entidade surgida como
alternativa à CUT e à Central Geral dos Tranalhadores (CGT), consideradas
uma muito radical e outra conservadora, respectivamente, e sob bandeira de
um sindicalismo apontado por alguns como “moderno” e conhecido também
como “sindicalismo de resultados” – uma perspectiva de trabalho sindical
conciliatória, oposta à perspectiva “classista” historicamente associada à CUT.
Referências ao PT e lideranças petistas, numerosas, concentram-se em capítulo dedicado a identificar as preferências e filiações político-partidárias dos
delegados participantes do congresso de fundação da Força Sindical (1991).
424. SADER, Emir (Org.). 1994: Ideias para uma alternativa de esquerda à crise brasileira. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1993. 195p.
Coletânea publicada em 1993, ano que, “diante da profundidade e do impasse a que sucessivos governos conservadores levaram o Brasil nas últimas
décadas”, supõe-se que “finalmente delineia-se uma virada que compense a
decepção de 1989 e abra para o país um caminho novo”. Inclui artigos de
César Benjamin, Luiz Pinguelli Rosa, Emir Sader, Chico Alencar, Leo Lince,
José Márcio Camargo, Sérgio Goldstein, Leandro Konder e José Tauile, “todos
eles reconhecidos intelectuais, militantes ou simpatizantes do PT”, os quais
“apostam nessa possibilidade e desenvolvem aqui ideias sobre como seria um
governo popular e democrático no Brasil”. Abordam temas como “o Estado e
o desenvolvimento capitalista”, os “mitos da privatização e da modernização
tecnológica”, a possibilidade de desenvolvimento econômico com distribuição
de renda, “teses sobre política cultural”, além da trajetória e do perfil ideológico do PT e dos desafios que então se impunham ao partido. De modo geral,
propõe-se a “discutir a questão do poder não como tema acadêmico, mas
como um problema teórico-prático”, num contexto em que “a esquerda se
prepara para assumir a responsabilidade de tirar o país da crise”.
425. SILVA, Jorge Vieira. A transparência da democracia: estudo sobre
o orçamento da prefeitura de São Paulo. São Paulo: Annablume, 1993. 142p.
A julgar pelas informações disponíveis, a obra apresenta a experiência de imple164

mentação do Orçamento Participativo – programa de descentralização e democratização do processo de elaboração do orçamento público – no município de
São Paulo, no curso da primeira administração do PT na cidade (1989-1992),
encabeçada pela então prefeita Luiza Erundina. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
426. SKIDMORE, Thomas E. (Org.). Television, politics, and the
transition to democracy in Latin America. Estados Unidos da América:
Woodrow Wilson Center Press, 1993. 188p. A julgar pelas informações
disponíveis, analisa o papel dos meios de comunicação de massa em países da
América Latina marcados, nos anos 1980 e 1990, por transições de regimes
autoritários a democracias. Contempla referências ao Brasil e, mais especificamente ao PT e a Lula que retratam sobretudo a participação do partido nas
eleições presidenciais de 1989, as primeiras a eleger diretamente o presidente
da República desde a década de 1960. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
427. SOUZA, Ricardo Stumpf Alves de. Contracorrenteza. Brasília:
Thesaurus, 1993. 397p. Relata a trajetória do autor desde a juventude nos
anos 1970, passando por sua vinculação ao PT até 1991, quando adere ao
Partido Comunista Brasileiro (PCB). Referências ao PT são numerosas e dão
o tom à obra, imprimindo-lhe raro perfil: consiste das memórias de um militante petista de base sobre os 10 primeiros anos do partido em regiões onde
sua trajetória é pouco estudada, contadas a partir da condição de integrante
do Movimento Comunista Revolucionário (MCR) – corrente petista que deu
origem à tendência Força Socialista (FS). Contempla referências à conjuntura
política, às lutas populares e ao PT no Rio Grande do Sul (1980-1983), São
Paulo e Rondônia (1983-1984), Distrito Federal (1984-1985), e Bahia (19861991). No caso da Bahia, destacado na obra, relata os embates no PT entre o
MCR/FS e a Articulação; a Convenção Estadual do PT (1987); as atividades do
Núcleo Nélson Mandela, no qual militava; as campanhas de 1988 e 1989 em
Salvador; a Convenção do PT de Salvador (1989); as tensões no PT e MCR em
relação à questão da homossexualidade; e as lutas de estudantes petistas no
estado. Ao final, constam reflexões do autor, já no PCB, quanto aos problemas
e perspectivas da esquerda brasileira no início dos anos 1990.
428. VAZ, Luiz Armando e GOLIN, Tau. Tarso Genro: Álbum de
campanha, 1992 - Frente Popular (PT-PSB-PPS-PC-PV). Porto Alegre: Utopia, 1993. 156p. Consiste de álbum fotográfico de autoria de Luiz Armando
Vaz, organizado por Tau Golin, que registra a campanha da Frente Popular
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(PT-PSB-PPS-PCB-PV) para a prefeitura de Porto Alegre em 1992. Retrata as
candidaturas do PT, por meio dos seus representantes Tarso Genro e Raul
Pont, seus familiares, assessores e a militância da Frente em comícios, passeatas, carreatas, nos bairros da cidade, nos debates televisivos, em panfletagens
de rua, na comemoração da vitória no segundo turno da votação e em passeatas pelo “Fora Collor!”. Inclui ainda a composição das comissões de trabalho das áreas de comunicação e propaganda do comitê de campanha; nota
introdutória de Golin, em que apresenta e comenta o trabalho do fotógrafo
Luiz Armando Vaz; prefácio de Olívio Dutra, também do PT, em que avalia a
campanha e destaca as realizações de sua gestão; relação dos vereadores eleitos pela Frente Popular; além de quadro com os dados eleitorais do primeiro
e segundo turnos da votação.
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1994
429. BARCELLOS, Jalusa (Org.). CPC da UNE: uma história de paixão e consciência. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994. 459p. Apresenta
memórias sobre as origens e as atividades do Centro Popular de Cultura (CPC),
entidade cultural ligada à União Nacional dos Estudantes (UNE) e atuante no
Brasil nos anos 1960, sobretudo no meio universitário. Contempla depoimentos
de ativistas envolvidos diretamente com o CPC, tais como Aldo Arantes, Cacá
Diegues, Caio Graco, Capinam, Carlos Estevam Martins, Carlos Lyra, Carlos
Miranda, Chico de Assis, Chico Nelson, Denoy de Oliveira, Eduardo Coutinho,
Fernando Peixoto, Ferreira Goulart, Flávio Migliaccio, Gianfranfesco Guarnieri,
Herbert de Souza (o Betinho), João das Neves, João Siqueira, Joel Barcelos, Jorge
Coutinho, José Serra, Luiz Werneck Vianna, Luiz Carlos Saldanha, Marcos Jaimovich, Marice Capovilla, Moacyr Felix, Nelson Xavier, Pichin Plá, Sérgio Ricardo,
Teresa Aragão e Vinícius Caldeira Brandt – alguns deles identificados com o PT
–; acompanhados do depoimento de Lindbergh Farias, então presidente da UNE.
Referências ao PT, brevíssimas, constam de reflexões de alguns dos entrevistados
quanto à relação entre política e cultura nos anos 1990 e sobre as possibilidades de
se reviver uma experiência como a do CPC. Inclui, apresentação de Sérgio Cabral,
prefácio de Ênio Silveira, texto de homenagem a Oduvaldo Vianna Filho (o Vianinha) de autoria de Paulo Pontes, além de, anexo, relatório de atividades do CPC.
430. BENMAYOR, Rina; SKOTNES, Andor (Org.). Migration and identity. Estados Unidos da América: Oxford University Press, 1994. 223p. (International Yearbook of Oral History & Life Stories, 3). A obra integra uma
série dedicada à compreensão de aspectos variados de nosso presente e passado,
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utilizando como subsídio testemunhos autobiográficos, biografias escritas e entrevistas sobre história de vida, contemplando experiências as mais diversas e
em diferentes partes do mundo. O estudo em questão é voltado especificamente
aos temas da migração e identidade. Inclui referências ao PT, contempladas em
capítulo elaborado por Evelina Dagnino e dedicado à vida de Dona Marlene,
brasileira e moradora de área de periferia da cidade Campinas/SP cuja trajetória
pessoal se cruza com a do PT. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
431. BIGELOW, Barbara Carlisle (Org). Contemporary black biography. Volume 5: profiles from the international black community. Estados
Unidos da América; Inglaterra: Gale Research, 1994. 321p. A julgar pelas
informações disponíveis, a obra integra uma coleção monumental, dedicada a
reunir biografias de negros e negras que se notabilizaram por suas contribuições
aos mais diversos campos de atividade humana. Neste, que é o quinto volume
do projeto, consta o perfil de Benedita da Silva, histórica liderança do movimento negro e do PT, com apontamentos sobre sua trajetória pessoal e política.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
432. BRICKMAN, Carlos. A vida é um palanque: os segredos da comunicação política. São Paulo: Globo, 1994. 187p. Considerando os dados
disponíveis, analisa questões envolvendo a comunicação e a propaganda política nos principais pleitos eleitorais ocorridos no Brasil no contexto de transição, da ditadura militar (1964-1985), à democracia e nos primeiros anos da
Nova República. Inclui referências à participação do PT e de lideranças petistas em eleições realizadas no período assinalado. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir de acesso parcial ao conteúdo da obra.
433. BRIESEMEISTER, Dietrich et al. (Org). Brasilien heute: politik,
wirtschaft, kultur. Alemanha: Vervuert, 1994. 664p. (Bibliotheca IberoAmericana, 53). Considerando os dados disponíveis, a obra apresenta um quadro da situação política, econômica e cultural do Brasil no contexto de transição, da ditadura militar (1964-1985), à democracia, e nos primeiros anos
da Nova República. Inclui referências ao PT e a Lula, a retratar a atuação do
partido no período indicado. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
434. BURCH, Joann J. Chico Mendes: defender of the rainforest. Estados Unidos da América: Millbrook Press, 1994. 48p. Dedicada ao público
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infanto-juvenil, a obra narra de modo simplificado, mas não simplista, a trajetória pessoal e política de Chico Mendes (1944-1988), seringueiro, sindicalista e militante do PT empenhado na defesa de um projeto de desenvolvimento
social e ambientalmente sustentável para a região amazônica. Aborda desde
sua infância aos conflitos que resultaram em seu assassinato em 1988. Ricamente ilustrado, apresenta, em fotografias, o cotidiano das populações da
Amazônia; o envolvimento político de Chico Mendes; e manifestações realizadas posteriormente a sua morte.
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435. CAMARGOS, Maurício Lara. Campanha de rua: a cobertura
jornalística de uma eleição presidencial. São Paulo: Geração Editorial,
1994. 143p. Relato da campanha presidencial de 1989, a primeira realizada
no Brasil desde os anos 1960, elaborado a partir da cobertura do pleito efetuada pelo autor na condição de repórter do Jornal do Brasil. Conforme destaca Ricardo Noblat em prefácio, a reportagem não resulta numa narrativa
nacional da campanha, mas é marcada pela “visão localizada e provinciana”
de uma cobertura realizada a partir de Minas Gerais. Considera que, se, por
um lado, “se perde em perspectiva e visão panorâmica (…) ganha-se em riqueza de detalhes e ambivalência”, residindo justamente aí “o aspecto mais
saboroso do livro”, que retrata os candidatos “em cenários onde o grande
público não está acostumado a vê-los”. Segundo o autor, “vi a campanha das
ruas, dos palanques”: “estive com os candidatos cansados (…), correndo da
imprensa ou rindo sem querer”, “com os eleitores quando estavam aplaudindo, xingando, vaiando, chorando de emoção”, e num estado onde havia
“quase 10 milhões de votos sem dono” que “candidato nenhuma ia deixar
de mão beijada”.
436. CARVALHO, Luiz Maklouf. Contido à bala: a vida e a morte
de Paulo Fonteles, advogado de posseiros no Sul do Pará. Belém: Cejup,
1994. 615p. Relata a trajetória pessoal e política de Paulo Fonteles, advogado
e militante de esquerda. Partindo de sua infância e de sua militância estudantil nos anos 1960, quando se aproximou da Ação Popular (AP), passa por
sua incorporação ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB) no início dos anos
1970, pela prisão e a tortura, até sua atuação como deputado estadual, eleito
em 1982, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), e como
advogado junto aos trabalhadores rurais do sul do Pará – motivo pelo qual foi
assassinado em 1987. Aborda a breve passagem de Fonteles pelo PT no início
dos anos 1980, quando chegou a ocupar a Presidência do Diretório Regional
Provisório do Pará e também as dissidências ocorridas no âmbito do PCdoB
entre fins dos anos 1970 e início dos anos 1980 – decorrentes das divergências
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internas em torno da Guerrilha do Araguaia –, que em parte deram origem ao
Partido Comunista Revolucionário (PCR), organização fundada em 1984 que
aderiu ao PT. Inclui fotografias que retratam a vida de Fonteles.
437. CASTAÑEDA, Jorge G. Utopia desarmada: intrigas, dilemas e
promessas da esquerda latino-americana. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 459p. Ensaio sobre a história e perspectivas da esquerda na América
Latina, com ênfase nas décadas de 1960 e 1990. Propõe três “teses básicas”: a da
“caducidade” da via revolucionária; a permanente ameaça de “violência”, derivada
da extrema desigualdade social e da fragilidade do sistema político na região; e
a suscetibilidade das elites em aceitar reformas, tanto quanto dos movimentos –
mesmo quando manifestos em forma extremada, como os de luta armada – em
propô-las, sob a chamada derrocada do socialismo no final dos anos 1980. Inclui
capítulo em que apresenta leitura do quadro político brasileiro a partir das teses propostas. Contempla referências ao perfil e trajetória do PT, que caracteriza
como uma manifestação da via reformista, equiparado – não obstante sua forma radicalizada e bases populares – ao Partido da Social-Democracia Brasileira
(PSDB) e Partido Democrático Trabalhista (PDT). Inclui apresentação de Francisco Weffort, ex-Secretário Geral do PT. Obra editada originalmente em espanhol
(México, 1993) e traduzida também para o inglês (1993) e francês (1996); tendo
sido, além disso, editada em espanhol na Europa (Espanha, 1995).
438. CAVALLARO, Jim; PENGLASE, Ben. Final justice: Police and
Death Squad homicides of adolescents in Brazil. Estados Unidos da América: Human Rights Watch, 1994. 140p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra analisa a atuação da Polícia e do Esquadrão da Morte em casos de
assassinatos de crianças e adolescentes no Brasil. Inclui breves referências ao
PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial
ao conteúdo da obra.
439. COHEN-CRUZ, Jan; SCHUTZMAN, Mady (Org.). Playing Boal:
theatre, therapy, activism. Inglaterra; Estados Unidos da América: Routledge, 1994. 254p. Analisa as formulações e aplicações contidas nas contribuições de Augusto Boal (1931-2009), diretor teatral e ativista político, localizadas na intersecção entre os campos da política e das artes cênicas. Em
termos mais específicos, analisa experiências de aplicação de sua proposta,
sintetizada na ideia do “Teatro do Oprimido” – na qual as artes cênicas são
empregadas como instrumento de educação e de estímulo à participação coletiva –, em diversos países da América do Norte e Europa. Inclui menções
ao PT nas quais, em entrevista, Boal relata seu envolvimento com o partido e
169

com lideranças petistas, com especial destaque a Lula. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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440. COMISSÃO PASTORAL DA TERRA. Conflitos no campo: Brasil
94. Goiânia: Comissão Pastoral da Terra, 1994. 68p. A julgar pelos dados
disponíveis, apresenta um painel dos conflitos em curso no campo no Brasil
em meados da década de 1990. A obra integra uma série de relatórios anuais
sobre a questão apresentados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT). Inclui
referências ao PT e a lideranças petistas envolvidas na denúncia de crimes cometidos contra trabalhadores rurais, e também trabalhadores vitimados pela
violência e vinculados ao partido. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
441. DI SANTO, Donato; SUMMA, Giancarlo (Org.). Rivoluzione
addio. Itália: Ediesse, 1994. Reúne entrevistas com lideranças de diversos
partidos de esquerda da América Latina, concedidas a Di Santo, dirigente da
esquerda italiana responsável por tarefas concernentes às relações internacionais e a Summa, jornalista italiano então radicado no Brasil, acompanhadas
de um ensaio político produzido por ambos. Inclui entrevistas concedidas por
Cuauhtémoc Cárdenas (México), Rubén Zamora (El Salvador), Sérgio Ramírez
(Nicarágua), Dora María Telles (Nicarágua), Tabaré Vázquez (Uruguai), Isabel
Allende (Chile) e também por Lula (Brasil), fundador, principal liderança e até
então presidente do PT. Referências ao PT pontuam a obra, concentrando-se
no depoimento de Lula, e retratam a trajetória do partido ao longo das décadas de 1980 e 1990, sua presença no cenário político nacional e internacional, bem como suas formulações estratégicas e programáticas. Inclui prefácio
de Furio Colombo.
442. DIMENSTEIN, Gilberto (Org.). Como não ser enganado nas
eleições. São Paulo. Editora Ática, 1994. 71p. Contém histórias, reflexões e
depoimentos sobre o processo político-eleitoral no Brasil, apresentados como
subsídio aos eleitores dispostos a votar “de modo bem-informado” e com “responsabilidade” em 1994. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Lula. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra
443. DIMENSTEIN, Gilberto; SOUZA, Josias de. A história real: trama de uma sucessão. São Paulo: Ática; Folha de S.Paulo, 1994. 245p. Analisa a “trama” da sucessão presidencial de 1994, ocorrida à época de implantação do Plano Real, na qual Fernando Henrique Cardoso “virou candidato
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ao assumir o Ministério da Fazenda”, visto que “os técnicos imaginavam que
só haveria Real se existisse um futuro presidente para sustentá-lo”. Resultante
de entrevistas, da análise de artigos da grande imprensa e de documentos
obtidos junto a funcionários do Ministério da Fazenda, investiga os principais episódios da conjuntura política nacional entre as campanhas de 1989
e 1994. “Permite ao leitor saborear os bastidores da sucessão presidencial e
revisitar fatos antigos desconhecidos”, conforme esclarecem os autores. Aborda, paralelamente, as “trajetórias pessoais de Fernando Henrique e Lula, com
seus sonhos, frustrações e conquistas”, lembrando que “estiveram juntos na
maior parte do tempo”, mas que acabaram “separados [...] pela Presidência”.
Inclui fotografias que retratam a vida pessoal e momentos decisivos da trajetória política de ambos, como a campanha de 1978, o movimento pelas Diretas
Já, as eleições de 1985, as Caravanas da Cidadania (1992-1993), além das
campanhas de 1989 e 1994.
444. DOMÍNGUEZ, Jorge I (Org.). Parties, elections, and political
participation in Latin America. Estados Unidos da América: Garland,
1994. 424p. (Essays on Mexico Central South America, 5). Reúne artigos
dedicados a analisar o sistema político-eleitoral existente em diversos países
da América Latina desde pelos menos a década de 1950 aos anos 1990. Inclui
referências ao PT e a lideranças petistas que retratam a presença do partido
na conjuntura política brasileira marcada pela transição, da ditadura militar
(1964-1985), à democracia, e também nos primeiros anos da Nova República.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
445. DOMÍNGUEZ, Jorge I (Org.). Social movements in Latin America: the experience of peasants, workers, women, the urban poor, and
the middle sectors. Estados Unidos da América: Garland, 1994. 400p.
(Essays on Mexico Central South America, 4). Reúne artigos dedicados a
analisar um amplo espectro de movimentos sociais atuantes em diversos países da América Latina, marcados, entre os anos 1970 e 1990, pela transição de
regimes autoritários a democracias. Inclui referências ao Brasil, junto às quais
constam menções ao PT e a lideranças petistas, a retratar sobretudo presença
do partido em movimento de luta por Saúde na Zona Leste de São Paulo.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
446. DOMÍNGUEZ, Jorge I (Org.). The Roman Catholic Church in
Latin America. Estados Unidos da América: Garland, 1994. 424p. (Essays
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on Mexico Central South America, 3). Reúne uma série de artigos cujo objetivo é oferecer um abrangente quadro acerca da presença da Igreja Católica na
América Latina no período compreendido entre as décadas de 1960 e 1990,
contemplando correntes católicas progressistas, notadamente as referenciadas
na Teologia da Libertação; bem como sua relação com as lutas populares em
curso na região no período assinalado. Inclui referências ao PT e a lideranças
petistas que retratam, sobretudo, a presença do partido no meio religioso.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
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447. DUTILLEUX, Christian. Je m’explique: Leonardo Boff entretiens avec Christian Dutilleux. França: Desclée de Brouwer, 1994. 138p.
Consiste de entrevista concedida por Leonardo Boff (1938) a Dutilleux,
jornalista belga então radicado no Brasil. Na conversa, Boff – importante
liderança religiosa identificada com a Teologia da Libertação e com o PT –
relata sua trajetória pessoal, seu envolvimento com os setores progressistas
da Igreja, seu entendimento sobre a prática e os compromissos cristãos, a
resistência aos ataques que sofreu por parte da ala conservadora da Igreja
católica, bem como sua atuação política e referências político-partidárias.
No que se refere ao seu envolvimento político, aborda sobretudo importância da defesa de um modelo de desenvolvimento ambiental e socialmente
sustentável; e também o envolvimento com as lutas populares no Brasil,
quando menciona sua identificação com PT e Lula, manifesto por exemplo
no apoio à candidatura de Lula à Presidência da República em 1994. Obra
posteriormente traduzida para o espanhol (1997).
448. FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: EDUSP; Fundação para o Desenvolvimento da Educação/FDE, 1994. 650p. (Didática, 1).
Consiste de obra monumental dedicada à história do Brasil e voltada a fins
didáticos. Aborda os principais aspectos da história do país, como sociais, culturais, político e econômicos, contemplando os períodos Colonial (1500-1822),
Monárquico (1822-1889) e Republicano – neste caso, desde a proclamação da
república (1889) até o fim da ditadura militar em 1985. As edições seguintes à
primeira (1994), editadas entre 1995 e 2001, contam com revisões e acréscimos,
contemplando os primeiros anos da Nova República, localizados entre a redemocratização em 1985 e as eleições presidenciais de 1989. Inclui referências
ao PT e a lideranças petistas, a retratar a formação do partido e sua presença
na conjuntura política nacional na década de 1980. Posteriormente, a obra foi
reeditada em versão resumida, publicada primeiramente em inglês e português
– tendo sido, em seguida, traduzida para diversos idiomas – ver Fausto (1999).
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449. FAUSTO NETO, Antônio et al.; BRAGA, José Luiz; PÔRTO,
Sérgio Dayrell (Org.). Brasil: comunicação, cultura & política. Rio de Janeiro: Diadorim; Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em
Comunicação, 1994. 355p. A julgar pelas informações disponíveis, reúne artigos dedicados a analisar o papel desempenhado pelos meios de comunicação
de massa nos conflitos políticos em curso no Brasil entre final dos anos 1980
e a primeira metade da década de 1990. Inclui referências ao PT e a lideranças
petistas, notadamente a Lula, que retratam, entre outros aspectos, a presença do
partido na campanha presencial de 1989. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
450. FEIRE, Paulo. Cartas a Cristina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994. 344p. A obra combina ficção com memórias e experiências do
próprio autor. Nela, Freire apresenta reflexões sobre aquilo que se poderia
sintetizar como processo de aprendizagem ou de experiência de conhecer
o mundo. Inclui menções ao PT. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
451. FERNANDES, Florestan. Democracia e desenvolvimento: a
transformação da periferia e o capitalismo monopolista da era atual. São
Paulo: Hucitec, 1994. 210p. Reúne artigos e ensaios de Florestan Fernandes
acompanhados de entrevistas por ele concedidas, publicados nos anos 1980
e 1990 em órgãos da grande imprensa, e também em publicações do PT, de
seu mandato de deputado federal pelo PT, e de movimentos sociais. Neles,
aborda os processos políticos e econômicos correspondentes à monopolização
do capitalismo em suas áreas periféricas ou dependentes. Reflete, mais especificamente, sobre a natureza e a profundidade das transformações sociais
ocorridas a partir dos anos 1960 em países como Portugal, Cuba, Nicarágua,
Chile, El Salvador, Albânia e, inclusive, o Brasil. Em relação ao Brasil, analisa a natureza e os propósitos da ditadura militar (1964-1985), e os desafios
impostos à oposição democrática ao regime. Destaca a emergência dos movimentos operários em fins dos anos 1970, o significado da fundação do PT no
início dos anos 1980, além dos desafios impostos ao conjunto das forças de
esquerda nesse período – encabeçadas pelo PT –, em especial à Assembleia
Nacional Constituinte (1987-1988) e à campanha presidencial de 1989.
452. FIGUEIREDO, Mey Lima. Jogando para ganhar: marketing político – verdade e mito. São Paulo: Geração, 1994. 238p. Reúne ensaios e relatos de experiência do autor – um profissional do marketing político – acerca da
propaganda no contexto político brasileiro e internacional na segunda metade
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dos anos 1980 e primeira metade da década de 1990. Inclui referências ao PT
e a lideranças petistas, a retratar a presença do partido nos principais pleitos
ocorridos no país no período compreendido entre o fim da ditadura militar
(1964-1985) e as eleições presidenciais de 1994. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
453. FIGUEIRO, Ruberns; MALIN, Mauro (Org.). A conquista do
voto: como agem os especialistas nas campanhas eleitorais. São Paulo:
Brasiliense, 1994. 192p. A julgar pelas informações disponíveis, analisa o
papel desempenhado por profissionais especializados em questões políticoeleitorais nos principais pleitos ocorridos no Brasil no contexto de transição,
da ditadura militar (1964-1985), à democracia e nos primeiros anos da Nova
República. Inclui referências à participação do PT nas campanhas eleitorais
realizadas no período assinalado. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir de acesso parcial ao conteúdo da obra.
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454. FILHO, Expedito. Nos bastidores da campanha: Fernando Henrique Cardoso – crônica de uma vitória. Rio de Janeiro: Objetiva, 1994. 148p.
A julgar pelas informações disponíveis, consiste de reportagem sobre as eleições
de 1994, com especial interesse sobre a candidatura de Fernando Henrique
Cardoso, eleito presidente da República pelo Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB). Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, sobretudo a Lula
– principal adversário de Cardoso no pleito. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
455. FREDERICO, Celso. Crise do socialismo e movimento operário.
São Paulo: Cortez, 1994. 104p. Considerando os dados disponíveis, reúne
dois ensaios elaborados pelo autor. O primeiro analisa o colapso dos regimes
socialistas do Leste Europeu e da União Soviética entre o final dos anos 1980
e início dos anos 1990. Já o segundo, aborda o movimento operário no Brasil,
com foco numa crítica às práticas sindicais corporativistas. Inclui menções ao
PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial
ao conteúdo da obra.
456. FRESTON, Paul. Evangélicos na política brasileira: história ambígua e desafio ético. Curitiba: Encontrão Editora, 1994. 163p. A julgar
pelas informações disponíveis, analisa a presença de fiéis ligados às Igrejas
evangélicas no cenário político brasileiro da Nova República, compreendido
entre o fim da ditadura militar (1964-1985) e as eleições presidenciais de
1994, passando pelos principais pleitos ocorridos no período e também pelo
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impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Inclui referências
ao PT e a lideranças petistas, tais como Lula e Benedita da Silva, as quais
registram, por exemplo, as relações do partido com o meio religioso no contexto das campanhas de 1989 e 1992. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
457. GAROTINHO, Anthony; BITTAR, Jorge; SANTORO, Paulo; CESAR, Mauro. A indústria pergunta, qual é o seu compromisso?. Rio de Janeiro: Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro: Centro Industrial do Rio de Janeiro, 1994. 62p. Inclui as exposições feitas pelos principais
candidatos ao governo do Rio de Janeiro nas eleições de 1994 a um seminário
promovido pelas entidades de representação dos empresários da indústria no
estado, com o objetivo de apresentarem seus programas de governo. Entre as
candidaturas contempladas constam as Anthony Garotinho (PDT), Paulo Santoro (Prona), Mauro Cesar (PRN), e a de Jorge Bittar (PT). Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
458. GENRO, Tarso. Utopia possível. Porto Alegre: Artes e Ofícios,
1994. 159p. Reúne ensaios em que o autor sintetiza suas reflexões a respeito do projeto socialista no contexto da crise do chamado “socialismo real”.
Mais especificamente, critica os fundamentos do “marxismo realmente existente”, considerado “dogmatizado”, abordando temas como o Estado e o direito; aprofunda suas críticas ao regime capitalista, enfatizando seu suposto
“fracasso [...] como regime humanista”; e esboça um projeto socialista que,
“baseado em consensos majoritários em torno de reformas básicas”, seja capaz
de assegurar “um patamar de dignidade e cidadania para todos”. Naquilo que
se refere especificamente ao PT, o livro inclui ensaio em que o autor comenta
as formulações de José Genoino, do PT, sobre a questão do Estado, exposta
em entrevista publicada em livro em 1991 – ver Genoino (1991); e também
uma entrevista concedida por Genro a Haroldo Abreu em 1992 a respeito, sobretudo, de sua experiência como vice-prefeito de Porto Alegre/RS na gestão
Olívio Dutra (1989-1992).
459. GIANOTTI, Vito. Medeiros visto de perto. São Paulo: Brasil Urgente, 1994. 174p. Considerando os dados disponíveis, consiste de um perfil
de Luiz Antônio Medeiros (1948), elaborado por Vito Gianotti, também sindicalista, mas militante de esquerda e ligado historicamente à CUT. Medeiros,
por seu turno, despontou no início dos anos 1990 como liderança vinculada a setores conservadores da sociedade, representando na origem o que se
convencionou designar de “sindicalismo de resultados” – uma perspectiva de
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trabalho sindical conciliatória e associada à Força Sindical. Inclui referências
ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Lula, que refletem as opiniões e
posturas políticas de Medeiros com relação ao partido. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
460. GOMES, Ciro Ferreira et al. No país dos conflitos. Rio de Janeiro: Revan, 1994. 166p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste
de entrevista concedida por Ciro Gomes (1957), então Ministro da Fazenda
e membro do Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB), aos jornalistas
Miriam Leitão, Suely Caldas, Ancelmo Góis, Geneton Moraes Neto e Marcelo
Pontes, na qual relata sua trajetória pessoal e política. Inclui referências ao
PT e Lula. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
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461. GRACINDO, Regina Vinhaes. O escrito, o dito e o feito: educação e partidos políticos. São Paulo: Papirus, 1994. 359p. Analisa a política
educacional sustentada pelos principais partidos políticos existentes no Brasil
em meados da década de 1990. Inclui referências ao PT e, mais especificamente, às proposições apresentadas pelo partido entre o final dos anos 1980
e início dos anos 1990 no campo da educação. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
462. GRANDINETTI, Luis Gustavo; CARVALHO, Castanho. Liberdade de informação e o direito difuso a informação verdadeira. Rio de Janeiro: Renovar, 1994. 98p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra
apresenta um painel com alguns dos principais embates políticos envolvendo
os grandes meios de comunicação de massa no Brasil nas décadas de 1980 e
1990. Destacam-se, entre outros, aqueles envolvendo lideranças do PT, tais
como Eduardo Suplicy e Lula. Reeditada posteriormente (200328), com ampliações. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
463. HARNECKER, Marta. El sueño era posible: los orígenes del
Partido de los Trabajadores de Brasil narrados por sus protagonistas.
Cuba: Cultura Popular; Chile, LOM, 1994. 300p. Edição em espanhol de
obra publicada também em português (1994). Resumo encontra-se na referência à obra em português – ver Harnecker (1994).
464. HARNECKER, Marta. O sonho era possível: a história do Partido dos Trabalhadores narrada por seus protagonistas. São Paulo: Casa
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América Livre; Cuba: Mepla, 1994. 192p. Retrata a história do PT narrada
por seus protagonistas – visto que o discurso que dá corpo ao texto resulta
da sistematização de entrevistas concedidas por dirigentes do partido no âmbito de um projeto coordenado pela autora junto ao Centro de Recuperação
e Difusão da Memória Popular Latino-Americana (Mepla), sediado em Cuba.
Investiga o perfil dos movimentos sociais que confluíram para o PT, com
destaque ao chamado “novo sindicalismo”; a orientação inicial do partido expressa em seus documentos fundacionais; a participação de intelectuais, trabalhadores rurais e organizações de esquerda na sua construção. Entre outros
aspectos em geral pouco analisados da história do PT, vale destacar a busca
pelas origens do partido no campo, além do esforço de recuperar a trajetória
e a contribuição das organizações de esquerda anteriores ao PT na fundação
do partido – dentre as quais Ação Libertadora Nacional (ALN), Convergência
Socialista (CS), Ação Popular Marxista-Leninista (APML), Partido Comunista
do Brasil-Ala Vermelha (PCdoB-AV), Movimento pela Emancipação do Proletariado (MEP), Democracia Socialista (DS), Organização Socialista Internacionalista (OSI) e Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR). Publicado em espanhol em 1994.
465. HORN, Carlos Henrique. Porto Alegre: o desafio da mudança:
as políticas financeira, administrativa e de recursos humanos do Governo
Olívio Dutra (1989-1992). Porto Alegre: Ortiz, 1994. 122p. Relata e avalia
a experiência da gestão do PT em Porto Alegre (1989-1992), encabeçada pelo
então prefeito Olívio Dutra – líder sindical bancário e filiado do PT. Conforme
esclarece Dutra em prefácio, a Frente Popular assumiu uma “prefeitura falida”,
tendo sua ação se pautado por princípios como a inversão de prioridades, a
democratização das decisões e a gestão transparente dos recursos públicos.
Reúne artigos do Núcleo de Economistas do PT/RS e de membros do governo
– Arno Augustin Filho, Guilherme Cassel, Janice Dornelles de Castro, João
Verle, João Santos Buchabqui, Liane Pessin, Maria Luiza Jaeger, Paulo Müzell,
Simone Mainieri Paulon e Tereza Campello – que se concentram sobre as
políticas administrativa, financeira e de recursos humanos da administração
municipal. Horn ressalta que a leitura dos textos “reforçará a convicção já disseminada” de que o governo de Olívio Dutra “representou uma experiência
transformadora [...] que logrou reverter a lógica de ineficiência e descaso [...]
que tanto notabilizou os governos imediatamente anteriores”.
466. JACOBI, Pedro Roberto. Alcances e limites de governos locais
progressistas no Brasil: as prefeituras petistas. São Paulo: Cedec, 1994.
29p. (Caderno Cedec; 34). A julgar pelas informações disponíveis, a obra
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apresenta um balanço das mais importantes experiências de gestão do PT em
municípios brasileiros, apontando suas conquistas, dificuldades e perspectivas. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial
ao conteúdo da obra.
467. JAQUETTE, Jane S (Org). The women’s movement in Latin
America: participation and democracy. Estados Unidos da América: Westview, 1994. 257p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra analisa
a presença e a luta das mulheres em processos de transição entre regimes
autoritários a democráticos em diferentes países na América Latina. Inclui
numerosas referências ao PT que retratam a relação do partido com o movimento de mulheres. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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468. KAYANO, Jorge. Evolução comparada da qualidade de vida nos
municípios brasileiros (1983-1992): Diadema. Instituto Pólis, 1994. 36p.
(Estudos de caso). Considerando os dados disponíveis, a obra integra uma
série de estudos dedicados a apresentar um balanço comparativo da situação
de municípios brasileiros entre os anos 1980 e 1990. O volume em questão
aborda o caso de Diadema/SP, governada no período indicado por Gilson Menezes (1983-1988) e José de Fillipi Junior (1988-1992), ambos do PT à época.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
469. KOTSCHO, Ricardo; VENTURA, Zuenir; GRAZIANO, José et
al. Viagem ao coração do Brasil. São Paulo: Scritta, 1994. 103p. Registra a
experiência das chamadas Caravanas da Cidadania, promovidas pelo PT e lideradas por Lula entre 1993 e 1994. Integradas por jornalistas convidados e por
intelectuais e dirigentes partidários, sobretudo do PT, as Caravanas assumiram
o objetivo de “rodar mais de 40 mil quilômetros” para “descobrir (...) uma terra
e uma gente desconhecidas das estatísticas, das previsões e dos discursos”, em
suma “o Brasil esquecido pelas elites”, como indica Kotscho em apresentação.
Inclui relatos de Ricardo Kotscho, Zuenir Ventura, José Graziano, Narciso Lobo,
Fernando Gabeira, Frei Betto, Kennedy Alencar e Leonardo Boff. Os textos relatam o contato de Lula nas ruas das cidades, nas vilas e feiras livres, com parte
dos 32 milhões de brasileiros em situação de miséria absoluta. Relatam também
as resistências iniciais existentes no próprio PT em relação às Caravanas, bem
como a tensa relação com parte dos repórteres, sob a pressão constante das
redações de jornais conservadores. Inclui álbum de fotografias que retrata Lula
em comícios e em encontros com lavradores e comunidades ribeirinhas.
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470. KOWARICK, Lúcio (Org). As lutas sociais e a cidade: São Paulo: passado e presente. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994. 316p.
Coletânea de estudos que focaliza o município de São Paulo/SP a partir da
relação entre “indústria, pobreza e resistência” – consideradas “características
marcantes da urbanização do Terceiro Mundo” –, privilegiando “a voz dos
atores urbanos [...] mais afetados pelas mazelas” da cidade. Reúne trabalhos
em sua maioria patrocinados pelo Instituto de Pesquisas das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Social (UNRISD). No que se refere particularmente
ao PT, inclui capítulos de autoria de Silvio Caccia-Bava, Lúcio Kowarick e
André Singer nos quais os autores analisam a evolução político-ideológica,
organizativa e eleitoral do partido frente às transformações ocorridas no contexto urbano nos anos 1980 e 1990 em São Paulo e apresentam – em artigo
adicionado a esta que é a segunda edição obra – uma avaliação da atuação
da gestão da petista Luiza Erundina na prefeitura de São Paulo (1989-1992)
no que se refere às questões urbanas e habitacionais. Editado primeiramente
em 1988, com prefácio de Ruth Cardoso, foi posteriormente traduzido para o
inglês (1993), com introdução de William W. Goldschmith, na qual destaca
que a obra “constitui a mais completa e racional análise conjunta da vida, da
política e da economia nas ditas cidades globais”.
471. KUPPERS, Gaby (Org.). Compañeras: voices from the Latin
American women’s movement. Inglaterra: Latin America Bureau, 1994.
188p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra reúne contribuições dedicadas a analisar a luta das mulheres em diferentes países da América Latina.
Inclui capítulo intitulado “Feminists in the Worker’s Party” de autoria de Maria Dirlene T. Marques, no qual aborda a relação do PT com o movimento de
mulheres. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
472. LATTMAN-WELTMAN, Fernando; CARNEIRO, Jose Alan
Dias ; RAMOS, Plinio de Abreu. A Imprensa faz e desfaz um presidente:
o papel da imprensa na ascensão e queda do fenômeno Collor. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1994. 166p. Conforme o próprio título indica, analisa a influência exercida pelos meios de comunicação de massa no campo da
política no Brasil, com especial interesse sobre as eleições presidenciais de
1989 – as quais, não obstante serem as primeiras eleições diretas para presidente ocorridas desde os anos 1960, dariam vitória a Fernando Collor de
Mello, historicamente vinculado a forças conservadoras, ativas apoiadoras
da ditadura militar (1964-1985). Inclui referências ao PT e a Lula, candidato petista nas eleições, e cuja derrota em muito se deveu à interferência
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dos grandes meios de comunicação. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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473. LIMA JUNIOR, Olavo Brasil de. Democracia e instituições políticas no Brasil dos anos 80. São Paulo: Loyola, 1994. 162p. Analisa o cenário político nacional, com especial destaque ao desempenho eleitoral dos
principais partidos políticos existentes no país ao longo da década de 1980.
Referências ao PT são numerosas e incluem apontamentos sobre a história do
partido acompanhados de dados sobre o seu desempenho eleitoral nos pleitos
realizados no país entre 1982 e 1988. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
474. MARÍLIA, Gabriela. Cara a Cara com Marília Gabriela. São
Paulo: Siciliano, 1994. 248p. A obra reúne a transcrição de entrevistas concedidas à jornalista Marília Gabriela por importantes lideranças políticas nacionais entre o final da década de 1980 e o início dos anos 1990. As entrevistas foram veiculadas originalmente no programa Cara a Cara, apresentada
pela jornalista na rede Bandeirantes de televisão. O programa foi celebrado
à época, tendo sido pioneiro no estilo simples e direto que lhe era característico. Entre os entrevistados constam Ulysses Guimarães, Fernando Collor
de Mello, Fernando Henrique Cardoso, José Sarney, Leonel Brizola, Mário
Covas, Orestes Quércia, Paulo Maluf, além de Lula – fundador, principal liderança e até então presidente nacional do PT. Referências ao PT e a lideranças
petistas concentram-se nas duas entrevistas concedidas por ele entre 1988 e
1989, e em quatro Bate-bolas – uma modalidade de entrevista rápida também
apresentada no programa – realizados entre 1988 e 1993. Nelas, Lula aborda
a atuação do partido no período, com especial destaque à vitória do PT em
São Paulo/SP em 1988, quando o partido elegeu a prefeita Luiza Erundina,
e às eleições presidenciais de 1989, quando foi derrotado no segundo turno
pela candidatura conservadora de Fernando Collor de Mello.
475. MARIZ, Cecilia. Coping with poverty: pentecostals and christian base communities in Brazil. Estados Unidos da América: Temple
University Press, 1994. 187p. Investiga a presença de movimentos de inspiração religiosa no país e sua relação com as camadas populares. Em termos
mais detalhados, analisa as estratégias daqueles movimentos no trato com a
questão da pobreza tanto em termos espirituais, como sociais e políticos, com
especial destaque à Igreja evangélica e às comunidades de base animadas pela
Igreja católica. Inclui referências à presença do PT em regiões pobres do Rio
de Janeiro no início dos anos 1980, e a algumas de suas principais lideran180

ças, tais como Benedita da Silva – líder comunitária e fundadora do partido.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
476. MAYBURY-LEWIS, Biorn. The politics of the possible: the Brazilian rural workers’ trade union movement (1964-1985). Estados Unidos
da América: Universitária/Temple University, 1994. 297p. Estudo abrangente sobre a experiência dos movimentos de trabalhadores rurais no Brasil
no período de ditadura militar (1964-1985). Analisa as lutas populares na região, em estágio incipiente de organização, confrontadas com o aparato estatal
repressivo do regime autoritário. Inclui entrevista com o sindicalista Chico
Mendes (1944-1988) – liderança política filiada ao PT –, concedida em 1988
à produção do documentário Voice of the Amazon (1989)29 pouco antes de seu
assassinato. Na entrevista, Mendes aborda não apenas momentos marcantes
de sua trajetória e dos conflitos políticos na região, mas sobretudo o processo
de organização política das populações que, na Amazônia, subsistiam a partir
dos recursos da floresta.
477. MCLAREN, Peter; LANKSHEAR, Colin. The politics of liberation: paths from Freire. Inglaterra; Estados Unidos da América: Routledge, 1994. 256p. Reúne artigos de intelectuais de diversos países, dedicados a
analisar as contribuições de Paulo Freie (1921-1997) – proeminente educador
e filiado ao PT – ao pensamento crítico e à prática pedagógica libertadora no
campo da Educação, além de entrevistas realizadas com Freire, nas quais
apresenta os fundamentos e os propósitos de sua obra. Inclui breves referências ao PT que retratam sobretudo a passagem de Freire pela Secretaria
de Educação do Município de São Paulo/SP, sob a gestão de Luiza Erundina
(1989-1992), eleita prefeita pelo PT. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
478. MEDEIROS, Alexandre. Nos bastidores da campanha: Luiz Inácio Lula da Silva: crônica de um sonho. Rio de Janeiro: Objetiva, 1994.
210p. Reportagem sobre a campanha presidencial de 1994, baseada em cobertura jornalística de repórter do Jornal do Brasil. Constitui um “diário de
bordo” redigido a partir do “coração” da campanha petista entre maio e outubro de 1994. De modo geral, retrata “um Brasil de contrastes assustadores”,
as “oscilações de humor do candidato”, além de “cenas felizes, momentos de
angústia, de decisão e de disputa de poder”. Retrata, entre os momentos nacionais decisivos, a implantação do Real e a resposta do PT àquele novo plano
econômico; o afastamento de José Paulo Bisol da candidatura à vice; além
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das declarações do então Ministro da Fazenda Rubens Ricupero nos bastidores de um programa televisivo, captadas por antenas parabólicas, nas quais
revelava a motivação eleitoreira do Plano Real. Procura responder questões
como: “porque Lula perdeu as eleições [...] em [19]94? Como sua campanha,
que começou vitoriosa, entrou em derrocada? Até que ponto o marketing do
candidato falhou, ou falharam os chamados xiitas do PT, que sufocaram Lula
ao adotar uma postura radical?”. Inclui fotografias que retratam o dia a dia
da campanha petista, as atividades de Lula nas Caravanas da Cidadania, em
reunião com lideranças dos movimentos sociais, e sua presença nos estados
em apoio às candidaturas da Frente Brasil Popular pela Cidadania.
479. MELLO, Geraldo Anhaia. Muito além do Cidadão Kane. São
Paulo: Scritta, 1994. 76p. Consiste da transcrição completa, e traduzida para
o português, de Beyond Citizen Kane (Muito Além do Cidadão Kane), documentário dirigido por Simon Hartog e exibido na Inglaterra em 1993 pelo Channel 4, emissora pública do Reino Unido. A reportagem investiga as relações da
Rede Globo de televisão com grupos de comunicação internacionais e setores
conservadores da sociedade brasileira, elucidando as interferências da emissora sobre a política no sentido de refrear o avanço das forças progressistas
e de esquerda no Brasil no final da década de 1980. Embora não detenha os
direitos de exibição do documentário no Brasil – com o que poderia impedir
sua exibição –, a Globo obteve a proibição do filme na Justiça. A publicação do
roteiro em livro veio logo em seguida, acompanhado da dublagem e distribuição de cópias piratas do documentário – cujo acesso seria popularizado, muito anos depois, com a expansão da internet. Tanto o documentário quanto o
livro incluem entrevista com Lula e trechos da Rede Povo, programa levado ao
ar pelo partido no contexto da campanha presidencial de 1989.
480. MENDES, Chico. Berjuang menyelamatkan hutan: sebuah kata
hati. Indonésia: Yayasan Obor Indonesia, 1994. 157p. Trata-se da tradução para o idioma indonésio de uma publicação que, adaptada para o inglês
(1989) – e daí traduzida a numerosos idiomas –, havido sido originalmente
publicada em português (1989). Resumo encontra-se na versão original da
adaptação da obra, publicada em inglês – ver Mendes e Gross (1989).
481. MEV, Puleo. The struggle is one: voices and visions of liberation. Estados Unidos da América: State University of New York Press,
1994. 268p. A obra apresenta um retrato do pensamento e prática de movimentos existentes no Brasil inspirados pela perspectiva da Teologia da Libertação, com especial destaque ao final da década de 1980, tendo sido estrutu182

rada a partir do registro e transcrição de depoimentos de inúmeros ativistas.
Sobre o PT, além de incluir a narrativa de trajetórias pessoais que na política
se cruzam com as do partido – tais como as de Silvia Regina de Lima Silva,
Frei Betto, Clodovis Boff e Leonardo Boff –, inclui breves menções ao próprio
partido e a algumas de suas lideranças com presença no campo religioso, tais
como Benedita da Silva, por exemplo. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
482. MIR, Luis. A Revolução impossível: a esquerda e a luta armada
no Brasil. São Paulo: Best Seller, 1994. 755p. Apresenta uma leitura crítica da trajetória da esquerda no Brasil. Embora contemple referências a fatos
e personagens do largo período compreendido entre os anos 1930 e 1970,
concentra-se sobre a experiência da luta armada empreendida por diversas
organizações de esquerda que se opunham à ditadura militar vigente no país
entre 1964 e 1985. Inclui brevíssimas referências ao PT, incluídas na apresentação do perfil político de alguns dos participantes de ações armadas naquele
período. A obra é considerada polêmica e apresenta, segundo apontam outros
pesquisadores da área, uma série de imprecisões históricas30.
483. OLIVEIRA, Carlos Alonso Barbosa de (Org.). O Mundo do trabalho: crise e mudança no final do século. São Paulo: Scritta, 1994. 671p.
A julgar pelas informações disponíveis, a obra apresenta um balanço das lutas
populares no Brasil no contexto de crise da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia, e também dos primeiros anos da Nova República. Enfatiza
as mudanças em curso no mundo do trabalho – notadamente a restruturação
produtiva e o aumento do desemprego –, bem como o descenso das lutas sindicais, acarretadas por aquelas transformações. Inclui numerosas referências
ao PT e a lideranças petistas, particularmente a Lula, que retratam a presença
do partido na conjuntura política brasileira dos anos 1980 e 1990 e sua relação com o meio sindical. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
484. PARRY, Geraint; MORAN, Michael. Democracy and democratization. Inglaterra; Estados Unidos da América: Routledge, 1994. 303p. A
julgar pelas informações disponíveis, a obra reúne contribuições dedicadas a
oferecer um quadro abrangente acerca de regimes democráticos e de processos de transição democrática em curso em diferentes países do mundo. Inclui
capítulo dedicado a América Latina, no qual se concentram breves referências
ao PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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485. PEDROSA, Célia. Antonio Candido: a palavra empenhada. Niterói: Eduff; São Paulo: Edusp, 1994. 257p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra – elaborada por uma militante petista à época – traça um
perfil intelectual e político de Antonio Candido de Mello e Souza (1918), contemplando referências ao seu entendimento quanto ao papel do intelectual
engajado e também às suas próprias experiências de engajamento enquanto
membro filiado do PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
486. PEDROSA, Valter. Carro de boi: a marcha do tempo. Brasília:
Roteiro Editorial, 1994. 140p. Reúne ensaios de Pedrosa, então militante do
Partido Comunista Brasileiro (PCB), em que expõe suas opiniões a respeito
de temas tão variados quanto suas próprias memórias, os ossos de Eva Perón,
Marx, o problema do lixo em Maceió, as obras de Ariano Suassuna e Carlos
Drummond de Andrade, entre outros. A imagem da marcha do carro de boi,
indicada no título, é empregada como metáfora a sustentar o argumento de que
“a realidade social avança a passo tardo, enquanto tudo dá a impressão de que
está a mil por hora”. Dentre os textos, destaca-se o dedicado ao PT, publicado
em 1991 no jornal Voz da Unidade como contribuição ao 9º Congresso do PCB.
Relata a decisão do Encontro de Sindicalistas daquele partido (1990), de ingressar na Central Única dos Trabalhadores (CUT), a partir do que polemiza: “qual
a diferença entre a CUT e o PT? Nenhuma”. Por isso, considera que “chegou o
momento” do PCB empreender uma “efetiva autocrítica”, baseada, sobretudo,
nos resultados obtidos nas eleições de 1989 e 1990, “que nos deixou (…) envergonhados”. Considera que apesar de “nossa arrogância fútil de Partido ungido
por Lenin”, “o PT representa de fato o que sempre pretendemos representar”.
Conclui que “somos forçados, pelos deveres de coerência, honestidade e humildade política, a propor a dissolução do velho e esclerosado Partidão (…) com a
indicação clara e oficial de que todos (…) devem filiar-se coletivamente ao PT”.
487. PRESTES, Luiz Carlos; CAVALHEIRO, Maria Thereza. Prestes
por ele mesmo. São Paulo: Martin Claret, 1994. 191p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste de depoimento de Luiz Carlos Prestes (1898-1990),
histórica liderança comunista, concedido à Maria Thereza Cavalheiro, no qual
relata sua trajetória e posições políticas. Inclui referências ao PT e a Lula e que
refletem as impressões de Prestes quanto a esse partido. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
488. RICH, Bruce. Mortgaging the earth: the World Bank, environmental impoverishment, and the crisis of development. Estados Unidos da
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América: Beacon Press, 1994. 376p. A julgar pelas informações disponíveis,
a obra analisa a política de financiamento até então implementada pelo Banco
Mundial, retratado na obra como uma poderosa força de destruição dos recursos naturais mediante o incentivo a projetos de desenvolvimento considerados
ambientalmente insustentáveis. Inclui referências a Chico Mendes (1944-1988),
membro do PT e símbolo da causa ecológica. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
489. ROLIM, Marcos. A limitação da política: textos para uma crítica
da burocracia. Porto Alegre: Tchê!, 1994. 111p. A obra consiste de uma coletânea de ensaios que resultam, nas palavras do autor, da “sistematização de
pressupostos críticos” correspondente a posições “flagrantemente minoritárias
no PT”. Amparado por uma “sucessão de rupturas teóricas com a tradição
dogmática que nos foi legada”, o autor apresenta uma “crítica ao que me parece
equivocado” na esquerda e no PT, como a tendência à “oligarquização da vida
partidária pelo centralismo das decisões”. Denis Rosenfield, em apresentação,
situa a perspectiva do autor como próxima àqueles que “tendo descartado
o marxismo como concepção de mundo e da política e tendo sabido aprender da experiência do século XX, perguntam-se agora por uma reinvenção
da política”, fundada na ética “como princípio norteador”; opondo-se assim à
“tendência predominante”, orientada pelo “resgate do discurso messiânico em
franca dissonância com a realidade histórica”. Reflete em parte as posições da
tendência Nova Esquerda (NE), do PT, da qual o autor era um dos principais
expoentes à época.
490. Roxborough, Ian. If Lula were elected President of Brazil.
Estados Unidos da América: Columbia University-New York University,
1994. 22p. (Papers on Latin America, 37). A julgar pelas informações disponíveis, a obra consiste de um ensaio político dedicado a projetar um hipotético cenário brasileiro, em seus múltiplos aspectos – social, político e econômico, sobretudo – no caso de uma vitória da candidatura do PT, representada
por Lula, nas eleições presidenciais de 1994. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
491. SADER, Emir; SILVERSTEIN, Ken. Beulajil nodongjadang-gwa
Lulla. Coreia do Sul: Kongo, 1994. 351p. Tradução para o coreano de obra
publicada originalmente em inglês (1991). A versão em coreano foi reeditada
em 2002. Na presente referência, o título indicado resulta da transliteração
do alfabeto coreano. Resumo encontra-se na referência à edição original em
inglês – ver Sader e Silverstein (1991).
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492. SADER, Emir; SILVERSTEIN, Ken. Keine Angst vor besseren
Zeiten: Lula, die PT und Brasilien. Alemanha: Neuer ISP Verlag, 1994.
200p. Tradução para o alemão de obra publicada originalmente em inglês
(1991). Resumo encontra-se na referência à edição original em inglês – ver
Sader e Silverstein (1991).
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493. SCHVARZ, Niko. América Latina y el retoñar de la utopía: la concepción de Rodney Arismendi sobre la revolución continental, de cara al siglo XXI. Uruguai: Fundación Rodney Arismendi, 1994. 160p. A julgar pelas
informações disponíveis, reúne escritos políticos de Rodney Arismendi (19131989) – liderança comunista histórica, Secretário Geral do Partido Comunista
do Uruguai entre os anos 1950 e 1980 – publicados postumamente. Inclui numerosas referências ao PT e a Lula que retratam o ideário do partido e sua presença no cenário político brasileiro ao longo da década de 1980. Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
494. SEIDMAN, Gay. Manufacturing militance: workers’ movements
in Brazil and South Africa, 1970-1985. Estados Unidos da América: University of California Press, 1994. 376p. Desafiando as teorias até então existentes no campo de estudos dedicado às questões do trabalho e do desenvolvimento, investiga em perspectiva comparativa a emergência de movimentos
sindicais combativos em duas sociedades tão diferentes quanto o Brasil e a
África do Sul, desde suas origens sob regimes autoritários nos anos 1960, até
a década de 1980, quando se tornaram vozes ativas no processo de transição
à democracia. Em passagens dedicadas ao caso brasileiro, inclui numerosas
referências ao PT, as quais retratam as origens e presença do partido no meio
sindical ao longo da década de 1980. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
495. SIERRA, Gerónimo de (Org.). Democracia emergente en América del Sur. México: Universidade Nacional Autônoma do México, 1994.
318p. Reúne artigos com o propósito de refletir sobre as possibilidades de se
articular na América Latina a experiência da democracia à consolidação de
uma noção de cidadania associada à garantia de direitos simultaneamente
políticos e econômicos. Inclui artigos de José Nun, Emir Sader, Carlos Franco,
Ana Amélia da Silva, Lucio Kowarick, André Singer, Daniel Delgado, Gerónimo de Sierra, Romero Grompone, Line Bareiro e Margarida López Maya,
contemplando reflexões sobre Argentina, Brasil, Peru, Uruguai, Paraguai e
Venezuela. Referências ao Brasil encontram-se nas contribuições de Sader,
Silva e de Kowarick e Singer. Sobre o PT, inclui artigo de Kowarick e Singer
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intitulado “La experiência del Partido de los Trabajadores (PT) en la Prefectura de San Pablo”, em que analisam o mandato de Luiza Erundina, do PT, na
capital paulista (1989-1992). Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
496. STUDART, Hugo (Org.). Os presidenciáveis: vida, obra e promessas dos candidatos ao Palácio do Planalto. Rio de Janeiro: Francisco Alves,
1994. 312p. Resume o perfil e a trajetória dos candidatos à Presidência em 1994
– Leonel Brizola, Fernando Henrique Cardoso, Orestes Quércia, Enéas Carneiro,
Lula, Espiridião Amin e Flávio Rocha – bem como de seus respectivos partidos.
Inclui textos dos jornalistas Augusto Nunes, Marcio Chaer, Hugo Studart, Luis
Fernando Colombini, João Batista Natali e Sérgio Costa Ramos. O repórter da
Folha de S.Paulo, João Batista Natali, em artigo intitulado “A ‘rainha da Inglaterra’
no PT”, busca esboçar as trajetórias de Lula, desde a infância aos anos 1990, e do
PT, desde a sua fundação até as vésperas daquela eleição. Inclui anexo um artigo
de Luiz Nassif, em que formula uma espécie de modelo ideal de programa de
governo; um questionário respondido pelos candidatos baseado neste modelo,
seguido de comentários de Nassif; além de quadros com dados estatísticos elaborados por Bolívar Lamounier sobre aspectos políticos e socioeconômicos da
realidade brasileira dos anos 1960 aos 1990, tais como a evolução do eleitorado,
das bancadas parlamentares e o resultado de pesquisas de opinião sobre temas
considerados centrais na campanha, como as privatizações.
497. Suassuna, Luciano; Novaes, Luiz Antônio. Como Fernando
Henrique foi eleito presidente: acordos secretos: o PT de salto alto. São Paulo:
Contexto, 1994. 78p. Registra os principais acontecimentos da campanha presidencial de 1994. Suassuna e Novaes, jornalistas da revista Isto É envolvidos na
cobertura da eleição, abordam os bastidores da disputa em que Fernando Henrique Cardoso logrou inverter a seu favor as intenções de voto nos três últimos
meses de campanha, vencendo o pleito ainda no primeiro turno. Abordam, mais
especificamente, o esforço de definição da “candidatura anti-Lula”; o deslocamento do Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB) em direção ao centro
do espectro partidário, consumado pela a aliança com Partido da Frente Liberal
(PFL); os conflitos internos no PT, sua tensa relação com o governo Itamar e as
dificuldades do partido em equacionar politicamente o impacto inicial do Plano
Real; além da importância das pesquisas como fator decisivo na definição das
estratégias eleitorais, especialmente no caso de Cardoso. Conclui o editor que o
relato, sobretudo “as descrições de reuniões do comando da campanha de Lula”,
aponta para o fato de que “o PT foi derrotado porque cedeu aos radicais, esnobou
o impacto do Real e perdeu a alegria que marcou a disputa de 1989”.
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498. THOMÉ, Yolanda B. Crateús: um povo, uma igreja. São Paulo:
Loyola, 1994. 203p. Analisa a história do município de Crateús/CE, e seus
principais aspectos sociais, políticos e culturais, bem como a presença e difusão da Igreja católica na região entre os anos 1960 e 1990, com ênfase em seu
papel na organização das lutas populares. Inclui capítulo com depoimentos de
lideranças locais, algumas delas filiadas ao PT; além de apresentação de Clodovis Boff, liderança religiosa identificada com o partido. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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499. VELHO, Gilberto. Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades complexas. Rio de Janeiro: Zahar, 1994. 137p. Reúne estudos em
antropologia urbana elaborados pelo autor em torno de temáticas diversas,
tais como religião, política, drogas, literatura e violência, por exemplo. Inclui
capítulo especificamente dedicado à vitória de Collor na campanha presidencial de 1989, no qual se encontram referências a Lula – candidato petista
apresentado àquelas que foram as primeiras eleições diretas para presidente
da República ocorridas no Brasil desde os anos 1960. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
500. VERÍSSIMO, Luis Fernando. A versão dos afogados: novas
comédias da vida pública. Porto Alegre: L&PM, 1994. 363p. Consiste de
uma crônica do momento social, político, econômico e cultural vivido pelo
país na primeira metade da década de 1990, apresentada em estilo considerado característico do autor, no qual se combina a análise dos fatos com
doses de ceticismo e bom humor. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas – notadamente Lula. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
501. WAINWRIGHT, Hilary. Arguments for a new left: answering the free-market right. Inglaterra; Estados Unidos da América: Blackwell, 1994. 325 p. Edição original em inglês de obra posteriormente
traduzida para o português. Resumo encontra-se na referência à obra em
português – ver Wainwright (1998).

1995
502. ADRIANCE, Madeleine Cousineau. Promised land: base
christian communities and the struggle for the amazon. Estados Unidos da América: State University of New York Press, 1995. 230p. (SUNY
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Series in Religion, Culture, and Society). Analisa os conflitos de terra no
Brasil no período da Nova República e o papel das Comunidades Eclesiais
de Base na organização social e política dos trabalhadores do campo na
região da Amazônia. Com base em centenas de entrevistas realizadas com
agricultores, ativistas e lideranças religiosas, investiga as ligações existentes
entre aqueles conflitos e a destruição da floresta, de um lado, com políticas
implementadas pelo governo no tempo da ditadura militar (1964-1985),
de outro; revelando o quanto se faziam sentir ainda (as políticas do regime
autoritário), mesmo após a redemocratização do país. Inclui breves referências ao PT e a lideranças petistas e sua relação com a Igreja progressista e as
lutas no campo. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
503. AMARAL, Roberto (Org.). FHC: os paulistas no poder. Niterói:
Casa Jorge Editorial, 1995. 267p. A julgar pelas informações disponíveis,
propõe uma análise da conjuntura política brasileira no contexto de redemocratização que se seguiu ao fim da ditadura militar (1964-1985), com especial interesse sobre a ascensão política do ex-ministro da Fazenda Fernando
Henrique Cardoso, até sua vitória nas eleições presidenciais de 1994. Inclui
referências ao PT e a Lula que retratam a atuação do partido no período assinalado. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
504. ANNINO, Antonio; AYMARD, Maurice (Org). Il mercato possibile: sindacati, globalizzazione, Mercosur e CEE. Itália: Rubbettino, 1995.
356p. Considerando os dados disponíveis, a obra analisa aspectos do movimento sindical na América Latina à luz dos processos de mundialização da
economia. Inclui referências ao PT e a Lula que retratam sua presença na conjuntura política brasileira dos anos 1980 e 1990. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
505. ANTUNES, Ricardo. O novo sindicalismo no Brasil. Campinas:
Pontes, 1995. 85p. A julgar pelos dados disponíveis, consiste de uma versão
significativamente modificada de um estudo publicado anteriormente (1991).
Em termos gerais, apresenta um balanço das lutas sindicais dos anos 1980 e
reflete sobre os desafios que se impunham ao movimento no início dos anos
1990, incluindo breves menções ao PT e a correntes petistas atuantes no meio
sindical. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra. Resumo da versão original da publicação encontra em Antunes (1991).
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506. ARAÚJO, André. Os marxistas no poder: a esquerda chega ao
planalto. São Paulo: Centro de Estudos da Livre Empresa, 1995. 98p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste de uma análise da conjuntura política nacional que, contemplando tanto o período da ditadura militar (1964-1985)
quanto a primeira década pós-redemocratização, apresenta uma leitura crítica
no que se refere ao ideário e ao avanço das forças progressistas e de esquerda na
sociedade brasileira. Inclui numerosas referências ao PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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507. AZEVEDO, Clóvis Bueno de. A estrela partida ao meio: ambiguidades do pensamento petista. São Paulo: Entrelinhas, 1995. 251p.
Propõe uma interpretação do perfil do PT baseado na suposta existência de
dois irreconciliáveis paradigmas em seu interior. Segundo o autor, “o PT oscila entre a mesma social-democracia e o mesmo leninismo que diz rejeitar,
alternando (...) concepções ora democráticas, ora autoritárias”. Acredita que
“preservar a metade leninista implica em abrir mão da democracia”, enquanto
“conservar a metade social-democrata significa desistir da revolução”, indicando que “está em jogo a compatibilidade entre a democracia e o socialismo
petistas” e que “o leninismo deve ser definitivamente afastado” do PT. No
esforço de comprovar as “ambiguidades do pensamento petista”, investiga a
trajetória do partido e de suas tendências no período compreendido entre
1980 e 1991, confrontado trechos de seus manifestos e resoluções com os dois
paradigmas inicialmente indicados. Baseado em dissertação defendida pelo
autor31, inclui capítulo adicional em que investiga com maior rigor metodológico – vale dizer, a partir de uma abordagem menos dicotômica – o perfil e a
composição do PT no período compreendido entre 1991 e 1995.
508. BALDUINO, Eduardo; ARAÚJO, Rubens. Utopia urbana: Cristovam Buarque – lutas e ideias que conquistaram Brasília. Scritta, 1995.
167p. Registra os momentos mais importantes da campanha de Cristóvam
Buarque ao Governo do Distrito Federal na campanha de 1994 pela Frente
Brasil Popular, encabeçada pelo PT e integrada também por PCdoB, PPS, PSB,
PSTU e PCB. Inclui texto dos jornalistas Balduíno e Araújo em que apresentam um relato das eleições, abordando temas como a dificuldade de consolidação inicial da imagem de Buarque, o perfil dos candidatos adversários, os
bastidores e as estratégias da candidatura petista, os encontros com Lula, a
euforia provocada pela vitória no primeiro turno e a negociação das alianças
para o segundo turno da votação, entre outros. Acompanham o texto um
álbum fotográfico da campanha, que retrata a participação de Buarque em
comícios e carreatas, e uma entrevista com o candidato, na qual tece um ba190

lanço da campanha de 1994 e discute os desafios que então se impunham à
esquerda no Brasil. Inclui ainda posfácio de Dimas Thomas, publicitário da
candidatura petista, letra do jingle da campanha e tabelas com os resultados
dos primeiro e segundo turnos da votação.
509. BETHELL, Leslie (Org.). The Cambridge history of Latin America. Estados Unidos da América: Cambridge University Press, 1995. v. 6,
pt. 2, 800p. A obra, identificada pelo subtítulo “Latin America since 1930:
Economy, Society and Politics: Politics and Society” consiste da segunda parte
do sexto volume de uma coleção monumental sobre a história da América Latina. Reúne estudos dedicados a analisar a história dos países da região entre
as décadas de 1930 e 1990, com especial interesse sobre questões de ordem
política. Na conclusão, inclui numerosas referências ao PT e lideranças petistas, retratando as origens e a trajetória do partido ao longo dos anos 1980 e
no início da década de 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
510. BOFF, Leonardo. Dignitas terrae: ecologia – grito da terra, grito
dos pobres. 2. ed. São Paulo: Atica, 1995. 341p. A julgar pelas informações
disponíveis, consiste de reflexão elaborada pelo teólogo Leonardo Boff, cuja
trajetória se cruza com a do PT, na qual aborda a relação entre a prática religiosa, a opção preferencial pelos pobres – conforme preconiza a Teologia da
Libertação – e a consciência ambiental. Inclui apontamentos sobre a trajetória
e o pensamento de Chico Mendes (1944-1988), também ele um militante do
PT, e que se notabilizou pela dedicação à causa ambiental e à luta dos trabalhadores. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir de acesso
parcial ao conteúdo da obra.
511. BRAGA, Elza Maria Franco. Os labirintos da habitação popular:
conjunturas, programas e atores. Fortaleza: Fundação Demócrito Rocha,
1995. 265p. Considerando os dados disponíveis, analisa a conjuntura política do estado do Ceará, com foco tanto no contexto de transição, da ditadura
militar (1964-1985), à democracia e nos primeiros anos na Nova República,
quanto nas experiências de movimentos sociais e de gestão pública relacionados à questão habitacional. Inclui referências ao PT, a lideranças petistas – tais
como Lula e Maria Luiza Fontenele, por exemplo – e também a organizações políticas que aderiram ao partido, notadamente o Partido Revolucionário
Operário (PRO), formado a partir de dissidência do Partido Revolucionário
Comunista (PRC). Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
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512. BRANDFORD, Sue; KUCINSKI, Bernardo. Brazil: carnival of
the oppressed – Lula and the Brazilian Workers’ Party. Inglaterra: Latin America Bureau; Estados Unidos da América: Monthly Review Press,
1995. 120p. Aborda de modo panorâmico o quadro político e social brasileiro; a trajetória do PT, da emergência dos movimentos sindicais no ABC
paulista em fins dos anos 1970 à campanha de 1994; e também a trajetória
pessoal e política de sua principal liderança, Luiz Inácio Lula da Silva, de sua
infância à derrota nas eleições de 1994, quando concorreu pela segunda vez
como candidato à Presidência da República. Considerado estudo complementar a obra anterior – ver Sader e Silverstein (1991). Sobre o PT, em termos mais
detalhados, destaca, entre outros aspectos, dificuldade do partido em definirse claramente do ponto de vista ideológico, indicando certa identidade com
as formulações do filósofo italiano Antonio Gramsci, consubstanciadas nas
referências a uma “estratégia de acúmulo de forças” presentes em seus documentos fundacionais. Inclui entrevista com Lula em que reforça a resistência
das principais lideranças partidárias nacionais em “rotular” ideologicamente
o PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
513. BUCHANAN, Paulo. State, labor, capital: democratizing class
relations in the Southern Cone. Estados Unidos da América: University
of Pittsburgh Press, 1995. 416p. Analisa os processos de transição de regimes autoritários a democracias ocorridos na Argentina, Brasil e Uruguai, com
especial interesse na atuação de órgãos governamentais dedicados à regulação
das relações trabalhistas. Isto baseado na premissa da institucionalização dos
conflitos de classe como uma preocupação central no capitalismo em sua estratégia por consentir os trabalhadores a submeter-se à dominação burguesa.
Nas passagens dedicadas ao Brasil, inclui referências ao PT, a retratar a atuação do partido nos anos 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
514. CARDOSO, Franci Gomes. Organização das classes subalternas:
um desafio para o serviço social. São Paulo: Cortez, 1995. 276p. A julgar
pelos dados disponíveis, aborda formulações da tradição marxista e experiências de movimentos sociais e partidos existentes no Brasil quanto ao desafio de
organização política das camadas populares considerado do ponto de vista do
Serviço Social com especial interesse sobre o contexto da transição, da ditadura
militar (1964-1985), à democracia e os primeiros anos da Nova República. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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515. CARVALHO, José Murilo de. Desenvolvimiento de la ciudadanía en Brasil. México: Fondo de Cultura Econômica, 1995. 176p. A julgar
pelas informações disponíveis, consiste de obra publicada originalmente em
espanhol, traduzida posteriormente para o português. Resumo consta da referência à obra em português – ver Carvalho (2001).
516. CARVALHOSA, Modesto (Org.). O livro negro da corrupção.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. 493 p. Analisa em detalhes alguns dos
principais casos de corrupção investigados no país na primeira metade da década de 1990, com especial destaque àqueles que conduziram ao impeachment
do então presidente da República Fernando Collor de Mello. Inclui referências
ao PT e a deputados e senadores petistas – tais como Eduardo Suplicy e José
Dirceu, por exemplo – retratando a atuação das bancadas do partido na apuração das denúncias. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
517. CASTAÑEDA, Jorge G. La utopía desarmada: intrigas, dilemas y
promesa de la izquierda em América Latina. Espanha: Ariel; DL, 1995. 538
p. Edição em espanhol publicada na Espanha de obra originalmente editada
em espanhol no México (1993). Traduzida para o português em 1994. Resumo
encontra-se na referência à obra em português – ver Castañeda (1994).
518. CICONE, Reinaldo Barros. Da intenção ao gesto: um olhar gramsciano sobre a possibilidade de integração do PT à ordem. Campinas:
edição do autor, 1995. 193p. Estabelece como seus objetivos o esforço de
“conhecer e compreender o desenvolvimento dos conceitos de partido, Estado, socialismo e hegemonia do PT”, bem como “verificar o grau de rebaixamento dos horizontes do partido ao longo de sua história”. Toma como base
de reflexão as resoluções de Encontros e Congressos do PT realizados entre
1987 e 1994. Alerta para a necessidade subsequente de se “verificar em que
medida as resoluções são efetivamente praticadas” e de se compreender a “forma complexa e democrática de elaboração de seus documentos”, decorrente
da diversidade interna de posições do PT, cuja “análise não cabe nos limites
dessa dissertação”. Entre os temas das resoluções analisados mais detidamente destacam-se as análises da conjuntura nacional e internacional, políticas
de alianças, além das concepções de socialismo e de organização partidária
adotadas no PT. Baseado na análise destas questões, conclui que “o PT caminha seguramente para uma integração passiva à ordem” e “em sua prática [...]
vem se afastando cada vez mais das ideias gramscianas”. Estudo resultante de
dissertação de mestrado defendida pelo autor em 199532.
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519. COES, Donald. Macroeconomic crises, policies, and growth in
Brazil, 1964-90. Estados Unidos da América: The International Bank for
Reconstructions and Development, 1995. 239p. (World Bank Macroeconomic Comparative Studies). Apresenta um extenso e detalhado quadro da
situação econômica do Brasil no período compreendido entre o golpe civilmilitar de 1964 e a década de 1990. Em termos mais específicos analisa o
ciclo de crescimento e crise econômica observados no período, as características assumidas pelas várias políticas de estabilização macroeconômica
aplicadas naquele interregno, a situação fiscal do poder público, a evolução
de indicadores macroeconômicos, além dos choques derivados da abertura à
economia externa na década de 1990 e das perspectivas de investimento de
longo-prazo no país. Inclui referências ao PT e lideranças petistas a retratar
a presença do partido na conjuntura política brasileira entre os anos 1980 e
a primeira metade dos anos 1990. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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520. CORTEN, Andre. Le pentecôtisme au Brésil: émotion du pauvre
et romantisme théologique. França: Karthala, 1995. 307p. Edição original
de obra posteriormente traduzida para o português (1996) e para o inglês
(1999). Ver resumo em Corten (1996), na referência à obra em português.
521. COUTO, Cláudio Gonçalves. O desafio de ser governo: o PT na
prefeitura de São Paulo (1989-1992). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.
264p. Analisa a gestão de Luiza Erundina, do PT, na prefeitura municipal
de São Paulo/SP (1989-1992). Couto propõe-se a analisar a interação entre
a “assunção de responsabilidades governamentais por um partido gerado e
gerido na oposição” e sua linha política, fazendo-o “migrar de uma posição
contestadora [...] para outra, que aceita a institucionalidade e a ela se adapta”. Tendo em vista este objetivo, investiga as origens e o perfil ideológico do
PT, bem como os conflitos estabelecidos ao longo do governo entre o poder
executivo, o partido e o poder legislativo. Segundo Maria D’Alva Kinzo, em
apresentação, no estudo há uma “articulação entre teoria e análise empírica
[...] bastante equilibrada”, que privilegia “o enfoque organizacional”, e que
investiga os dilemas enfrentados por “um partido de massa e de forte teor ideológico” à frente de uma experiência administrativa que, supõe-se, desafia “os
traços característicos de sua identidade originária”. Baseado em dissertação de
mestrado defendida pelo autor em 199433.
522. COX, Harvey. Fire from heaven: the rise of pentecostal spirituality and the reshaping of religion in the the twenty-first century. Estados
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Unidos da América: Addison-Wesley, 1995. 346 p. Analisa a história e o
vertiginoso crescimento das Igrejas evangélicas, desde suas origens no final
do séc. XIX nos Estados Unidos, à expansão pelos principais centros urbanos em escala mundial, quando passou a ser uma das principais formas de
expressão do cristianismo. Inclui capítulo dedicado à presença das Igrejas
evangélicas na América Latina no qual constam referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Benedita da Silva, a retratar a presença do partido
no meio religioso. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
523. CUNHA, Luiz Antônio. Educação brasileira: projetos em disputa: Lula x FHC na campanha eleitoral. São Paulo: Cortez, 1995. 100p.
Avalia os programas educacionais dos dois principais candidatos à Presidência da República na campanha de 1994 – Fernando Henrique Cardoso (Partido da Social-Democracia Brasileira/PSDB) e Lula (PT) – inaugurando assim
um “novo modo” de abordar a política educacional no país, conforme indica
o editor. Considera o autor que “a importância que os principais candidatos
[...] deram às questões educacionais constitui um momento privilegiado para
se analisar o estado dos projetos políticos para a educação brasileira”. Analisa,
mais especificamente, programas de governo e discursos de ambos os concorrentes “destacando-se as ideias fundamentais, os elementos coerentes, as
contradições, as articulações entre a educação projetada e os demais aspectos
da vida social, como o emprego, a cultura e a pesquisa científica e tecnológica”. A partir de uma leitura “o mais isenta possível” de “fidelidade a este ou
àquele candidato ou plataforma”, conclui que os programas dos candidatos
“apresentam algumas semelhanças e muitas diferenças”, desde o diagnóstico
das questões prioritárias existentes na educação de primeiro e segundo graus,
à visão de mundo correspondente aos seus projetos educacionais.
524. DACANAL, José Hildebrando. O pedagogo do PT. Porto Alegre:
Soles, 1995, 160p. Reúne artigos publicados pelo autor entre 1990 e 1995 em
diferentes órgãos da imprensa, sobretudo no Jornal do Sul, de curta existência,
do qual foi editor-chefe. Confessa ter nutrido “afinidades ideológicas pelo PT
original”, “obreirista”, “implicitamente social-democrata”, opositor do “messianismo (…) da esquerda tradicional brasileira” e revela: a coletânea expressa
sua decisão de que “era hora da vingança”, tomada ao sentir-se “traído ao ver
que o partido havia sido tomado de assalto” por “grupos corporativistas ligados ao Estado”, “grupelhos remanescentes da esquerda histórica”, “segmentos
burocrático-sindicais das regiões de desenvolvimento industrial avançado”, e
pela “Igreja Católica”. Os artigos reunidos, que constituem supostas “análises
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implacáveis que dissecavam o PT”, enfocam alguns dos principais temas da
conjuntura política dos anos 1990 envolvendo o partido, tais como o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello em 1992 e a eleição de
Fernando Henrique Cardoso em 1994. A obra de Dacanal se destaca pelo
sentimento anti-petista – equiparando-se nisso a outros autores da região sul
do país – e reforçado em publicações subsequentes.
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525. DANAHER, Kevin; SHELLEMBERGER. Michael (Org.).
Fighting for the soul of Brazil. Estados Unidos da América: Monthly Review Press, 1995, 272p. Reúne artigos diversos apresentados na forma de
reportagens, entrevistas e análises políticas e econômicas, nas quais são
abordados aspectos marcantes da conjuntura brasileira dos anos 1990, tais
como o impeachment do então presidente da República Fernando Collor de
Mello em 1992, as eleições presidenciais de 1994, o cotidiano dos meninos e meninas de rua e as mudanças em curso na região amazônica. Inclui
numerosas referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Lula.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial
ao conteúdo da obra.
526. DAVIS, Darien J. (Org.). Slavery and Beyond: the african impact
on Latin America and the Caribbean. Estados Unidos da América: SR
Books, 1995. 301p. Analisa as complexas influências da cultura africana sobre
a América Latina e o Caribe desde a chegada dos escravos negros, trazidos pelo
invasor europeu ao continente, até a década de 1990, marcada por um processo de “renovação das identidades raciais”. Entre os dez aspectos sob os quais
a influência da cultura africana é analisada incluem-se a religião, a música e a
política. Inclui capítulo de autoria de Darién J. Davis, intitulado “Afro-brazilian
women, civil rights and political participation” em que se investiga a trajetória
e as experiências de luta de mulheres negras, dentre as quais se poderiam destacar Lélia González e Benedita da Silva – lideranças cujas trajetórias se cruzam
com as do PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
527. DERBER, Charles et al. What’s left?: radical politics in the postcommunist era. Estados Unidos da América: University of Massachusetts
Press, 1995. 225p. Propõe um balanço dos processos políticos envolvendo a
queda do Muro de Berlim (1989) e a dissolução da União Soviética (1991), acompanhado de reflexões sobre a renovação da agenda de esquerda para o período,
que define como uma “era pós-comunista”. Inclui capítulo dedicado à reorganização da esquerda na América Latina, com breves apontamentos sobre o PT e
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suas formulações quanto à relação entre socialismo e democracia. Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
528. DEWAR, Elaine. Cloak of green: the links between key environmental groups, government and big business. Canadá: Lorimer, 1995.
489p. Consiste de reportagem investigativa na qual a autora procura elucidar
conexões consideradas “perturbadoras” estabelecidas por organizações não
governamentais engajadas na defesa do meio ambiente com governos e grandes empresas cujos interesses nem sempre se confundem com os da causa
ecológica. Inclui referências ao PT, além de numerosas menções a Chico Mendes (1944-1988), liderança petista assassinada em 1988 em função de seu
engajamento na defesa de um modelo de desenvolvimento social e ambientalmente sustentável para a região da Amazônia. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
529. DIDONÉ, Iraci Maria; MENEZES, José Eugênio de O. Comunicação e política: a ação conjunta das ONGs. São Paulo: Paulinas, 1995.
242p. A julgar pelas informações disponíveis, analisa experiências de comunicação política, com especial interesse sobre aquelas empreendidas por
organizações não governamentais. Inclui referências ao PT e a iniciativas de
comunicação encampadas por movimentos sociais, entre as quais a Televisão
dos Trabalhadores (TVT) – lançada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São
Bernardo e Diadema nos anos 1980 e que colaborou intensamente com o PT.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
530. FARIA, Marcília Medrado; JATENE, Adib (Org.). Saúde e movimentos sociais: o SUS no contexto da revisão constitucional de 1993.
São Paulo: Edusp, 1995. 215p. Reúne a transcrição das exposições apresentadas ao seminário “Saúde e Movimentos Sociais”, promovido pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e pelo Fórum em Defesa da Saúde e da Vida no ano de 1993 – contexto marcado pela Revisão
Constitucional da carta aprovada em 1988. As exposições, apresentadas por
professores, técnicos do Sistema Único de Saúde (SUS), sindicalistas e representantes de usuários dos serviços de saúde abordam as lutas que antecederam a criação do SUS e suas propostas a respeito tanto da prática em saúde
– com especial ênfase sobre a saúde do trabalho –, quanto dos princípios
éticos norteadores da política de saúde do país. Inclui contribuições de personalidades ligadas ao PT a respeito do tema, além de inúmeras referências
à participação do partido das lutas em defesa da saúde ao longo da década
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de 1980 e no início dos anos 1990. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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531. FERNANDES, Florestan. A contestação necessária: retratos intelectuais de inconformistas e revolucionários. São Paulo: Ática, 1995.
200p. Conforme indica o título, reúne “retratos intelectuais” de “inconformistas e revolucionários”, redigidos por Florestan Fernandes (1920-1995),
renomado sociólogo e ex-deputado pelo PT. Conforme aponta Paulo Sérgio
Pinheiro em apresentação, se é verdade que “referências de trabalho intelectual estavam claras” na “vasta e influente obra” de Florestan, o mesmo não
se poderia dizer daquelas “mais ligadas ao sentimento e à emoção pessoal”,
até então “ocultas”. E completa: a obra “oferece a chave inesperada e definitiva para essa resposta”, por meio dos ensaios biográficos de “intelectuais e
políticos radicais”, em sua maioria brasileiros ou latino-americanos. Este é o
caso, por exemplo, de Fernando de Azevedo, destacado na obra, e que é um
registro da importância da reforma educacional para Florestan. A publicação
contempla também os perfis de Caio Prado Júnior, Carlos Marighella, Cláudio
Abramo, Gregório Bezerra, Hermínio Sacchetta, José Carlos Mariátegui, José
Martí, Luiz Carlos Prestes, Octavio Ianni, Richard Morse e Roger Bastide;
além daqueles dedicados a Luiz Inácio Lula da Silva, Henfil e Antonio Candido – que se poderia destacar por sua relação com o PT.
532. FERNANDES, Florestan. Em busca do socialismo: últimos escritos & outros textos. São Paulo: Xamã, 1995. 252p. Coletânea de textos
nascida do desejo de Florestan Fernandes (1920-1995) – que na obra se
define como “intelectual [...] que acredita ardentemente na revolução social”
– em reafirmar sua trajetória militante. Os textos refletem seu esforço de
“desempenhar um papel ativo na ruptura definitiva com um passado que
nos engata ao colonialismo, à dependência e à subalternização dos oprimidos”, conforme esclarece em apresentação. Nos textos selecionados, aborda
e avalia a tradição marxista; analisa as “contradições do capitalismo dependente”; e discute alguns dos desafios presentes da luta socialista. No que se
refere especificamente ao PT, destacam-se artigos que refletem sua orientação política como deputado, e entrevista em que avalia seu ingresso no PT,
a trajetória e o perfil ideológico do partido e sua relação com os intelectuais.
Editado em colaboração com Osvaldo Coggiola – que, em introdução, resume a trajetória política e intelectual do autor e na qual aborda sua participação no PT – e Vladimir Sacchetta – ao qual coube a seleção das fotografias
que ilustram a coletânea, que retratam momentos marcantes da carreira
acadêmica e da trajetória política do autor.
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533. FREIRE, Paulo. Educação na cidade. 2. ed. São Paulo: Cortez,
1995. 144p. Segunda edição de obra publicada originalmente em 1991. Reeditado posteriormente em 1999, 2000 e 2001. Resumo encontra-se na referência à primeira edição da obra – ver Freire (1991).
534. GOHN, Maria da Glória Marcondes. História dos movimentos
e lutas sociais: a construção da cidadania dos brasileiros. São Paulo: Edições Loyola, 1995. 213p. Apresenta um panorama histórico da experiência
dos setores oprimidos em luta por direitos no Brasil desde o século XVIII à década de 1990, identificando as diferentes fases pelas quais teria atravessado,
seguido de reflexões sobre a cultura da participação popular e a relação entre
movimentos sociais e poder público naquele mesmo período. Inclui breves
referências ao PT e a lideranças petistas e sua relação com os movimentos
sociais. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
535. GRAZIANO NETO, Francisco. O Real na estrada. São Paulo:
Pauliceia, 1995. 182p. A julgar pelas informações disponíveis, analisa a conjuntura política e econômica brasileira no período compreendido entre o impeachment do então presidente da República Fernando Collor de Mello em
1992, passando pela implementação do plano Real e a nomeação de Fernando
Henrique Cardoso ao posto de Ministro da Fazenda, sob o mandato de Itamar
Franco na Presidência (1992-1994), até a campanha presidencial de 1994.
Inclui referências ao PT e a Lula, candidato petista derrotado por Cardoso nas
eleições de 1994. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
536. HARNECKER, Marta. Alcaldía de Porto Alegre: Aprendiendo
a gobernar. 2. ed. Venezuela: Fundación para la Cultura y las Artes del
Distrito Federal (Fundarte), 1995. Analisa a experiência de gestão do PT à
frente da prefeitura municipal de Porto Alegre/RS. Consiste da segunda edição
de obra originalmente publicada em 1994. Publicação não localizada. Resumo
encontra-se na referência à primeira edição da obra – ver Harnecker (1994).
537. HARNECKER, Marta. Alcaldía de Vitória: triturados por el aparato institucional. 2. ed. Venezuela: Fundación para la Cultura y las Artes
del Distrito Federal (Fundarte), 1995. Analisa a experiência de gestão do PT
à frente da prefeitura municipal de Vitória/ES. Consiste da segunda edição de
obra originalmente publicada em 1994. Publicação não localizada. Resumo
encontra-se na referência à primeira edição da obra – ver Harnecker (1994).
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538. HARNECKER, Marta. Alcaldías de Santos y Diadema: de armonía y conflictos. 2. ed. Venezuela: Fundación para la Cultura y las Artes del Distrito Federal (Fundarte), 1995. Analisa a experiência de gestão
do PT à frente das prefeituras municipais de Santos e Diadema. Consiste da
segunda edição de obra originalmente publicada em 1994. Publicação não
localizada. Resumo encontra-se na referência à primeira edição da obra – ver
Harnecker (1994).
539. HARNECKER, Marta. Haciendo camino al andar: experiências
de ocho gobiernos locales de América Latina. Chile: LOM, 1995. Analisa
experiências de governos de esquerda em nível municipal, inclusive de gestões encabeçadas pelo PT, compilando informações publicadas em estudos
anteriores. Traduzido para o português (1996) e reimpressa em reeditada em
espanhol (Venezuela, 200534). Resumo consta da referência à obra em português – ver Harnecker (1996).
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540. HARNECKER, Marta. São Paulo: una alcaldía asediada. 2. ed.
Venezuela: Fundación para la Cultura y las Artes del Distrito Federal
(Fundarte), 1995. Analisa a experiência de gestão do PT à frente da prefeitura
municipal de São Paulo/SP. Consiste da segunda edição de obra originalmente
publicada em 1994. Publicação não localizada. Resumo encontra-se na referência à primeira edição da obra – ver Harnecker (1994).
541. Institute for European-Latin American Relations. Brazil under Cardoso: returning to the world stage?. Espanha:
Institute for European-Latin American Relations, 1995. 64p. (Dossier,
52). A julgar pelas informações disponíveis, apresenta uma análise da conjuntura política brasileira nos primeiros anos da redemocratização, com especial interesse sobre a trajetória política de Fernando Henrique Cardoso,
sua vitória nas eleições de 1994, e as perspectivas de seu governo. Inclui
referências ao PT e a Lula. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
542. INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. FHC e a legislação protetora
da Mata Atlântica: avanços ou retrocesso?. São Paulo: Instituto Socioambiental, 1995. Considerando as informações disponíveis, a obra descreve e
analisa a legislação de proteção ao meio ambiente existente em meados da
década de 1990 – particularmente daquela dedicada à preservação da Mata
Atlântica –, acompanhada de reflexões acerca dos rumos das políticas ambientais sob o mandato de Fernando Henrique Cardoso na Presidência da Re200

pública (1995-1998). Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
543. LEAL, Ondina Fachel (Org.). Corpo e significado: ensaios de
antropologia social. Porto Alegre: Editora UFRGS, 1995. 466p. Reúne artigos teóricos e relatos de caso dedicados a refletir sobre o corpo e seu significado cultural. Inclui breves menções ao PT. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
544. MACHADO, Leda Maria Vieira. Atores sociais: movimentos urbanos, continuidade e gênero. São Paulo: Annablume, 1995. 332p. Investiga as origens e trajetória do Movimento de Saúde do Jardim Nordeste (parte
do Movimento de Saúde da Zona Leste de São Paulo) ao longo da década de
1980, com ênfase na participação das mulheres. Inclui inúmeras referências
ao PT e a lideranças petistas. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
545. MACHADO, Lucia. Analisando discursos. Belo Horizonte:
NAPq/Fale/UFMG, 1995. v. 1 (Cadernos de pesquisa, 26/28). A julgar pelas informações disponíveis, consiste de estudo desenvolvido no campo da
linguística que, empregando métodos e técnicas de análise do discurso, investiga aspectos do ideário do PT e de seu programa de governo apresentado às
eleições de 1994. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
546. MARÉCHAL, Gilles. Le Brésil et les brésiliens: guide de découvert. França: L’Harmattan, 1995. 192p. Consiste de um extenso retrato do
Brasil e dos brasileiros, produzido a partir da conjuntura social, política e
econômica do país em meados dos anos 1990. Na obra, o Brasil é apresentado sob múltiplos aspectos, tais como sua configuração geográfica, recursos
naturais, manifestações culturais e religiosas, e sua situação social, política e
econômica, com indicações sobre a questão da violência e das persistentes desigualdades. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, tais como Lula e
Chico Mendes, por exemplo. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
547. MARIN, Richard. Dom Helder Camara, les puissants et les pauvres: pour une histoire de l’Eglise des pauvres dans le Nordeste brésilien (1955-1985). França: Les Eds. de l’Atelier , 1995. 366p. A julgar pelas
informações disponíveis, consiste de estudo dedicado à trajetória de Dom
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Hélder Câmara e à presença da Igreja entre as camadas populares na região
nordeste do país entre as décadas de 1950 e 1980. Inclui referências ao PT e
a lideranças petistas no meio religioso, tais como Frei Betto e Leonardo e Clodóvis Boff. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
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548. Mettenheim, Kurt von. The brazilian voter: mass politics in
democratic transition, 1974-1986. Estados Unidos da América: University
of Pittsburg Press, 1995. 308p. Investiga o processo de transição, da ditadura
militar (1964-1985), à democracia no Brasil, com especial destaque ao período da abertura política, compreendido entre 1974 e 1985; e também à relação
existente entre as mudanças ocorridas no sistema político ainda sob o julgo
militar, por um lado, e o avanço do movimento de oposição democrática ao
regime, por outro. Inclui numerosas referências ao PT e a lideranças petistas
que retratam a presença do partido no curso da transição à democracia e sua
participação nos pleitos eleitorais realizados no período. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
549. MIGUEL, Luis Felipe. Revolta em Florianópolis: a novembrada
de 1979. Florianópolis: Insular, 1995. 93p. Apresenta detalhado relato de
uma sequência de eventos a marcar o processo de transição, da ditadura militar (1964-1985), à democracia, ocorridos em 1979 na cidade de Florianópolis.
Conhecida como “novembrada” consistiu de ruidosa e tumultuada recepção
preparada pela oposição à ditadura ao Gal. João Baptista Figueiredo, então
presidente da República em visita oficial à capital catarinense. Referências ao
PT, brevíssimas, incluem menção ao envolvimento do partido em ato contrário à Lei de Segurança Nacional (LSN) articulado por diversos setores da
sociedade civil florianopolitada em 1981 – um dos desdobramentos políticos
da “novembrada”; e também aos usos políticos posteriores de tais eventos,
incluindo breve menção de candidatura petista apresentadas às eleições de
1988. Embora breves, as referências ao PT oferecem apontamentos sobre as
origens do partido no estado de Santa Catarina.
550. MÜNTER-ELFNER, Mathias (Org.). Brockhaus Enzyklopädie:
Jahrbuch 1994. Alemanha: Brockhaus, 1995. 384p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste de relatório anual elaborado sob o selo da Enciclopédia Brockhaus, a contemplar os principais fatos e personagens do cenário
político de diversos países em 1994. Inclui referências ao PT e a Lula. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
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551. PAGE, Joseph. The Brazilians. Estados Unidos da América:
Addison-Wesley, 1995. 560p. Consiste de um extenso retrato do Brasil e
dos brasileiros, produzido a partir da conjuntura social, política e econômica
de meados dos anos 1990. Na obra, o Brasil é apresentado sob múltiplos aspectos, tais como a composição étnica e cultural de nossa sociedade, sua estrutura de poder, a centralidade da questão da violência, além da experiência
religiosa e de traços culturais considerados peculiares ao povo daqui, como
o futebol, o carnaval e as novelas televisivas. Inclui um capítulo inteiramente
dedicado ao PT e a Lula, no qual o autor narra a trajetória do partido e de sua
principal liderança, apresentando-os como autênticos representantes de setores oprimidos da sociedade brasileira. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
552. PANDOLFI, Dulce. Camaradas e companheiros: história e
memória do PCB. Rio de Janeiro: Relume-Dumará; Fundação Roberto
Marinho, 1995. 258p. Conforme indicado pelo editor em apresentação,
a obra “não é apenas uma história política strictu sensu” do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Mais que isso, trata-se de uma “cartografia das
interpretações feitas pelo PCB a respeito de si mesmo”. Em outras palavras,
o estudo investiga da trajetória do PCB – desde sua fundação em 1922 até
1992, quando aos 80 anos de vida converteu-se no Partido Popular Socialista (PPS) – tendo como fio condutor as articulações existentes entre projeto
político, memória e identidade, mostrando que à medida em que se alteram
ao longo do tempo as visões de mundo e as orientações do partido, mudam
também as narrativas de história e memória que ele elabora sobre si mesmo.
Referências ao PT e a lideranças petistas concentram-se no capítulo final do
estudo, no qual a autora aborda a trajetória, a identidade e momentos da luta
interna do PCB na década de 1980. Tais referências evidenciam as tensas
relações existentes entre ambos, derivada da existência do PT enquanto
partido de massas e com significativa base popular; frente à insistência dos
PCB em se apresentar como “o partido” da classe trabalhadora. Inclui breve
apresentação de Leandro Konder.
553. PATARRA, Ivo. Lula presidente do Brasil: a estratégia que derrotou FHC em 1994. São Paulo: Alfa-Omega, 1995. 133p. Obra ficcional
que projeta “um tempo imaginário em que Lula é eleito presidente do Brasil” em 1995. Recorda os principais fatos da campanha presidencial de 1994
“que, na verdade, começou a ser decidida em 1992 quando [...] Fernando
Collor sofre impeachment e é afastado do poder”. Afirma que, ao longo da
campanha, e depois em seu mandato “imaginário”, “Lula tem condições de
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declarar guerra ao apartheid social” e “enfrenta com pragmatismo o sistema e a mídia que não querem o PT no poder”, acabando com “mitos das
esquerdas ao defender as privatizações e estudos [...] sobre a validade dos
monopólios”. Indica que Lula “não perdoa a aliança entre tucanos e liberais”
questionando “o que faz um homem [Fernando Henrique] dar essa reviravolta e transforma-se em aliado de seus algozes”, já que “os caciques do
PFL eram a base do regime militar?”; frente ao que Lula vaticina: “preferia
perder, mas manter a coerência”. Naquele “tempo imaginário”, em janeiro
de 1995 “o PT chega ao poder aos quinze anos de vida”, e “as primeiras medidas de seu governo mostram que Lula veio mudar o Brasil para melhor. O
sonho virou realidade”.
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554. PEROSA, Lilian Maria Farias de Lima. A hora do clique: análise do programa de rádio Voz do Brasil da Velha à Nova República. São
Paulo: Annablume; ECA/USP, 1995. 201p. Aborda a relação entre rádio e
política no Brasil ao longo do período republicano. Inclui breves menções ao
PT e a lideranças petistas. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
555. POERNER, Arthur José. O poder jovem: historia da participação politica dos estudantes brasileiros. 4. ed. São Paulo: Centro de Memória da Juventude, 1995. 355p.35 Corresponde à segunda edição, revista e
ampliada, de obra anteriormente publicada em 196836 e 197937 dedicada às
lutas estudantis no Brasil. Contempla o período compreendido entre início
do séc. XVIII – marcado pela resistência à tentativa de invasão pirata na costa brasileira no ano de 1710 – até os protestos pelo “Fora Collor!” em 1992,
passando pela fundação da União Nacional dos Estudantes (UNE) nos anos
1930, a luta contra a ditadura nos anos 1960, a retomada nos anos 1970, e
pela atuação do movimento estudantil no período da Nova República. Referências ao PT se encontram em menções às tendências estudantis dos anos
1970, vinculadas a organizações que aderiram ao partido, tais como Ação
Popular Marxista-Leninista (tendência Refazendo), Democracia Socialista
(Centelha e Peleia), Convergência Socialista (Novo Rumo), Organização Socialista Internacionalista (Liberdade e Luta) e Movimento pela Emancipação
do Proletariado (Resistência), além de dissidência do Partido Comunista do
Brasil (PCdoB) agrupada na corrente Caminhando. Inclui também referências às gestões de Valmir Santos, Juliano Corbelini e Carlos Langoni, que
assumiram a presidência da UNE pelo PT (tendência Nova Esquerda) entre
1987 e 1991. Inclui fotografias que retratam o período analisado. Obra reeditada em 200438 com novas ampliações.
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556. RIDENTI, Marcelo. Professores e ativistas na esfera pública. São
Paulo: Cortez, 1995. 86p. Investiga as “posturas políticas de esquerda assumidas com frequência por professores e outros ativistas ligados ao Estado”, acompanhadas paralelamente da defesa de “interesses corporativos e suas categorias
profissionais”. Mais especificamente, analisa “o lugar das classes médias e sua
importância neste fim de século” com base nas formulações de Francisco de
Oliveira, os “setores de classe média tendencialmente de esquerda”, em nível
internacional e no Brasil – nesse caso com destaque especial ao PT –, além da
trajetória e o perfil da Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior
(Andes). No que se refere ao PT, desenvolve criticamente os argumentos de Leôncio Martins Rodrigues – ver Rodrigues (1990) – quanto à presença das classes
médias no partido. Opondo-se àquele autor, conclui que essa presença anuncia
para o PT a “possibilidade da aproximação política entre a classe trabalhadora e
as novas classes médias de esquerda”, embora isso também signifique um “risco
de ver em seu interior uma super-representação das classes médias, ou mesmo
de tornar-se por excelência um partido dessas classes”.
557. RUBIM, Antonio Albino Canelas (Org.) Idade Mídia. Salvador,
Edufba, 1995. 233p. Reúne textos de docentes da Faculdade de Comunicação
da Universidade Federal da Bahia (UFBA), “díspares em seus temas específicos,
em suas alternativas teóricas, em seus patamares de abordagens e, por vezes,
inclusive em suas dimensões”, que assumem o “abrangente tema da comunicação e cultura contemporânea como lugar comum de gravitação”. Inclui estudos
que abordam o fenômeno da comunicação sob diferentes perspectivas, como
sua relação com a política, a sociabilidade e a educação, por exemplo. Inclui estudo de Elias Gonçalves, dedicado à comunicação política, intitulado “A política
de ‘proveta’ no horário eleitoral”, cuja pertinência é justificada pelas alterações
introduzidas pelo Congresso no horário eleitoral em 1995. Analisa a natureza
da comunicação política à luz de episódios de campanhas ocorridas entre 1985
e 1994, entre as quais se destaca a campanha presidencial do PT em 1989; e
conclui: “na comunicação política [...], as candidaturas [...] são, como os bebês
de proveta, resultado de uma cuidadosa, meticulosa construção midiática, pactuada com o imaginário de coletividades”.
558. SADER, Emir. Anjo torto: esquerda (e direita) no Brasil. São
Paulo: Brasiliense, 1995. 195p. Objetiva “retomar a trajetória do termo esquerda – e, por oposição, a do termo direita – desde suas origens históricas,
situando-o em seguida no Brasil, passando em revista várias gerações de forças de esquerda, até nos situarmos na atualidade”. De início, sublinha a desigualdade de renda e poder existente entre os hemisférios norte e sul do pla205

neta, cuja amplitude parece “dividir os homens em duas espécies diferentes”,
frente ao que questiona: “nesse quadro, que sentido há em ser de direita e de
esquerda?”. Em resposta, inspirado nas formulações de Norberto Bobbio, define a esquerda como os que “acreditam [...] na justiça social e norteiam suas
crenças e sua ação nesse sentido”. Em seguida, resgata a presença da esquerda
no mundo e, em particular, no Brasil – desde o contexto anterior à fundação
do Partido Comunista Brasileiro (PCB) até a Nova República. No que se refere
especificamente ao PT, traça um panorama de sua trajetória: sua fundação em
fins dos anos 1970, sua participação na campanha pelas Diretas Já em 1984,
sua opção pela abstenção no Colégio Eleitoral em 1985 e também a atuação
do partido nas campanhas presidenciais de 1989 e 1994.
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559. SALEM, Helena. As tribos do mal: o neonazismo no Brasil e
no mundo. São Paulo: Atual, 1995. 84p. (História Viva). Aborda a cultura
da intolerância no mundo ocidental, desde a Inquisição na Idade Média ao
nazi-fascismo no séc. XX, além da cultura punk e de manifestações juvenis
associadas à apologia da violência, ao racismo, ao nacionalismo, à xenofobia e
ao antissemitismo, tais como os skinheads. Concentra-se, todavia, no caso das
manifestações neonazistas observadas no Brasil nos anos 1980 e 1990. Inclui
breves menções ao PT e à corrente estudantil Liberdade e Luta, vinculada a
um grupo político referenciado no partido, a Organização Socialista Internacionalista (OSI). Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
560. SANTÂNGELO, Enzo. Terra e arame farpado: Ezequiel Ramin,
voz dos excluídos. São Paulo: Loyola, 1995. 1991 p. (Enviados especiais,
5). Consiste de reportagem dedicada à trajetória de Padre Ezequiel Ramin,
liderança religiosa ligada às lutas populares no estado de Rondônia, e seu
assassinato, ocorrido em 1985. Embora brevíssimas, as referências ao PT na
obra se incluem entre as poucas existentes em livro a retratar a presença do
partido em Rondônia, bem como o contexto das lutas sociais nas quais surgiu
e se desenvolveu o partido no estado. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
561. SOUZA, João Barcelos. Os fatos sem retoque. Porto Alegre: edição do autor, 1993-1995. 4v. Organizada em quatro volumes, publicados entre 1993 e 1995, a obra apresenta uma leitura da conjuntura política e econômica do país no contexto da ditadura militar (1964-1985). Referências ao PT e
a lideranças petistas encontram-se no terceiro e quarto volumes. No terceiro,
dedicado ao período dos mandatos presidenciais de Emílio Garrastazu Médici
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(1969-1974) e de Ernesto Geisel (1974-1979), constam breves referências ao
PT e a Lula, a retratar, sobretudo, as origens do partido no meio sindical. No
quarto volume, que contempla o mandato de João Batista Figueiredo (19791985), além da eleição e morte de Tancredo Neves em 1985, referências ao PT
e a lideranças petistas são mais numerosas, e retratam a presença do partido
no contexto da transição da ditadura militar à democracia na primeira metade
da década de 1980. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
562. TORRES, Carlos Alberto (Org.). Education and social change
in Latin America. Austrália: James Nicholas Publishers, 1995. 209p. Reúne artigos nos quais são investigadas as relações existentes entre educação e
mudança social na América Latina. O tema é analisado sob distintos aspectos,
tais como o papel da educação informal e da educação política em processos
de mudança, além da relação entre educação e mudança no caso específico do
Brasil. A obra inclui, neste último bloco, três capítulos que merecem destaque:
“Municipal educational policy in the city of São Paulo, Brazil”, de Ana Maria
Saul; “Social movements and literacy training in Brazil: a narrative”, de Mariá de Pilar O’Cadiz; e “Learning to read the world”, que consiste de entrevista
concedida por Paulo Freire (1921-1997) a Carlos Alberto Torres. Tais artigos
apresentam um balanço das experiências da primeira gestão do PT em São Paulo
(1989-1992), encabeçada por Luiza Erundina, e tendo à frente da Secretaria de
Educação do município o ilustre educador e também militante petista, Paulo
Freire. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir de acesso parcial
ao conteúdo da obra.
563. VALLADARES, Lucia; COELHO, Magda Prates (Org.). Governabilidade e pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995.
346p. Reúne contribuições apresentadas ao Seminário “Governabilidade e
Pobreza”, realizado entre junho e julho de 1994 pelo Instituto Universitário
de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj). A partir da abordagem de temas como
“governabilidade e democracia”, “democracia e desigualdade econômica” e
“desigualdade econômica e consolidação democrática”, apontam para uma
conclusão considerada “preliminar, mas axiomática”: “sem equacionar e resolver o problema da má (e injusta) distribuição da riqueza nacional não chegaremos ao patamar de adequada governabilidade. Entre os autores incluem-se
Elias P. Reis, Lino Ferreira Netto, Luiz César de Queiroz Ribeiro, Marcus
André B. C. De Mello, Paul Singer, Regina Silvia Pacheco, Silvio Caccia-Bava,
Sônia Rocha e Sulamins Dains – em parte identificado com o PT. Referências
ao PT encontram-se nos artigos de Ribeiro, Caccia-Bava e Singer, nos quais
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são abordadas políticas de combate à pobreza e de gestão participativa na
primeira gestão petista na cidade de São Paulo (1989-1992), encabeçada pela
então prefeita Luiza Erundina. Inclui breve apresentação de Ênio Silveira.
564. VAZ, Gil Nuno. Marketing institucional: o mercado de ideias
e imagens. São Paulo: Pioneira, 1995. 360 p. Partindo da ideia de que os
processos de marketing institucional em muito extrapolam o universo restrito
das atividades empresariais, o autor apresenta um extenso e detalhado painel
dos principais conceitos associados ao tema, seguidos de capítulos nos quais
discorre sobre sua aplicação em campos de atividade não empresariais. Inclui
capítulo inteiramente dedicado ao marketing político e menções à experiência
do PT com relação ao marketing, com destaque às experiências do partido nas
campanhas de 1988, 1989 e 1994. Informações obtidas a partir de acesso
parcial ao conteúdo da obra.
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565. VILLAS-BOAS, Renata (Org.). São Paulo: conflitos e negociações
na disputa pela cidade. São Paulo: Instituto Polis, 1995. (Publicações Polis,
23). A julgar pelas informações disponíveis, a obra analisa os conflitos envolvendo o uso e a ocupação do espaço urbano no contexto da primeira administração do PT no município de São Paulo (1989-1992), encabeçada pela então
prefeita Luiza Erundina; ao mesmo tempo em que aponta aspectos da política
habitacional implementadas pela gestão municipal. Publicação não localizada.
Informações obtidas apartir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
566. VILLAS-BÔAS, Renata; TELLES, Vera (Org.). Poder local, participação popular, construção da cidadania. [São Paulo]: Instituto Cajamar; Instituto Pólis; Fase; Ibase, 1995. 75p. (Fórum Nacional de Participação Popular nas Administrações Municipais. A julgar pelas informações
disponíveis, reúne exposições apresentadas ao Seminário Nacional “Poder
Local, Participação Popular e Construção da Cidadania”, realizado em 1994.
Entre os temas abordados contam experiências de participação popular implementadas por administrações municipais encabeçadas pelo PT, tais como
o Orçamento Participativo. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
567. VIOTTI, Hilton; DELGADO, Merrina Godinho. Frente Minas
Popular 1994: memória. Belo Horizonte: Te Corá, 1995. 141 p. Álbum fotográfico comentado que retrata a atuação da Frente Minas Popular (PT, PCB,
PCdoB, PSB, PPS, PV e PSTU) no curso da campanha eleitoral de 1994 no
estado de Minas Gerais. Acompanham o álbum, apresentação de José Márcio
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Barros, de Lula, em que saúda a iniciativa e a destaca como estímulo ao registro da “memória do nosso partido” e prefácio de Hilton Viotti e Merrina Godinho Delgado, em que relatam seu empenho de “lutar contra o esquecimento”.
Inclui ainda entrevista com Carlão, do PT, candidato em 1994 ao Governo do
estado de Minas Gerais, em que avalia a atuação da Frente na campanha, de
seus adversários, e o resultado das eleições; e depoimento de Jô Moraes, do
PCdoB, candidata ao Senado, em que destaca a constituição de uma “perversa
aliança dos poderosos do país com o grande capital internacional” para derrotar a “candidatura popular” de Lula. Por fim, inclui comentário de Otávio
Soares Dulci, em que avalia historicamente o desempenho eleitoral do PT em
1994, seguido de quadro com os resultados finais das votações dos primeiro
e segundo turnos da eleição.
568. ZULAUF, Werner E. A ideologia verde (e outros ensaios sobre
meio ambiente). São Paulo: Geração Editorial, 1995. Reúne artigos publicados pelo autor em diversos órgãos de imprensa entre o início da década de
1980 e meados dos anos 1990. Aborda a questão ambiental sob diferentes
pontos de vista, contemplando desde a questão da proteção à floresta amazônica até a política de saneamento básico e coleta de lixo em grande centros
urbanos. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Erundina, que retratam, sobretudo, a política ambiental tanto da primeira gestão
do partido no município de São Paulo (1989-1992) quanto da bancada de vereadores petistas na câmara municipal da cidade. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.

1996
569. AB’SABER, Aziz, Nacib. Amazônia: do discurso à práxis. São
Paulo: Edusp, 1996. 319p. Reúne ensaios produzidos pelo autor sobre a região amazônica até então dispersos em revistas especializadas e de difícil
acesso ao grande público. Aborda os problemas envolvendo a preservação
ambiental da região, tais como a questão do zoneamento ecológico e econômico, os impactos advindos da implantação de indústrias siderúrgicas na
área, os equívocos cometidos pelo poder público contra o meio ambiente em
nome do interesse econômico imediato, seguidos de apontamentos sobre as
possibilidades de um modelo de desenvolvimento social e ecologicamente
sustentável para a região. Inclui um estudo sobre o tema apresentado pelo
autor ao PT em 1991. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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570. ALMEIDA, Jorge. Como vota o brasileiro: perfil ideológico do
eleitor e evolução do voto nas pesquisas de opinião de 1994. São Paulo:
Casa Amarela, 1996, 246p. Elaborado por Almeida, coordenador de análise e pesquisas do comitê de campanha de Lula em 1994, e membro de sua
coordenação nacional, analisa o “conjunto tão rico de informações colhidas
durante a campanha” – “quase cem pesquisas quantitativas e qualitativas”
– que, temia o autor, “ficasse esquecido em algum arquivo”. Ao final da
campanha, percebia que “os dados [...] continuavam vivos. Não para contar
histórias do passado, mas para ajudar a entender o presente e construir o futuro”. A partir dos dados, reflete sobre a crescente importância das pesquisas nas disputas político-ideológicas, em particular nos processos eleitorais;
analisa a evolução da intenção de voto nos candidatos e sua relação com a
propaganda televisiva; a imagem dos candidatos e partidos junto ao eleitor;
o perfil do eleitorado; sua percepção em relação ao plano Real; entre outros
temas referentes inclusive à conjuntura anterior às eleições; a partir do que
esboça hipóteses sobre a campanha de 1994 e sobre os desafios futuros das
esquerdas no Brasil. Inclui apêndices com dados que subsidiaram o estudo.
Reeditado em 1998.
571. ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de. Crise econômica e interesses organizados: o sindicalismo no Brasil dos anos 80. São Paulo: EDUSP,
1996. 211p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra analisa a luta dos
trabalhadores no contexto de crise da ditadura militar (1964-1985) e de transição à democracia e nos primeiros anos da Nova República, até a promulgação
da Constituição de 1988. Inclui referências ao PT e lideranças petistas, notadamente a Lula, que retratam a presença do partido na conjuntura política brasileira da década de 1980. Obra resultante de tese de livre-docência defendida
pela autora em 1992. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
572. ANDRADE, Sérgio Arapuã. Como vencer eleições usando TV e
rádio. São Paulo: Nobel, 1996. 188p. Consiste de uma espécie de manual
de campanha que, publicado no contexto das eleições municipais de 1996,
apresenta orientações sobre como conduzir uma campanha política, com
ênfase sobre a questão da propaganda de rádio e televisão. Inclui breves
referências à derrota sofrida pelo PT e por Lula contra Fernando Collor de
Mello nas eleições presidenciais de 1989, apresentadas como ilustração da
força dos boatos e dos meios de comunicação de massa nos embates eleitorais. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
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573. BARÃO, Cristiane. Estrela decadente?: uma radiografia do Partido dos Trabalhadores de Bauru. [Bauru]: edição do autor, 1996. 82p.
Considera que “o PT foi o primeiro partido de massas criado no Brasil” que
“apresenta como proposta definida a inserção da classe trabalhadora no sistema político”, frente ao que problematiza: “o que leva um partido como esse ser
tão inexpressivo numa cidade de médio porte como Bauru?”, acrescentando
ter sido “a questão que deu origem a este trabalho”. Conforme esclarece a autora, “não se trata de uma análise aprofundada do PT”, mas de uma “série de
reportagens” que inclui breve histórico do PT, entrevistas concedidas à autora
por lideranças petistas – tais como o deputados José Genoino (SP), Eduardo
Jorge (SP) e Wilson Guimarães (GO) – e por Célio Alves Borges professor da
Universidade Federal de Goiás (UFG), breve histórico do PT em Bauru, atuação do partido nas eleições de 1996 no município e entrevista com Roque
Ferreira, antigo militante petista na cidade. Conclui que “o PT em Bauru passa por um momento crítico, mas a solução [...] não é tão difícil quanto parece.
É necessário que todos [...] falem a mesma língua: a da organização”. Estudo
baseado no trabalho de conclusão de curso defendido pela autora em 199639.
574. BECHER, Klaus. Jahrbuch internationale Politik 1993-1994.
Alemanha: Oldenbourg, 1996. 425p. (Jahrbücher des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für auswärtige Politik; 22). A julgar pelas
informações disponíveis, consiste de relatório anual elaborado pelo Instituto
de Pesquisa da Sociedade Alemã para a Política Externa a contemplar os principais fatos e personagens do cenário político de diversos países entre 1993 e
1994. Inclui breves referências a Lula. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
575. BIMBI, Linda. Uma veia de utopia: a trajetória de Luiza Erundina. São Paulo: Brasiliense, 1996. 169p. Relata a trajetória pessoal e política de
Luiza Erundina de Souza (1934), prefeita de São Paulo pelo PT (1989-1992) e
uma das mais expressivas lideranças do partido nas décadas de 1980 e 1990.
Registrada pela jornalista italiana Linda Bimbi, constitui um “monólogo autobiográfico” de Erundina, resultante de encontros entre ambas na Europa em
1993, que abarca desde a “descoberta da condição nordestina” nos anos 1940
e 1950, passando pelas “lutas democráticas” do período de ditadura militar
(1964-1985), pelo nascimento do PT e da CUT até sua experiência como prefeita de uma das maiores cidades da América Latina, conforme indica Marilena
Chaui – Secretária de Cultura da gestão Erundina – em apresentação. Inclui
notas explicativas elaboradas por Bimbi e destinadas a esclarecer passagens do
relato da entrevista ao leitor europeu, além de entrevista complementar con211

cedida à jornalista italiana em 1995, logo após sua derrota como candidata a
senadora na campanha de 1994, em que avalia sua trajetória, as razões de sua
derrota e os desafios que então se impunham às esquerdas no Brasil em meados
dos anos 1990. Publicado simultaneamente em italiano – ver Sousa (1996).
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576. BOAL, Augusto. Teatro legislativo. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1996. 150p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra inclui
ensaios e artigos de Augusto Boal (1931-2009) – renomado diretor teatral – na
qual apresenta suas contribuições ao teatro, que encontra nos métodos e técnicas
de encenação um recurso de estímulo ao protagonismo e a participação política;
acompanhado da análise de uma iniciativa desenvolvida à época por Boal no Rio
de Janeiro, o chamado Teatro Legislativo, no qual a população da cidade foi chamada a participar de uma experiência em que assumia a responsabilidade atribuída às instituições legislativas do município, mas por meio do teatro. Referências
ao PT, indiretas, encontram-se nas formulações e projetos políticos de Boal – que
se identificava com o PT. Traduzido para o inglês (1998). Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso ao conteúdo parcial da obra.
577. BONDUKI, Nabil (Org.). Habitat: as práticas bem-sucedidas
em habitação, meio ambiente e gestão urbana nas cidades brasileiras. São
Paulo: Studio Nobel, 1996. 267p. Analisa “experiências bem sucedidas nas
áreas de habitação e política urbana em cidades brasileiras”. Organizado por
Bonduki, Superintendente de Habitação Popular da Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento (Sehab) e Secretário Executivo do Fundo de Atendimento à
População Moradora em Habitação Subnormal (Funaps) na gestão do PT em
São Paulo (1989-1992); constitui uma “prova concreta de que existem alternativas viáveis para solucionar os graves problemas que afetam a maior parte da
população que vive nas cidades”. Analisa “práticas de administração pública”
selecionadas para integrar o Relatório Brasileiro encaminhado à Habitat II – 2ª
Conferência das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, realizada na
Turquia em 1996; acompanhadas de um balanço geral do relatório brasileiro
apresentado ao encontro. Aborda os mais variados aspectos da gestão municipal, como as políticas de participação popular, habitacionais e de meio ambiente. Inclui experiências desenvolvidas em municípios administrados pelo
PT, dentre as quais se destacam o Orçamento Participativo em Porto Alegre/
RS, além das políticas habitacionais implantadas em São Paulo/SP.
578. BORGES FILHO, Nilson. Sobre o sagrado e o profano: civis e
militares na política brasileira. Florianópolis: Letras Contemporâneas;
CPGD/UFSC, 1996. 148p. (Ensaios, 2). A julgar pelas informações dispo212

níveis, analisa a conjuntura política e econômica brasileira no largo período
compreendido entre a ditadura militar (1964-1985) e a Nova República – desde o contexto imediatamente posterior à redemocratização até os primeiros
anos do mandato de Fernando Henrique Cardoso na Presidência da República
(1995-1998) – com especial interesse sobre a relação entre civis e militares nos
embates políticos ocorridos no período assinalado. Inclui referências ao PT e a
lideranças petistas a retratar a presença do partido na conjuntura política nacional dos anos 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
579. BURDICK, John. Looking for God in Brazil: the progressive
Catholic Church in urban Brazil’s religious arena. Estados Unidos da
América: University of California Press, 1996. 280p. Versão original de
obra primeiramente editada em inglês e traduzida posteriormente para o
português (1998). Resumo encontra-se na referência à obra em português –
ver Burdick (1998).
580. CALDERÓN, Adolfo Ignacio. A Lei Orgânica paulistana e os
novos mecanismos de participação popular na gestão municipal. São Paulo: Cedec, 1996. 27p. (Cadernos Cedec, 54). A julgar pelas informações disponíveis, a obra trata do processo de elaboração da Lei Orgânica do município de São Paulo no curso da primeira gestão do PT na cidade (1989-1992),
encabeçada pela então prefeita Luiza Erundina. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
581. CAMP, Roderic Ai (Org.). Democracy in Latin America: patterns
and cycles. Estados Unidos da América: SR Books, 1996. 294p. Analisa os
processos de transição das ditaduras militares a regimes democráticos na região
da América Latina, com especial destaque ao “legado político” daqueles governos autoritários em termos culturais e institucionais, aos “agentes da mudança”
daqueles processos de transição – incluindo-se aí a Igreja, as organizações não
governamentais – além das lutas e armada e político-eleitoral e aos cenários que
se estabeleceram em alguns países no contexto pós-redemocratização. Inclui
capítulo intitulado “Brazil under Collor: Anatomy of a Crisis” de autoria de Ben
Ross Schneider, que retrata a presença do PT na conjuntura política brasileira
sob a Presidência de Fernando Collor de Mello. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
582. CASTAÑEDA, Jorge G. L’Utopie désarmée: l’Amérique latine
après la guerre froide. França: Bernard Grasset, 1996. 375p. Tradução
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para o francês de obra originalmente publicada em espanhol (1993). Traduzida para o português em 1994. Resumo na referência à tradução para o português – ver em Castañeda (1994).
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583. CHERIÑO, Antonio Siqueira. Gregório Bezerra: toda a história. Recife: Cepe, 1996. 229p. A julgar pelas informações disponíveis,
analisa a trajetória de Gregório Bezerra (1900-1983), histórico militante
comunista, desde sua juventude até sua aproximação com o Partido Democrático Trabalhista no contexto do fim da ditadura militar (1964-1985),
inclui sua passagem pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), no qual foi
militante e dirigente por décadas. Inclui menções ao PT e a lideranças petistas. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
584. COLLINSON, Helen. Green guerrillas: environmental conflicts and initiatives in Latin America and the Caribbean. Inglaterra:
Latin American Bureau; Estados Unidos da América: Monthly Review
Press, 1996. 249p. Retrata a “guerra declarada ao meio ambiente pela política de livre mercado” na América Latina e Caribe, bem como dos personagens nela envolvidos tais como povos indígenas, pequenos agricultores, fazendeiros, governos municipais, comunidades de pescadores, entre outros.
Considera que, sejam “urbanos ou rurais, locais ou nacionais”, tais conflitos
socioambientais mostram que “a defesa do meio ambiente é parte integrante
da luta pelos direitos humanos”. Inclui capítulo de Anthony Hall dedicado
aos seringueiros nos anos 1990 no qual aborda a trajetória do sindicalista
e ativista ambiental Chico Mendes (1944-1988), filiado ao PT. Publicação
não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo
da obra.
585. CORTEN, André. Os pobres e o Espírito Santo: o pentecostalismo no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1996. 285p. Analisa o fenômeno de ampla
difusão das Igrejas evangélicas entre as camadas populares da sociedade brasileira nas últimas décadas. Em termos mais específicos, reflete sobre as relações existentes entre espiritualidade e participação política, tanto do ponto de
vista da Teologia da Libertação – historicamente ligada às lutas populares na
América Latina – quanto da visão predominante entre os evangélicos, destacando que seu forte apelo emocional tem conduzido, no segundo caso, a uma
progressiva deterioração das categorias políticas fundantes do pensamento
ocidental. Inclui capítulo inteiramente dedicado a investigar as relações existentes entre movimentos de inspiração religiosa e as formulações e práticas do
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PT. Tradução para o português de obra originalmente publicada em francês
(1995) e traduzida também para o inglês (1999). Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
586. DRAKE, Paul. Labor movements and dictatorships: the Southern
Cone in comparative perspective. Estados Unidos da América: Johns Hopkins University Press, 1996. 240p. Investiga a atuação do movimento sindical sob regimes de ditadura em diferentes países do Cone Sul. Inclui menções
ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Lula. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
587. FARHAT, Saïd. Dicionário parlamentar e político: o processo
politico e legislativo no Brasil. São Pauto: Editora Fundação Peirópolis,
Companhia Melhoramentos, 1996. 988p. Consiste de um dicionário que
apresenta, na forma de verbetes, o significado de siglas e expressões do vocabulário político brasileiro além da história de instituições, movimentos, organizações partidárias existentes no país e de biografias de lideranças políticas.
Referências ao PT são numerosas, distribuídas ao longo de todo o texto, contemplando não apenas apontamentos sobre a origem e evolução do partido,
mas também sobre o perfil e a trajetória de lideranças petistas, notadamente
de senadores e deputados eleitos pelo PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
588. FÁVARO, Omar. A educação nas constituintes brasileiras (18231988). Campinas: Autores Associados, 1996. 302p. Traça um histórico da
educação no Brasil considerando a presença no tema em distintas cartas constitucionais adotadas pelo país desde a Constituinte Imperial de 1823, até a
Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988. A questão é analisada sob
diferentes aspectos, entre os quais se incluem a obrigatoriedade e gratuidade do ensino, o conflito entre ensino público e privado, os distintos papéis
atribuídos à família e ao Estado, o ensino religioso nas escolas públicas, a
descentralização ou centralização do sistema, e também suas fontes de financiamento. Inclui breves referências ao PT que retratam a ação de parlamentares petistas na Constituinte de 1988. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
589. FISCHER, Tânia (Org.). Gestão contemporânea, cidades estratégicas e organizações locais. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas,
1996. 208p. Reúne artigos dedicados à questão do poder local, elaborados
por dezenas de profissionais de diferentes formações, como “sociólogos, an215

tropólogos, geógrafos, administradores, economistas, comunicadores e educadores”, atuantes em diferentes países como França, Espanha e México. As
contribuições resultam das atividades do Núcleo de Pós-Graduação em Administração da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia
(UFBA), realizadas desde 1986. Tais atividades incluem pesquisas empíricas
e seminários internacionais, dentre os quais se destaca o 6º Colóquio sobre o
Poder Local, realizado em parceria com a Associação Nacional de Planejamento
Urbano (Anpur) e a Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração
(Anpad). Entre os artigos reunidos, ressalte-se o de James Giacomoni, fruto de
dissertação de mestrado defendida em 199340, em que analisa a experiência do
Orçamento Participativo em Porto Alegre/RS, sob a gestão do PT. Nele, apresenta a estrutura e o funcionamento do OP e reflete sobre a natureza da experiência
a partir de teorias referentes a modelos de gestão participativa.
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590. FRANÇA. Magistère Relations Internationales. L’Amérique Latine: etats des lieux et entretiens. França: L’Harmattan, 1996. 550p. Apresenta um retrato da situação da América Latina e Caribe em meados da década de
1990, considerando-se a realidade de cada país separadamente, seguido de uma
compilação dos temas considerados relevantes ao conjunto da região naquele
período, que contemplam questões sociais, políticas e econômicas, além das
de ordem cultural e também militar. Inclui passagens dedicadas ao Brasil, nas
quais se encontram breves referências ao PT a retratar sobretudo a participação
do partido nas eleições presidenciais de 1994. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
591. GADOTTI, Moacir (Org.). Paulo Freire: uma biobibliografia.
São Paulo: Cortez; Instituto Paulo Freire, 1996. 765 p. A obra consiste
provavelmente no mais extenso e detalhado registro da vida e da obra de
Paulo Freire (1921-1997), educador mundialmente reconhecido e membro do
PT. Reúne depoimentos da esposa e de biógrafos de Freire, a respeito de sua
trajetória, e de colaboradores a respeito de sua trajetória pessoal e profissional. Além disso, apresenta um extenso levantamento bibliográfico de obras
publicadas por Freire ou sobre ele, seguida de depoimentos de colaboradores
(dentre os quais se encontram figuras ilustres ligadas ao PT, como Dalmo de
Abreu Dallari, Cristovam Buarque e Moacir Gadotti), que abordam passagens
de sua vida e obra. Ao final, consta um balanço geral de legado de Freire e
indicações de fontes para o aprofundamento de pesquisas, além de glossário
e incide onomástico desta, que é uma publicação monumental. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, as quais retratam momentos da história do
partido e da passagem de Freire pelo PT, notadamente de sua experiência à
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frente da Secretaria de Educação na primeira administração petista na cidade
de São Paulo (1989-1992), encabeçada por Luiza Erundina. Obra traduzida
para o espanhol – ver Gadotti e Torres (2001).
592. HAGOPIAN, Frances. Traditional politics and regime change
in Brazil. Inglaterra; Estados Unidos da América: Cambridge University
Press, 1996. 342p. (Cambridge Studies in Comparative Politics). Aborda
a situação política do Brasil no contexto da ditadura militar (1964-1985) e
da transição para a democracia, com especial interesse sobre a realidade do
estado de Minas Gerais. O recorte se justifica pelo fato de que, diferentemente
de outros estudos a enfocar os promissores sinais da mudança, a obra procura
interpretar os traços de continuidade que marcam o sistema político brasileiro, notadamente o caráter clientelístico, personalista e regionalista das relações entre Estado e sociedade no país. Inclui referências ao PT e a lideranças
petistas. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
593. HARNECKER, Marta. Fazendo caminho ao caminhar: experiências de partidos de esquerda em governos locais do Brasil, Uruguai e Venezuela. Brasília: Thesaurus, 1996. 365p. Analisa oito experiências de partidos
de esquerda em governos municipais na América Latina, dentre as quais se incluem as gestões do PT em São Paulo/SP, Porto Alegre/RS, Vitória/ES, Santos/SP e
Diadema/SP; e também as do partido venezuelano La Causa Radical nas cidades
de Caracas e Caroní e da Frente Ampla em Montevidéu (Uruguai). Reflete sobre
desafios comuns às experiências de partidos de esquerda em governos locais da
América Latina, como a questão das alianças, a base política e social a qual deve
se dirigir uma administração encabeçada por um partido de esquerda, o esforço
de democratização da gestão, as tensões existentes entre partido, governo e movimentos sociais, além das tensões entre poderes executivo e legislativo. Baseado
em estudos realizados anteriormente pelo Centro de Recuperação e Difusão da
Memória Popular Latino-Americana (Mepla), sediado em Cuba, resultantes da
sistematização de depoimentos concedidos à autora. Inclui, anexo, lista dos militantes entrevistados e breve histórico dos três partidos políticos abordados no
estudo. Obra publicada anteriormente em espanhol (1995).
594. Institut für Iberoamerika-Kunde (Org.). Lateinamerika Jahrbuch. Alemanha: Vervuert, 1996. A julgar pelas informações
disponíveis, trata-se de relatório anual produzido pelo Instituto de Estudos
Ibero-Americanos, com apontamentos sobre os principais fatos e personagens
do cenário latino-americano, com ênfase sobre as questões de ordem política.
217

Inclui apontamentos sobre o Brasil, entre quais se encontram referências ao
PT e a Lula. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
595. JACOBI, Pedro; TEIXEIRA, Marco Antônio C. Orçamento participativo: co-responsabilidade na gestão das cidades. São Paulo: Cedec, 1996.
26p. (Cadernos Cedec, 55). A julgar pelas informações disponíveis, a obra analisa o processo de implementação de proposta do Orçamento Participativo no
curso da primeira gestão do PT no município de Porto Alegre/RS (1989-1992),
encabeçada pelo então prefeito Olívio Dutra. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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596. JOSÉ, Emiliano. Imprensa e poder: ligações perigosas: a CPI do
PC, do Collor e do orçamento numa análise inédita. Salvador: EDUFBA;
São Paulo: HUCITEC, 1996. 282p. A julgar pelas informações disponíveis,
analisa a interferência dos meios de comunicação de massa sobre os embates
políticos no país, com especial interesse sobre a Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) cujos resultados levariam ao impeachment do então presidente
da República Fernando Collor de Mello em 1992. Inclui referência ao PT e a
Lula, as quais retratam sobretudo a presença do partido na campanha presidencial de 1989. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
597. LAMOUNIER, Bolivar (org.). Brasil e Africa do Sul: uma comparação. São Paulo: Editora Sumaré; Idesp. África do Sul: Centre for Policy Studies; Foundation for Global Dialog, 1996. 429p. A julgar pelas informações disponíveis, reúne contribuições apresentadas em seminário internacional dedicado
a analisar, em perspectiva comparativa, os quadros social, político e econômico do
Brasil e da África do Sul. Inclui referências ao PT e a Lula que retratam a presença
do partido na conjuntura brasileira das décadas de 1980 e 1990. Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
598. LESBAUPIN, Ivo. Prefeituras do povo e para o povo: Angra dos
Reis, Belo Horizonte, Campinas, Diadema, Porto Alegre, Recife, Salvador,
Santos, São Paulo (89-92), Vitória. São Paulo: Loyola, 1996. 260p. Analisa a experiência de “governos progressistas”, nos quais, “invertendo prioridades”, se dá “mais importância às pessoas, à população” que “às grandes
obras, as aparências”. Sistematiza as discussões do Seminário “Democracia e
Poder Local”, realizado em 1995 pelo Centro João XXIII/Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento (Ibrades) sob a coordenação de Lesbaupin. Inclui ba218

lanço de administrações populares eleitas no pleito municipal de 1992 por
diferentes partidos, entre as quais se destacam as cidades de Angra dos Reis/
RJ, Diadema/SP, Porto Alegre/RS, Belo Horizonte/MG, Santos/SP e São Paulo/
SP, governadas pelo PT. De modo geral, os balanços apresentados correspondem à transcrição de palestra de membros dos governos, acompanhados de
intervenções em plenário e de comentários subsequentes dos palestrantes.
Além da fala de abertura do seminário e do balanço das experiências de gestão indicadas, inclui a transcrição de mesa conclusiva dedicada a sistematizar
reflexões sobre a relação entre o poder local e a ampliação da democracia no
Brasil, composta por Ana Torres Ribeiro e Silvio Caccia Bava.
599. LÖWY, Michael. The war of gods: religion and politics in Latin
America. Inglaterra: Verso, 1996. 163 p. Analisa o fenômeno religioso do
ponto de vista de pensadores clássicos do campo da sociologia e da política; investiga os fundamentos da Teologia da Libertação e do Cristianismo Libertário,
procurando elucidar a reinterpretação que operam sobre a vocação da Igreja
Católica e as relações daquela releitura com o marxismo; ao que se segue uma
análise da presença destas perspectivas de Igreja progressista no contexto das
lutas políticas na América Latina desde os anos 1960 aos 1990, com especial
interesse nos casos da América Central e do Brasil. Inclui referências ao PT a
lideranças petistas atuantes no campo religioso, tais como Frei Betto, e Leonardo e Clodovis Boff. Traduzido para espanhol (1999). Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
600. MANFREDI, Silvia Maria. Formação sindical no Brasil: história de
uma prática cultural. São Paulo: Escrituras, 1996. 212p. A obra analisa a prática da formação política no movimento sindical a partir de uma abordagem focada não nos conteúdos e metodologias da formação, mas num histórico da própria
atividade formativa. Contempla o largo período compreendido entre as décadas
de 1920 e 1930 até a formação das principais centrais sindicais, já nos anos 1980
e 1990, passando pelo interregno democrático entre o segundo pós-guerra e o
golpe de 1964, e também pelo período da ditadura militar (1964-1985). E inclui
menções a partidos de esquerda, como o Partido Comunista Brasileiro (PCB), o
Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e o PT. Referências ao PT retratam o envolvimento do partido, de seu primeiro instituto de apoio (a Fundação Wilson Pinheiro), e também do Instituto Cajamar (órgão de formação e assessoria popular
identificado com o PT), em atividades de formação política no meio sindical.
601. MARCELLINO, Nelson Carvalho (Org.). Políticas públicas setoriais de lazer: o papel das prefeituras. Campinas: Autores Associados,
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1996. 140p. Diagnostica que as políticas públicas setoriais de lazer acabam,
muitas vezes, “se transformando em discursos vazios”, o que é atribuído ao
fato de “não levarem em consideração a realidade dos executivos municipais
no nosso país”. “Por isso” – esclarece o autor em introdução – “nossa preocupação em contribuir com o setor produzindo um livro, abordando alguns
dos aspectos fundamentais quando se pensa em políticas públicas setoriais
de lazer, em especial no âmbito de atuação dos municípios”. De modo geral,
destaca aspectos como o caráter necessariamente interdisciplinar das equipes
de trabalho dedicadas ao tema, bem como a importância da participação popular na elaboração de políticas públicas referentes a este âmbito de atuação
das gestões municipais. Inclui avaliação de experiências de gestões do PT em
Belo Horizonte/MG, Porto Alegre/RS, Diadema/SP e São José dos Campos/SP,
elaborados respectivamente por Leila M. S. Magalhães Pinto; Etel S. Guterres
e Rejane P. Rodrigues; Maria V. Ramos e Rosana Infante; e por Maria C. Cavalleiro e Marlene Salgado.
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602. MEDEIROS, Antônio José. Movimentos sociais e participação política. Teresina: Cepac, 1996. 240p. A julgar pelas informações disponíveis, a
obra analisa a presença dos movimentos sociais no cenário político brasileiro no
contexto da ditadura militar (1964-1985). Inclui referências ao PT e a lideranças
petistas, notadamente a Lula, que retratam sobretudo as origens do partido e
sua relação com os setores e parlamentares considerados “autênticos” do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
603. MENDES, Cândido. O vinco do recado. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1996. 123p. Reúne crônicas do autor, acompanhadas de ensaios
biográficos de personagens da cena política e cultural brasileira, tais como
Alceu de Amoroso Lima, Ulysses Guimarães, Álvaro Viera Pinto, San Tiago Dantas, Antonio Gallotti, Golbery do Couto e Silva, José Guilherme Merquior, Roberto Alvim Corrêa, Leonel França e Pedro Nava, além de Chico
Mendes (1944-1988) – seringueiro e liderança do PT assassinado em 1988
em decorrência de sua firme militância em defesa de um modelo de desenvolvimento ambiental e socialmente sustentável para Amazônia. Publicação
não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo
da obra. Candido Mendes foi membro da Executiva Nacional do Partido da
Social-democracia Brasileira (PSDB) – no qual assumiu posição contrária às
alianças com partidos de direita, como o Partido da Frente Liberal (PFL) – e
acompanhou Lula nas Caravanas da Cidadania (1992-1993), tendo publicado
inúmeras obras com referências ao PT.
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604. MORAES, Dênis de. O rebelde do traço: a vida de Henfil. São
Paulo: José Olympio, 1996. 579p. A obra apresenta a biografia do jornalista e cartunista Henrique de Sousa Filho (1944-1988), mais conhecido como
Henfil – criador de personagens célebres como Bode Orelana, Zeferino, Ubaldo,
os fradinhos Cumprido e Baixim, e a Graúna – esta considerada um símbolo do
PT. A obra aborda sua trajetória pessoal, profissional e política desde a infância
dos anos 1940 e 1950, marcada pelo drama da homofilia – que compartilhava
com os irmãos Mário e Betinho – até sua morte em 1988, provocada pelo vírus
HIV, contraído em transfusão sanguínea. Mais que uma biografia, conforme
indicado em apresentação, trata-se de uma verdadeira reportagem de época,
notadamente no que diz respeito ao processo de transição, da ditadura militar
(1964-1985), à democracia. Referências ao PT e a personagens identificadas
com o partido – como seu irmão Betinho – são numerosas e retratam, entre outros aspectos, a passagem pelo partido de uma personagem que – muito embora
seja ele mesmo considerado um símbolo da legenda, além de criador de outros
tantos – não chegaria a ser formalmente filiado do PT. Inclui apresentação de
Zuenir Ventura e imagens que retratam a trajetória de Henfil.
605. NICOLAU, Jairo Marconi. Multipartidarismo e democracia. Rio
de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996. 118p. Analisa o sistema político
brasileiro no período compreendido entre o fim da ditadura militar em 1985 e a
eleição de 1994. A partir do exame da legislação partidária e de resultados eleitorais registrados no pleitos ocorridos neste período, o autor investiga as causas
associadas à extrema fragmentação do sistema partidário no país. Diferentemente de outras abordagens, detecta suas causas não na existência do sistema
de representação proporcional (a ser eliminado com a implantação daquilo que
conhecemos como voto distrital), mas na permissividade da legislação quanto
a coligações proporcionais e troca de legendas, e também ao formato de nosso
sistema federativo, compostos por distritos eleitorais (estados) demasiado heterogêneos. Referências ao PT são numerosas e retratam a participação e o desempenho do partido nas principais eleições ocorridas no país entre 1985 e 1994.
Inclui apresentações de Leôncio Martins Rodrigues e Luiz Werneck Vianna.
606. PAGE, Joseph. Brasil, el gigante vecino. Argentina: Emecê, 1996.
419p. Tradução para o espanhol de obra originalmente publicada em inglês
(1995). Resumo encontra-se na referência à obra em inglês – ver Page (1995).
607. PALOCCI FILHO, Antônio. Dando a volta por cima: como fazer
um governo popular em tempos de crise e neoliberalismo. São Paulo:
Scritta, 1996. 170 p. Analisa a gestão do PT em de Ribeirão Preto (1993221

1996), escabeçada pelo autor, então prefeito. Inclui informações que contextualizam a gestão, tais como um breve histórico do município, a partir do
qual é dimensionado o significado da vitória do PT nas eleições de 1992, e a
relação do PT com os setores de esquerda e com o governo na cidade. Detalha
os projetos implantados pela administração, voltados a “multiplicar os investimentos sociais e combater a exclusão, planejar o desenvolvimento e revalorizar a cidade”; inspirados por um modelo de gestão tido como inovador: “nada
de privatizar nem de substituir o Estado, como pregam os neoliberais. Mas
também nada parecido com os velhos dogmas estatizantes das esquerdas”,
indica Galeno Amorim em apresentação. E completa: “Palocci optou por uma
terceira via, em que poder público e sociedade podem atuar como parceiros”.
Inclui ainda introdução do senador petista Eduardo Suplicy, em que destaca
as realizações da gestão; detalhes do projeto de parcerias e concessões promovido pela prefeitura; e o registro de elogios de inúmeras lideranças à gestão
Palocci, tais como Lula (PT), Ruy Martins Altenfelder Silva (Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo/FIESP) e Vicente Paulo da Silva (Central
Única dos Trabalhadores/CUT).
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608. PARANÁ, Denise. O filho do Brasil: de Luiz Inácio a Lula. São Paulo: Xamã, 1996. 451 p. Primeira edição de obra reeditada posteriormente com
modificações. Entre as alterações, destacam-se a inclusão de entrevistas inéditas
e a exclusão do prefácio de Osvaldo Coggiola (incluído nesta edição de 1996),
no qual trata a trajetória de Lula de uma perspectiva crítica. Resumo completo
encontra na referência à segunda edição da obra (2002) – ver Paraná (2002).
609. PATARRA, Ivo. O governo Luiza Erundina: cronologia de quatro anos de administração do PT na cidade de São Paulo (1989-1992). São
Paulo: Geração Editorial, 1996. 589 p. Elaborado por Patarra, assessor de
imprensa da prefeitura de São Paulo no período 1990-1992, relata em forma
de diário a experiência do primeiro mandato do PT na cidade (1989-1992)
sob a gestão da então prefeita Luiza Erundina. Constata o “preconceito das
elites” em relação à administração e o fato de haver herdado “dívidas e serviços públicos deteriorados”. Entre as realizações da gestão, destaca que “saneia
as finanças e parte para a execução de um programa social”, priorizando o
transporte coletivo e a habitação popular. Aborda, mais especificamente, o
boicote dos governos federal e estadual à gestão, a “perseguição” pelos vereadores da oposição (em maioria na câmara), pelo Tribunal de Contas do
Município que empreende esforço de condenar como irregular a prestação
de contas da administração, e pelo Tribunal de Justiça que procura anular
realizações da gestão, como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
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progressivo. De modo geral, avalia que, sob a gestão Erundina, “a prefeitura
deixa de ser o escritório de representação dos interesses das empreiteiras”,
transformando-se numa “prestadora de serviços, preocupada com a qualidade dos programas e das obras sociais”.
610. PATTNAYAK, Satya (Org.). Globalization, urbanization, and the
State: selected studies on contemporary Latin America. Estados Unidos
da América: University Press of America, 1996. 257p. Analisa o modo
como processos políticos e econômicos em países da América Latina são influenciados por uma combinação de fatores que envolvem variáveis de ordem
global e local, tais como a tendência de globalização da economia e de crescimento da economia urbana informal. A partir desses elementos, reflete sobre
possíveis estratégias de promoção do crescimento econômico articulado ao
desenvolvimento social. Inclui breves referências ao PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
611. PERRY, Phyllis J. Rainy, windy, snowy, sunny days: linking fiction to nonfiction. Estados Unidos da América: Teacher Ideas Press, 1996.
147p. Destinada sobretudo a educadores envolvidos com o público infanto-juvenil. Oferece elementos para estimular o interesse e envolver as crianças e jovens em temas do conhecimento científico, utilizando como ponte elementos
de histórias ficcionais, seguidos de recursos para aprofundamento nos mais
variados assuntos não ficcionais a que elas conduzem. Inclui informações a
respeito de Chico Mendes (1944-1988), apresentadas como recurso de ligação
das dimensões ficcional e não ficcional no tocante ao tema da preservação do
meio ambiente. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
612. PETIT, Pere. A esperança equilibrista: a trajetória do PT no
Pará. São Paulo: Boitempo, 1996. 262p. Analisa a trajetória do PT no estado
do Pará, desde sua fundação aos desdobramentos da campanha municipal de
1996. A partir de uma “posição de observador direto e participante [que] é
explicitada”, o autor investiga as relações de correspondência entre a biografia
de lideranças petistas no estado – como Avelino Ganzer, Geraldo Pastana e
Babá, entre outros – e a passagem do PT, de uma frente de “movimentos sociais amplos” a partido político, conforme definida pelo cientista político italiano Umberto Cerroni. Precedido de uma investigação do contexto político e
econômico paraense entre os anos 1960 e 1980, aborda mais especificamente
temas como as origens do partido e a campanha de 1982, a fundação da CUT
e o movimento pelas Diretas Já, os conflitos agrários intensos na região, a pre223

sença de setores progressistas da Igreja e das tendências petistas no estado, a
campanha presidencial de 1989 e a experiência do partido na administração
das prefeituras de Oeiras do Pará e Gurupá, eleitas no pleito municipal de
1992. Inclui anexo com perfil biográfico dos petistas entrevistados no curso
da investigação. Baseado em dissertação defendida pelo autor em 199541.
613. PIERUCCI, Antônio Flavio; PRANDI, Reginaldo. A realidade
social das religiões no Brasil: religião, sociedade e política. São Paulo: Hucitec; Curso de Pós-Graduação em Sociologia/Universidade de São Paulo,
1996. 293p. A julgar pelas informações disponíveis, apresenta um quadro
das religiões existentes no país e de sua presença na sociedade brasileira considerada em suas dimensões não apenas religiosas, mas também sociais e
políticas. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, as quais retratam a
presença e as relações do partido no meio religioso. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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614. PINTO, Céli Regina J.; GUERRERO, Hugo (Org.). América Latina: o desafio da democracia nos anos 90. Porto Alegre: Editora UFRGS,
1996. 191p. A julgar pelas informações disponíveis, reúne artigos acerca dos
desafios impostos a países da América Latina nos anos 1990 no que se refere
à consolidação das democracias que se seguiram aos regimes autoritários a
assolar o continente nos anos 1960 a 1980. Inclui referências ao PT e a Lula
a retratar a presença do partido na conjuntura política nacional no período
assinalado. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
615. SANTOS FILHO, Milton (Org.). Finanças locais e regionais. São
Paulo: Hucitec; Salvador: Universitária/UFBA, 1996. 121 p. Objetiva introduzir nos debates sobre planejamento urbano “um tema de extrema importância na organização do território”, qual seja, a questão das finanças. Inclui
desde artigos em que o tema é abordado de um ponto de vista geral, com
destaque para os aspectos financeiro e fiscal dos municípios e sua relação com
o desenvolvimento local, até estudos de casos específicos em que são investigadas particularmente as experiências dos municípios de Santo André/SP e
São Paulo/SP. No que se refere ao PT, destaca-se o texto dedicado a São Paulo,
elaborado por Nabil Bonduki – membro da equipe da Secretaria Municipal
de Habitação e de Desenvolvimento Urbano na gestão Erundina (1989-1992)
–, que detalha estratégias adotadas pela administração petista com vistas à
obtenção de recursos para o financiamento de políticas habitacionais. A coletânea é resultante de seminário promovido pela Associação Nacional de Pós224

Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (Anpur), realizado
pelo programa de mestrado em economia da Universidade Federal da Bahia
(UFBA) com apoio da Secretaria Municipal da Fazenda de Salvador.
616. SANTOS, Andéa Paulo. Ponto de vida: cidadania de mulheres faveladas. São Paulo: Loyola, 1996. 151 p. Registra a trajetória de vida e de lutas
de mulheres negras, moradoras de regiões de favelas na periferia do município
de Guarujá, situado no litoral paulista, articuladas em torno da Associação de
Mulheres “Carolina Maria de Jesus” – entidade cuja denominação homenageia
notória liderança popular dos anos 1960. Inclui diversas referências ao PT e a
lideranças do partido a retratar a sua presença na região. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
617. SARAIVA, José Flávio Sombra. O lugar da Africa: a dimensão
atlântica da política externa brasileira, de 1946 a nossos dias. Brasília:
Editora UnB, 1996. 280 p. (Coleção Relações Internacionais). Conforme o
próprio título indica, analisa a política externa brasileira, com especial interesse sobre a relação do país com o continente africano, considerando o largo
período compreendido entre o pós-segunda guerra e meados da década de
1990. Inclui breves referências ao PT. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
618. SILVA, Antônio Ozaí da. Partido de massa e partido de quadros: a
social democracia e o PT. São Paulo: CPV, 1996. 186p. Analisa a “a questão
do partido na história do movimento operário internacional”, concentrando-se
no “trajeto que vai de Marx ao PT” e, de modo particular, na polêmica que se
estabeleceu historicamente entre as concepções de “partido de massas e partido de quadros”. Indica que o que se assumiu como propósito “não foi apenas
aprender com o passado, mas, sobretudo, entender uma experiência específica
que representa uma ruptura e continuidade com este passado: o PT”. Para tanto, analisa a trajetória do partido no período compreendido entre sua fundação
em 1980 e seu 1º Congresso (1991), com especial interesse sobre sua dimensão
organizativa. Esclarece o autor que, “estimulado pela militância no PT e pela
experiência autodidata”, o estudo foi originalmente elaborado em 1991, tendo
sido “reescrito à luz da experiência teórica e prática” e da contribuição de colaboradores, sendo posteriormente publicado em livro.
619. SINGER, Paul. Um governo de esquerda para todos: Luiza Erundina na prefeitura de São Paulo (1989-1992). São Paulo: Brasiliense, 1996.
262p. A obra consiste de relato e de uma avaliação da gestão de Luiza Erundi225

na, do PT, na prefeitura de São Paulo (1989-1992), elaborada por Singer, então
Secretário Municipal de Planejamento. Resume o perfil da candidata petista,
analisa a campanha de 1988 e a ascensão do PT, e interpreta a profundidade
da ruptura política representada pela vitória de Erundina. Além disso, relata a
composição do governo, a elaboração do plano emergencial, e a implantação de
propostas como o orçamento participativo e a municipalização dos transportes.
Aborda também os conflitos entre a administração, o PT e os movimentos sociais, bem como as resistências conservadoras a iniciativas como a regulamentação do uso do solo urbano e o Plano Diretor. Em apresentação, esclarece que
“algo ocorria com inúmeros governos de esquerda que os impedia que transformassem em realidade a expectativa que a eleição despertara” e complementa:
“este algo”, tornado mais claro para Singer com a experiência de governo, decorre, segundo o autor, da dificuldade da esquerda em reconhecer a necessidade
de compatibilizar a “distribuição de renda” e a “acumulação de capital”, num
contexto em que “a instauração do socialismo não está na ordem do dia”.
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620. SOUSA, Luiza Erundina. Sono emigrante: Luiza Erundina si
racconta a Linda Bimbi. Itália: Edizioni Gruppo Abele, 1996. 146 p. Tradução para o italiano de obra originalmente publicada em português em 1996.
Resumo encontra-se na referência à obra em português – ver Bimbi (1996).
621. TAFNER, Paulo. Proporcionalidades e exclusão no sistema político-eleitoral brasileiro. Rio de Janeiro: Ipea, 1996. 39 p. (Textos para discussão; 450). A julgar pelas informações disponíveis, analisa o sistema político e eleitoral brasileiro, com especial interesse sobre a década de 1990. Inclui
breves referências ao PT a retratar a atuação do partido no período assinalado.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
622. TEIXEIRA, José Paulo. Escritos militantes: agonia militante e
socialismo agônico. Florianópolis: edição do autor, 1996. 133p. Analisa “o
projeto petista, sua originalidade, contradições e mudanças”, tensionado, por
um lado, pelo “PT que surge como ‘invenção democrática singular’ na história
brasileira”, e de outro, pelo “PT ‘realmente existente’, que vive não apenas uma
crise tradicional de esquerda, mas num profundo estado de agonia”. Conforme esclarece o autor, “não se trata de uma tese contra o PT”, mas de uma “antítese sobre o PT”, na qual “a agonia militante e as vicissitudes do socialismo
agônico [...] representam uma esperança racional de quem ainda luta para não
deixar morrer a utopia”. Sob tal perspectiva, revisita a trajetória e a orientação
do PT, nacionalmente e em Santa Catarina, com ênfase às transformações
226

sofridas pelo partido nos anos 1990, dentre as quais destaca a passagem “do
companheirismo ao profissionalismo”. A obra reúne estudos elaborados pelo
autor em 1995 a partir de pesquisa realizada junto a militantes do PT catarinense e que, “ignorados” pelo partido, justificaram sua desfiliação no mesmo
ano – detalhando suas motivações em documento que é apresentado anexo.
623. VIEIRA, Toni André Scharlau. Comunicação sindical: proposta
de uma política para as entidades. Canoas: Ulbra, 1996. 149 p. A julgar
pelas informações disponíveis, a obra apresenta uma proposta de trabalho
para entidades representativas do movimento sindical no que se refere à política de comunicação. Inclui referências ao PT e a inúmeras lideranças petistas no movimento sindical. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
624. VILLAS-BÔAS, Renata (Org.). Democratização do orçamento
público e os desafios do legislativo. São Paulo: Instituto Cajamar; Instituto Pólis; Fase; Ibase, 1995. Salvador: câmara municipal de Salvador, 1996.
64 p. (Fórum Nacional de Participação Popular nas Administrações Municipais, 3). Reúne contribuições apresentadas ao Seminário Nacional “Democratização do Orçamento Público e os Desafios do Legislativo”, promovido
em Salvador/BA em 1995 pelo Fórum Nacional de Participação Popular nas
Administrações Municipais. A julgar pelas informações disponíveis, inclui
apontamentos sobre experiências de gestão participativa em municípios governados pelo PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
625. VILLAS-BÔAS, Renata (Org.). Para que participação popular
nos governos locais?. [São Paulo]: Instituto Cajamar; Instituto Pólis; Fase;
Ibase; Recife: SUDENE, [1996?]. 72p. (Fórum Nacional de Participação Popular nas Administrações Municipais, 2). A julgar pelas informações disponíveis, reúne contribuições apresentadas ao Seminário Nacional “Para que
participação popular nos governos locais?”, promovido pelo Fórum Nacional
de Participação Popular nas Administrações Municipais em parceria com a
prefeitura municipal de Recife/PE em 1995. Inclui artigo de Luiza Erundina,
no qual aborda as experiências da primeira gestão do PT em São Paulo (19891992) quando foi prefeita do município. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
626. VITÓRIA (ES). Prefeitura Municipal. Secretaria de Cultura,
Transporte e Turismo. Movimentos sociais. Vitória: Prefeitura Municipal
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de Vitória/Secretaria de Cultura, Transporte e Turismo, 1996. 227p. (Escritos de Vitória, 16). A obra integra uma coleção editada pelo prefeitura municipal de Vitória/ES, na qual a capital capixaba é abordada sob os mais variados aspectos. Neste, que corresponde ao décimo sexto volume da coleção, a
cidade é retratada como palco das lutas contra a ditadura militar (1964-1985)
e pela democracia. Reúne depoimentos de Antônia Colbari, Antônio Carlos
Neves, Antônio Claudino de Jesus, Dionary Sarmento Regis, Edna Calabrez
Martins, Eneida de Souza Mendonça, Fernando Achiamé, Fernando João Pignaton, Ítalo Batan Regis, João Baptista Herkenhoff, João Gualberto, Roberta
Giovannotti, Roberto A. Beling Neto, Rodrigo Pacheco, Stan Stein, Tinoco dos
Anjos, Vera Nascif e Wanda Melheiros Alves, alguns deles identificados com o
PT. Inclui referências ao PT, a lideranças petistas e a organizações de esquerda
que aderiram ao partido, a retratar sua presença no meio estudantil e sindical
capixaba entre fins dos anos 1970 e início da década de 1980.
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627. WEYLAND, Kurt Gehard. Democracy without equity: failures of
reform in Brazil. University of Pittsburgh Press, 1996. Analisa o quadro político e social do Brasil no contexto de crise da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia, com especial interesse sobre tensões a envolver as políticas de
promoção da igualdade social. A partir de estudos de caso dedicado às políticas
de saúde, tributária e de seguridade social, sustenta a tese de que a incapacidade
do país em implementar políticas significativas de combate às desigualdades se
deve à persistência de fatores como os padrões personalistas no processo político e falta de coesão do aparelho de Estado. Inclui breves referências ao PT e a
lideranças petistas. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.

1997
628. ABRAMO, Lélia. Vida e arte: Memórias de Lélia Abramo. São
Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 1997. 272p. Retrata a vida e a
obra de Lélia Abramo (1911-2004), atriz e destacada integrante do PT, lançando luz à trajetória da família Abramo, descendente de italianos ligados
ao anarcossindicalismo com forte presença na vida política e cultural em
nosso país. Aborda desde a infância de Lélia junto aos irmãos Lívio, Athos,
Beatriz, Fulvio, Mário e Cláudio Abramo, sua adesão à Oposição de Esquerda nos anos 1930, sua experiência ao longo da Segunda Guerra Mundial
(1939-1945), época em que residiu na Itália, passando por sua trajetória
profissional como atriz nos 1960 e 1970 e seu engajamento político no final
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da década de 1970, o que lhe custou a carreira televisiva. Trata ainda de sua
adesão ao PT, do qual foi fundadora, e sua participação na construção do
partido e nas lutas democráticas nos anos 1980 que culminaram no fim da
ditadura implantada no país em 1964. Inclui prefácio de Antonio Candido,
imagens que retratam a vida da autora, além de anexo com um diário produzido por Lélia no contexto da Segunda Guerra Mundial e cronologia de
sua carreira como atriz.
629. ABRAMO, Perseu. Um trabalhador da notícia: textos de Perseu
Abramo. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 1997. 358p. Reúne
artigos de Perseu Abramo (1929-1996), jornalista e membro do PT, publicados
em diferentes órgãos de imprensa entre as décadas de 1960 e 1990. De modo
geral, tais artigos abordam destacados fatos da conjuntura política nacional
do período. No que se refere especificamente ao PT, destacam-se os artigos
publicados a partir dos anos 1970 nos jornais Folha de S.Paulo e Folha da Tarde, no periódico alternativo Movimento, e também na revista Teoria & Debate
e no Boletim Nacional, ambos editados pelo PT, nos quais Perseu aborda a
emergência e a consolidação do partido. Inclui apresentação do jornalista Ricardo Kotscho e do historiador Marco Aurélio Garcia, ambos petistas, em que
relembram a trajetória pessoal, profissional e política de Perseu. Inclui ainda
cadernos de fotos, nota biográfica e cronologia que também retratam sua trajetória. Coordenado por Beatriz Abramo, filha do autor, o título inaugurou o
catálogo de publicações da editora da Fundação Perseu Abramo, fundação de
apoio do PT, então recém-instituída pelo partido, e em cuja formação Perseu
encontrava-se engajado até seu falecimento em 1996.
630. AZEVÊDO, Alessandro Augusto de. Sem medo de dizer não: o
PT e a política no Rio Grande do Norte (1979-1990). Natal: Universitária/
UFRN, 1997. 182p. (Teses e pesquisas – humanas, letras e artes, v. 2).
Analisa a trajetória do PT no Rio Grande do Norte. Em termos mais detalhados, a obra aborda o desenvolvimento político e econômico do estado no
período posterior ao pós-segunda guerra, aspectos do processo de transição,
da ditadura militar (1964-1985), à democracia na região, além da trajetória
do PT potiguar, com referências aos principais fatos e personagens a marcar
a história do partido no estado entre os anos 1980 e 1990. Contempla desde
o processo de fundação do PT entre o final dos anos 1970 e início dos anos
1980, até sua participação nas eleições de 1990, passando pela experiência
nas eleições de 1982, a crise que se seguiu àquela campanha e a reorganização do partido na segunda metade da década de 1980. Estudo resultante de
dissertação de mestrado defendida pelo autor em 199642.
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631. AZEVEDO, Ricardo de; MAUÉS, Flamarion (Orgs.). Rememória: entrevistas sobre o Brasil do século XX. São Paulo: Editora Fundação
Perseu Abramo, 1997. 423 p. Inclui entrevistas com personalidades destacadas do cenário político brasileiro no século XX, em grande parte filiados ou
simpatizantes do PT, publicadas entre 1987 e 1995 na revista Teoria & Debate,
editada pelo partido. Entre os entrevistados constam Antonio Candido, Apolônio de Carvalho, Armando Mazzo, Clara Charf, Madre Cristina, Elizabeth
Teixeira, Florestan Fernandes, Fulvio Abramo, Goffredo Telles Junior, Herbert
de Souza (Betinho), Isaac Akcelrud, Jacob Gorender, José Gomes da Silva, Lélia Abramo, Maria Augusta Capistrano, Paulo Freire, D. Pedro Casaldáliga e
Vladimir Palmeira. Nas entrevistas, detalham suas trajetórias pessoais e políticas e, também sua relação com o PT, no caso dos filiados e simpatizantes
do partido. Diferentes aspectos das lutas populares no século XX são contemplados além do processo de formação e desenvolvimento do PT, tais como as
revoltas militares nos anos 1920 e 1930, o Estado Novo e a redemocratização
de 1945, o golpe de 1964 e a luta armada, e a luta pela democracia nos anos
1970, entre outros. Inclui apresentação de Ricardo de Azevedo, à época diretor da Fundação Perseu Abramo e membro da revista Teoria & Debate.
632. BANKS, Arthur S.; DAY, Alan J.; MULLER, Thomas C. (Org.).
Political handbook of the world 1997. Índia: Centre for Security Analysis
Publications, 1997. 1250p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste
de relatório anual elaborado pelo Centro de Análise sobre Segurança (CSA),
sediado na Índia, a contemplar os principais fatos e personagens do cenário
político de diversos países em 1997. Inclui referências ao PT e a Lula que
retratam a presença do partido na conjuntura política da década de 1990.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
633. BAQUERO, Marcello (Org). A lógica do processo eleitoral em
tempos modernos: novas perspectivas de análise. Porto Alegre: Ed. UFRGS; Canoas: Centro Educacional La Salle de Ensino Superior, 1997. 140
p. Reúne artigos dedicados a refletir sobre as transformações recentes pelas
quais teriam passado os processos eleitorais no país. Inclui artigos de Marcello Baquero, Jussara Reis Prá, Alair Silveira, João Ignácio Pires Lucas, Benedito Tadeu César, Henrique Carlos de Oliveira de Castro, Rodrigo Stumpf
González, Sônia Ranincheski, Óthon Ferreira Pereira e Milton Fagundes. Os
textos analisam temas como a presença das mulheres e dos empresários na
política, a relação entre voto obrigatório e a exclusão social, e as novas dinâmicas observadas nas eleições municipais ocorridas no Brasil em meados da
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década de 1990. Referências ao PT pontuam a obra, mas se concentram nos
artigos de Silveira, Lucas, César e Baquero. De modo geral, a contribuição
destes autores analisa a relação do PT com empresários e sua participação em
eleições municipais do Rio Grande do Sul à luz de fenômenos como a “oligarquização partidária” e o “pragmatismo eleitoral”, sua trajetória e composição
social, além do significado de sua presença no quadro político nacional.
634. BARROS, Maria Elizabeth Barros de. A transformação do cotidiano: vias de formação do educador – a experiência da administração
de Vitória/ES (1989-1992). Vitória: Edufes, 1997. 474 p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra apresenta um balanço da experiência do PT na
prefeitura municipal de Vitória, sob a gestão de Vitor Buaiz (1989-1992), com
especial interesse sobre a política de educação. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
635. BIANCHI, Álvaro et al. A crise brasileira e o governo FHC.
São Paulo: Xamã, 1997. 147 p. (Coleção Fora da Ordem). Reúne artigos de Álvaro Bianchi, Jair Borin, José Menezes Gomes, Maurício Broizini
Pereira, Nildo Domingos Ouriques, Osvaldo Coggiola e Otaviano Helene,
intelectuais identificados com projetos de esquerda, em que realizam um
balanço do governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso na Presidência da República (1995-1998). Entre os temas abordados destacam-se as
propostas do governo em relação à previdência, reforma agrária, segurança
nacional, educação e estabilização monetária, além da relação do governo
com movimentos sociais e partidos de esquerda. Entre os artigos destacase o de Coggiola, dedicado ao PT. Nele, o autor analisa a pressão exercida
pela coligação encabeçada por Cardoso sobre amplos setores da esquerda
brasileira e internacional – apesar de sua composição conservadora – tributadas à trajetória intelectual e ao passado progressista do candidato eleito.
Avalia que tais pressões almejam a “integração da oposição de esquerda”
ao governo, o que se apresenta, assevera Coggiola, como “um objetivo vital
para a estabilidade política do governo FHC e do próprio regime capitalista
em sua atual etapa”.
636. BREENE JUNIOR, Robert G (Org.). Latin American political yearbook, 1997. Estados Unidos da América: Transaction Publishers, 1997.
290p. Consiste de espécie de relatório anual dedicado a analisar o quadro
político, social e econômico de países da América Latina no contexto da segunda metade da década de 1990. Aborda tanto as estruturas e tendências
econômicas quanto a configuração das forças conflitos políticos observada
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nos países da região naquele período, com especial interesse sobre os movimentos progressistas e de esquerda. Inclui referências significativas ao PT e
a lideranças petistas. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
637. CALMON, Francisco Celso. Sequestro moral: e o PT com isso?.
Rio de Janeiro: DP&A, 1997. 111p. Registra a defesa de Francisco Celso Calmon, Edilson Moreira e Murilo Ribeiro – militantes de esquerda e membros
do PT cuja trajetória é detalhada na publicação –, envolvidos numa crise que
acometeu o partido no Rio de Janeiro em 1995, suscitada pelo fato de terem sido
acusados de cometer graves irregularidades. Membros da Assessoria de Informática e Modernização Administrativa da câmara municipal do Rio de Janeiro,
chefiada por Calmon, alegam terem sido vítimas de uma operação que pretendia
neutralizar o projeto de modernização da instituição, que previa a apuração de
falsos diplomas e o controle eletrônico de frequência dos parlamentares, por
exemplo. Denunciam a omissão dos vereadores do PT diante dos fatos, acusados
de privilegiar projetos pessoais em detrimento do projeto partidário. Compõe-se
de entrevistas concedidas e artigos elaborados pelos acusados, acompanhados
de documentos. Aborda fatos importantes da conjuntura política do estado entre
as eleições de 1992 e o julgamento e absolvição de Calmon na justiça em 1997.
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638. CAMP, Roderic Ai (Org.). La democracia en America Latina:
modelos y ciclos. México: Siglo XXI, 1997. 377p. Tradução para o espanhol
de obra originalmente publicada em inglês (1996). Resumo encontra-se na
referência à obra em inglês – ver Camp (1996).
639. CARVALHO, Apolônio de. Vale a pena sonhar. São Paulo: Rocco, 1997. 257p. Consiste de depoimento autobiográfico de Apolônio de Carvalho (1912-2005), histórico militante de esquerda e filiado do PT. Nele, relata
sua infância nos anos 1910 e 1920, o ingresso no exército, sua participação na
Aliança Nacional Libertadora e filiação ao Partido Comunista do Brasil (PCB)
em meados da década de 1930, bem como sua participação nas lutas contra o
nazifascismo na Espanha e na França nos anos 1930 e 1940. Relata também
seu retorno ao Brasil, as perseguições sofridas a partir do golpe de 1964, o rompimento com o PCB e a fundação do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR) – organização armada da qual foi liderança – além de sua prisão
e libertação em 1970 e os anos de exílio. Recorda-se ainda do retorno ao Brasil
após a Anistia em 1979 e sua participação no PT até fins dos anos 1980, de cuja
direção se afastou por ordem médica. Inclui breve apresentação de Nélie Sá Pereira, amiga da família do autor, prefácio de Antonio Candido que aborda a tra232

jetória de Apolônio, posfácio de Silvana Goulart, historiadora, em que investiga
teoricamente a relação entre história e memória além de anexo com cronologia
da vida de Apolonio e índice onomástico. Apolônio faleceu 2005, logo após o
registro de seu último depoimento, publicado em livro em 200843.
640. CELESTINO, Samuel. Política, fatos & tendências. Salvador:
Memorial das Letras; Helvécia, 1997. 367p. A julgar pelas informações disponíveis, reúne artigos publicados pelo autor em diferentes órgãos da imprensa, nos quais analisa a conjuntura política nacional no contexto posterior ao
do fim da ditadura militar (1964-1995). Inclui referências ao PT e a inúmeras
lideranças petistas, a retratar a atuação do partido nas décadas de 1980 e
1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
641. CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES. Avaliação externa da Política Nacional de Formação da CUT. São Paulo: Xamã, 1997.
256p. Apresenta um histórico e um balanço dos planos nacionais de formação
política da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Inclui breves menções ao
PT e inúmeras referências ao Instituto Cajamar, entidade parceira da CUT e
identificada como uma instituição referenciada no PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
642. CHALMERS, Douglas et al. (Org.). The new politics of inequality
in Latin America: rethinking participation and representation. Estados Unidos da América: Oxford University Press, 1997. 664p. (Oxford Studies in
Democratization). Reúne artigos dedicados a analisar o quadro político e econômico em diversos países da América Latina, com foco na defasagem observada entre o aumento de estudos a respeito do engajamento político na região, de
um lado; e de outro, a ascensão recente de governos sob os quais as políticas redistributivas arrefeceram, ampliando as distâncias entre as classes dominantes
e as camadas populares, exigindo novas estratégias de integração dos excluídos
à vida política nacional. Inclui referências ao PT, as quais retratam – a julgar pelas informações disponíveis – as origens e o desenvolvimento do partido, com
ênfase sobre a região nordeste no Brail. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
643. COLLING, Ana Maria. A resistência da mulher à ditadura militar no Brasil. Rio de Janeiro: Record; Rosa dos Tempos, 1997. 157p. Investiga a participação das mulheres na luta contra a ditadura militar (19641985). Inclui glossário com organizações de esquerda atuantes no Brasil no
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período, entre as quais se incluem grupos que aderiram ao PT, assumindo
posteriormente a condição de tendências petistas. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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644. CONTINS, Márcia; Strozenberg, Ilana; Maggie, Yvonne
(Orgs.). Visões da Abolição 1988. Rio de Janeiro: Coordenação Interdisciplinar de Estudos Culturais/Programa de Pós-Graduação da Escola
de Comunicação/UFRJ; Governo do Estado do Rio de Janeiro/Secretaria
de Estado de Cultura e Esporte/Fundação Museu da Imagem e do Som,
1997. 221p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste de coletânea
de documentos que avaliam as questões dos direitos dos negros no Brasil
por ocasião do centenário da lei que em 1888 aboliu a escravidão no país,
publicados em contexto próximo ao dos 110 anos desde a promulgação daquela lei. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas que retratam as
formulações do partido quanto à questão e também sua presença no movimento negro. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
645. DEVOTO, Fernando J.; TELLA, Torcuato S. Di (Org.). Political culture, social movements and democratic transitions in South America
in the twentieth century. Itália: Fondazione Giangacomo Feltrinelli, 1997.
444p. Apresenta um panorama histórico e político das sociedades latino-americanas no curso do século XX, incluindo referências ao Brasil e ao PT. Sobre
o PT, inclui capítulo de autoria de Leôncio Martins Rodrigues intitulado “PT:
a new actor in brazilian politics”, no qual reflete sobre as origens do partido
e a composição socioeconômica de suas direções. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
646. DOMÍNGUEZ, Jorge I. (Org). Technopols: freeing politics and
markets in Latin America in the 1990s. Estados Unidos da América: The
Pennsylvania State University Press, 1997. 352p. Reúne artigos de Jorge I.
Dominguez, Javier Corrales, Stephanie R. Cobb, João Resende-Santos, Delia
M. Boylan, e Jeanne Kinney Giraldo a respeito da consolidação de regimes
democráticos e economias de livre mercado em países da América Latina
egressos de regimes político autoritários. Em termos mais específicos, a obra
procura compreender o papel desempenhado nestes processos de transição
por um tipo peculiar de liderança sintetizada na expressão “technopol” –
que resume o perfil daqueles que, intelectualmente capacitados para formular
políticas, dispõem também das competências técnicas para implementá-las.
Entre os “technopols” latino-americanos cujos perfis e projetos são apresen234

tados no estudo incluem-se Domingo Cavallo (Argentina), Pedro Aspe (México), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), além de Evelyn Matthei e Alejandro
Foxley (Chile). Referências ao PT e a lideranças petistas constam no capítulo
dedicado ao Brasil e ao ex-presidente Cardoso e retratam a presença do partido na conjuntura política do país nos anos 1980 e início da década de 1990.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
647. DOMÍNGUEZ, Jorge I.; LOWENTHAL, Abraham (Org.). Constructing democratic governance: Latin america and the Caribbean in the
1990´s – themes and issues. Estados Unidos da América: The Johns Hopkins University Press, 1997. Reúne artigos a respeito da questão da governança democrática na América Larina e Caribe na década de 1990, com
especial interesse nos problemas que ainda assolam os instáveis e recentes
regimes democráticos existentes na região, notadamente no que se refere às
instituições e partidos políticos, ao serviço civil e ao sistema judiciário. Contempla reflexões sobre o Brasil, junto às quais incluem referências ao PT e a
lideranças petistas, a retratar a presença do partido na conjuntura política
nacional, com ênfase na década de 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
648. DUTILLEUX, Christian. Leonardo Boff: memorias de un
teólogo de la liberación – conversaciones con Christian Dutilleux. Espanha: Espasa Biografias, 1997. 121p. Tradução para o espanhol de obra
publicada originalmente em francês. Resumo encontra-se na referência à obra
em francês – ver Dutilleux (1994).
649. EAKIN, Marshall C. Brazil: the once and future country. Estados Unidos da América: St. Martin’s Press, 1997. 301p. Objetiva apresentar
o Brasil ao público de língua inglesa, considerando seus múltiplos e contrastantes aspectos, com especial ênfase nas persistências de seu passado colonial,
configuração geográfica, principais traços socioculturais – apontados como característicos de uma “civilização lusotropical”, bem como suas tendências de
desenvolvimento econômico e dinâmica política. Inclui breves menções ao PT e
a Lula, retratando sua presença na conjuntura brasileira ao longo dos anos 1980
e na primeira metade da década de 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
650. ENDERS, Armelle. Histoire du Brésil contemporain: XIXe-XXe
siècles. Bélgica: Complexe, 1997. 282p. Analisa a sociedade brasileira em
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perspectiva histórica entre os séculos XIX e XX, contemplando o período compreendido entre a Independência em 1822, passando pela implantação da monarquia, pelo período de construção do Estado nacional, e à passagem de uma
economia agroexportadora à condição de economia industrial. Inclui referências ao PT e a Lula que retratam sua presença no cenário político nacional na
década de 1980 e nos primeiros anos da década de 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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651. FEDOZZI, Luciano. Orçamento participativo: Reflexões sobre
a experiência de Porto Alegre. Porto Alegre: Tomo; Rio de Janeiro: Observatório de Políticas Urbanas e Gestão Municipal; Fase: Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, 1997, 253 p. Analisa a experiência de implementação do orçamento participativo (OP) pelas sucessivas
gestões do PT no município de Porto Alegre/RS entre fins dos anos 1980 e
fins dos 1990. Elaborada pelo autor na condição de sociólogo e militante do
PT envolvido à época como técnico do OP, apresenta detalhes sobre a história
e funcionamento do OP na cidade, analisados à luz de conceitos recolhidos do
“paradigma weberiano”, tais como “Estado, formas de dominação e cidadania”. Conclui que o OP reforça a existência de “esfera pública ativa de cogestão
do fundo público municipal”, instaurando uma lógica contrária às “práticas
clientelistas que caracterizam o exercício patrimonialista do poder”. Inclui
prefácio de Eva Machado Barbosa, em que ressalta a fecundidade do “encontro do [...] acadêmico com o engajamento político” e apresentação de Simon
Schwartzman em que contextualiza teoricamente a abordagem adotada pelo
autor. Reeditada em 1999, a publicação resulta de dissertação de mestrado
defendida pelo autor em 199644.
652. FIGUEIREDO, Rubens; LAMOUNIER, Bolívar, GAEBLES, Ted
(Orgs.). As cidades que dão certo: Experiências inovadoras na administração pública brasileira. Brasília: MH Comunicação, 1997, 258 p. Organizado por Figueiredo e Lamounier, ambos cientistas políticos colaboradores
do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em parceria com Ted Gaebler,
especialista em administração pública, constitui um relato de experiências de
gestões municipais consideradas “inovadoras”. Analisa as das cidades de Bauru/SP (gestão Tidei Lima), Belo Horizonte/MG (Patrus Ananias), Campinas/
SP (Edivaldo Orsi), Campo Mourão/PR (Rubens Bueno), Curitiba/PR (Rafael
Greca), Joinville/SC (Wittich Freitag), Osasco/SP (Celso Giglio), Praia Grande/
SP (Ricardo Yamauti), São Paulo/SP (Paulo Maluf) e Vitória/ES (Paulo Hartung). Segundo Gaebler em apresentação, tais municípios são exemplos de governos “reinventados” e “empreendedores”, são experiências que “redefinem
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os usuários de seus serviços como clientes” e que “preferem os mecanismos de
mercado aos [...] burocráticos”, para citar alguns dos traços destacados. Entre
gestões encabeçadas por partidos conservadores como PPB, PFL e PSDB, inclui-se a do petista Patrus Ananias, na capital mineira (1993-1996), destacada
por seus projetos nas áreas de abastecimento e habitação.
653. FREIRE, Marcius (Org.). Mídia e cultura. Rio de Janeiro: Diadorim, 1997. A julgar pelas informações disponíveis, reúne artigos a respeito
dos meios de comunicação e da cultura, abordados sob os mais variados aspectos. Referências ao PT e a Lula encontram-se no artigo de autoria de Afonso Albuquerque, a abordar a questão do ponto de vista da política, intitulado
“Autoridade/identidade: a construção da imagem pública de Collor e Lula na
campanha de 1989”. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
654. FREIRE, Paulo. La educación en la ciudad. México: Siglo XXI,
1997. 169p. Tradução para o espanhol de obra originalmente editada em
português (1991). Resumo encontra-se na referência à obra em português –
ver Freire (1991).
655. FREIRE, Paulo. Pedagogy of the heart. Inglaterra: Continuum,
1997. 141p. Considerando os dados disponíveis, a obra reúne algumas das últimas reflexões de Paulo Freire (1921-1997) – educador mundialmente reconhecido
e militante do PT – no qual apresenta aspectos de sua vida e obra. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, que retratam sobretudo a experiência do partido
à frente prefeitura municipal de São Paulo sob a gestão de Luiza Erundina (19891992) – na qual Freire atuou como Secretário de Educação –; e também aos embates protagonizados pelo partido na campanha de 1989. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
656. GENRO, Tarso (Org.). Porto da cidadania. Porto Alegre: Artes
e Ofícios, 1997. 267p. Avalia a segunda gestão do PT no município de Porto
Alegre/RS (1993-1996), resultante da eleição de Tarso Genro em 1992. Os
artigos reunidos foram produzidos por membros do governo, intelectuais e
dirigentes partidários e analisam a experiência de governo desde um ponto
de vista estratégico. Investigam desde o contexto histórico e social particular
sobre o qual se desenvolveu, à luz de uma perspectiva de transformação social
profunda, até um ponto de vista particular, a partir do qual são detalhadas as
políticas setoriais adotadas pela gestão em praticamente todas as suas principais áreas de atuação, tais como economia, planejamento, cultura, saúde,
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finanças, comunicação, participação popular, gestão de pessoal, saneamento
básico, habitação, turismo, educação e transportes. De modo geral, conforme
destacado na apresentação, a obra reforça a avaliação de que a perspectiva em
que se referenciou a administração petista não se restringia a um nível técnico
e gerencial, revelando-se como “um conjunto de reformas [...] que alteraram a
relação desta fração do Estado – a Prefeitura – com a sociedade civil”.
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657. GENRO, Tarso; SOUZA, Ubiratan de. Orçamento participativo:
a experiência de Porto Alegre. 2. ed. São Paulo: Fundação Perseu Abramo,
1997. 97p. Reedição de obra anteriormente publicada em 1997, e reeditada
posteriormente com ampliações em 1999 e 2001. Resumos encontram-se nas
referências à primeira e à mais recente edição da obra – ver Genro e Souza
(1997) e Genro e Souza (2001).
658. GENRO, Tarso; SOUZA, Ubiratan de. Orçamento participativo: A experiência de Porto Alegre. São Paulo: Editora Fundação Perseu
Abramo, 1997, 110p. (Ponto de Partida). Reúne ensaios de Genro e Souza
em que analisam as características gerais, o funcionamento interno e as dificuldades de implantação do Orçamento Participativo (OP). O OP corresponde
a um projeto assumido por inúmeros governos administrados pelo PT e que
consiste na democratização de suas decisões relativas ao orçamento, tendo os
autores se concentrado sobre a experiência de Porto Alegre/RS. Eles reforçam
a necessidade de avaliação crítica do OP em função da importância crescente
das cidades e do “poder local” ante ao enfraquecimento dos Estados nacionais resultante do processo de globalização neoliberal. De modo geral, o OP é
identificado não somente como um incentivo à participação popular, mas um
instrumento que integra o cidadão comum ao espaço público, instigando-o a
assumir posições mais críticas e exigentes, que, não sendo isento de deficiências, transforma a relação do Estado com a sociedade, possibilitando sua “desprivatização”. Traduzido para o francês (1998), espanhol (Argentina, 1998;
Uruguai, 1999), turco (1999), catalão (1999) e italiano (2002). Reeditado com
ampliações em 1997, 1999 e 2001.
659. GRACIOLLI, Edilson. Um caldeirão chamado CSN: resistência
operária e violência militar na greve em 1988. Uberlândia: EdUFU, 1997.
207p. Analisa a greve de 1988 ocorrida na Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN), duramente reprimida pelo governo. Inclui referências ao PT, a lideranças petistas e também a tendências e organizações políticas que aderiram
ao partido. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
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660. HALL, Anthony L. Sustaining Amazonia: grassroots action for
productive conservation. Estados Unidos da América; Inglaterra: Manchester University Press, 1997. 269p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra reflete sobre a importância da organização de base como condição indispensável à consolidação de um modelo de desenvolvimento social
e ambientalmente sustentável para a Amazônia. Inclui referências ao PT e a
lideranças petistas da região, tais como Chico Mendes e Wilson Pinheiro, por
exemplo. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
661. HILSTROM, Kevin et al (Org.). Biography today: environmental leaders. Estados Unidos da América: Omnigraphics, 1997. 206p.
(World leaders; 1). Integra uma série dedicada a reunir biografias de personalidades destacadas na luta pela preservação do meio ambiente em todo
o mundo. Neste, que é o primeiro volume da série, consta o perfil de Chico
Mendes (1944-1988), militante do PT assassinato em 1988 em decorrência
de sua dedicação à luta pelos direitos dos trabalhadores e em defesa do
meio ambiente, tendo se tornando um símbolo da luta pela preservação e
do uso sustentável dos recursos naturais. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
662. HUNT, Wendy. Eroding military influence in Brazil: politicians
against soldiers. Estados Unidos da América: University of North Carolina Press, 1997. 260p. Analisa o quadro político brasileiro aberto com o fim
da ditadura militar (1964-1985), sustentando a tese da perda paulatina do
poder político das Forças Armadas no país com o advento na Nova República.
Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, a retratar a presença do partido
na conjuntura política brasileira dos anos 1980. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
663. JACOBI, Pedro (Org.). Poluição do ar em São Paulo e resposta da
ação pública. São Paulo: Cedec, 1997. 79p. (Cadernos Cedec, 62). A julgar
pelas informações disponíveis, analisa as realizações e desafios do primeiro
mandato do PT no município de São Paulo (1989-1992), encabeçado pela
então prefeita Luiza Erundina, com especial interesse sobre a política de meio
ambiente. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
664. KLAUS, Frey. Demokratie und umweltschutz in Brasilien: strategien nachhaltiger entwicklung in Santos und Curitiba. Alemanha: LIT,
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1997. 737p. Analisa a experiência dos governos de Telma de Souza (PT) e
Jaime Lerner (Partido do Movimento Democrático Brasileiro/PMDB) nas prefeituras de Santos/SP (1989-1992) e Curitiba/PR (1989-1992) respectivamente, com foco nas políticas públicas relacionadas à questão do meio ambiente.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
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665. LEONI, Brigitte Hersant. Fernando Henrique Cardoso: o Brasil do possível. São Paulo: Nova Fronteira, 1997. 360p. Apresenta um
ensaio biográfico dedicado a Fernando Henrique Cardoso, eleito presidente
da República em 1994, a partir do testemunho de personagens que acompanharam sua trajetória, dentre os quais incluem-se Roberto Schwartz, Bento
Prado Jr., Boris Fausto, Darcy Ribeiro, Almino Affonso, Florestan Fernandes
(então filiado ao PT), Fernando Pedreira e Francisco Weffort (ex-Secretário
Geral do PT e então afastado do partido), além de Ruth Cardoso, companheira de Fernando Henrique. Aborda sua trajetória pessoal, política e intelectual desde a infância no Rio de Janeiro, os primórdios e evolução de sua
carreira acadêmica, além do exílio no Chile e seu envolvimento político-partidário, desde o antigo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) à eleição
para a Presidência da República em 1994. Referências ao PT e às principais
lideranças, como Lula, são numerosas e incluem aspectos como a formação
do partido no final dos anos 1970 e sua participação nas principais disputas
eleitorais ocorridas nos anos 1980 e primeira metade da década de 1990.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
666. LEVINE, Robert M. Brazilian Legacies. Estados Unidos da
América: M.E. Sharpe, 1997. 209p. (Perspectives on Latin America and
the Caribbean). Consiste de uma apresentação do Brasil em seus aspectos
aspecto culturais, sociais, político e econômicos, dirigida ao público de língua
inglesa. Adota uma perspectiva incomum a publicações do gênero: elaborada
“de baixo para cima”, a obra enfatiza as frustrações populares e suas aspirações por dignidade e justiça social. Inclui referências ao PT e a lideranças
petistas que retratam as origens e presença do partido no cenário político nacional nos anos 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
667. LIBERAL, Maurício; ASSIS, Ival; JUVENAL, José. A conquista dos
direitos. São Paulo: Loyola, 1997. 160p. (História temática retrospectiva, 2).
A obra, voltada a estudantes do ensino médio, apresenta um verdadeiro panora240

ma das lutas por direitos no Brasil, desde o século XVIII aos anos 1990. Inclui
referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Lula. Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
668. LIMA JUNIOR, Olavo Brasil de. O sistema partidário brasileiro: diversidade e tendências – 1982-94. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio
Vargas, 1997. 328p. Em termos gerais a obra reúne artigos sobre o sistema
partidário brasileiro. Investiga em perspectiva comparativa os dados eleitorais
dos pleitos de 1982 a 1994 realizados nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas
gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Com base
na análise dos dados, a obra sustenta a tese de que coexistem no Brasil sistemas partidários diversos, embora amparados numa mesmo arcabouço legal.
Contempla artigos de Malco Braga Camargos, Maria das Dores Cardoso, José
Filomeno de Moraes Filho, Éder Araújo de Assis, Leonardo Alvez Lamounier,
Rogério Augusto Schmitt, José Antônio Giusti Tavares, Luis Gustavo Mello Grohmann, Marcus Figueiredo, Vladimyr Lombardo Jorge, Olavo Brasil de Lima
Junior, Jairo Marconi Nicolau. Referências ao PT, numerosas na obra, retratam a
participação e o desempenho do partido nas campanhas e estados anteriormente indicados. Inclui prefácio de José Antônio Giusti Tavares
669. LOPES, Doraci Alves. Marginais da história?: o movimento dos
favelados da Assembleia do Povo (1979/1986). Campinas: Alínea, 1997.
214p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste de uma investigação,
complementada por memórias da própria autora, acerca da chamada “Assembleia do Povo”, contemplando o período compreendido entre final dos anos
1970 e meados da década de 1980. Doraci integrava a equipe de assessores daquele movimento que reunia moradores de favela das áreas periféricas
do município de Campinas/SP – um dos mais importantes polos políticos e
econômicos do estado de São Paulo. Inclui referências ao PT e ao primeiro
instituto de apoio do partido, a Fundação Wilson Pinheiro, as quais retratam
a presença do PT na região e no movimento. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
670. MAGALHÃES, Belmira da Costa et al. Da linguagem ao poder:
os discursos de Collor e Lula nas eleições presidenciais de 1989. Maceió:
Ed.UFAL, 1997. 65p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste de estudo desenvolvido no campo da linguística que analisa as disputas ocorridas
na eleição presidencial de 1989, as primeiras a ocorrer no país desde os anos
1960, abordando por meio de métodos e técnicas de análise do discurso as
duas candidaturas em torno das quais se polarizou o pleito: a de Lula, do PT,
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representando setores populares; e a de Fernando Collor de Mello, sustentada
por apoiadores da ditadura militar (1964-1985). Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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671. MELO, José Marques de; RAHDE, Maria Beatriz F. (Orgs.) Memória das ciências da comunicação no Brasil: o grupo gaúcho. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997. 286p. A obra apresenta uma contribuição à história
das ciências da comunicação no Brasil, focalizando os profissionais atuantes
do estado do Rio Grande do Sul. Aborda a vida e a obra daqueles que são considerados os “pioneiros”, os “sedimentadores” e os “continuadores” no campo
das pesquisas em comunicação na região. Referências ao PT concentram-se
nos capítulos dedicados a dois profissionais cujas trajetórias se cruzam com a
do partido, quais sejam: Adelmo Genro Filho (1951-1988) e Antonio Hohlfeldt, este último afastado do PT hoje. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
672. MENDONÇA, Maisa; BENJAMIN, Medea. BeneDita. Rio de
Janeiro: Mauad, 1997. 190p. Aborda a trajetória de Benedita da Silva (1942),
histórica liderança petista. A partir de entrevistas e de consultas a fontes documentais, analisa sua trajetória pessoal e política desde a infância no morro
do Chapéu Mangueira, Rio de Janeiro, onde viveu durante 57 anos; até sua
aproximação com o PT e sua trajetória no partido, pelo qual foi eleita vereadora, deputada federal, senadora e vice-governadora, sempre no município e no
estado do Rio de Janeiro. O propósito e a importância da obra são destacados
por Benedita em prefácio: “Quero servir de inspiração para outras mulheres.
[...] A minha vida é reproduzida na vida de várias beneditas, marias, terezas...
que representam aquilo que sou: mulher, negra, da favela.” Além do prefácio
da biografada (no qual esclarece também o processo de feitura da publicação,
inicialmente idealizada por Lélia González – ex-militante petista e amiga, além
de histórica militante do movimento negro), inclui imagens a trajetória de Benedita. Publicado também em inglês –, espanhol (1998) e alemão (1999).
673. MOLANO, Walter T. The logic of privatization: the case of telecommunications in the Southern Cone Of Latin America. Estados Unidos
da América: Greenwood Press, 1997. 138p. (Contributions in economics
and economic history, 182). Investiga mais de 20 casos de privatização dos
serviços de telecomunicações ocorridos no Cone Sul entre 1985 e 1995, procurando identificar os fatores macroeconômicos, microeconômicos e políticos
comuns que determinaram tais desfechos. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas e que retratam a presença do partido na conjuntura política na242

cional nos anos 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
674. MORAES, Denis de (Org.). Prestes com a palavra: uma seleção das
principais entrevistas do líder comunista. Campo Grande: Letra Livre, 1997.
363p. Reúne uma seleção das principais entrevistas concedidas por Luiz Carlos
Prestes (1898-1990) – histórica liderança comunista e Secretário Geral do Partido Comunista Brasileiro (PCB) por muitos anos. Nelas, analisa o quadro social,
político e econômico do país. Os temas abordados incluem o PT, cujas referências
refletem as impressões de parte dos militantes comunistas brasileiros acerca daquele partido, sobretudo em seus primeiros anos de existência. Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
675. MOTT, Luiz Roberto. Homofobia: a violação dos direitos humanos de gays, lésbicas e travestis no Brasil. Salvador: Grupo Gay da Bahia;
International Gay and Lesbian Human Rights Commission, 1997. 84p. A
julgar pelas informações disponíveis, apresenta um painel dos casos de violação de direitos humanos cometidos contra homossexuais e transgêneros no
Brasil. Inclui referências pontuais a iniciativas do PT em defesa destes setores,
e também prefácio de Marta Suplicy – liderança petista, ex-deputada e ativista
historicamente ligada às lutas por direitos associados à condição de gênero
e opção sexual. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
676. MUNGARAY LAGARDA, Alejando; NIGRINI, Giovanna Valenti (Org.). Políticas públicas y educación superior. México: Asociación
Nacional de Universidades e Instituiciones de Educación Superior, 1997.
385p. Reúne contribuições a respeito da situação e perspectivas da educação
superior na América Latina. Inclui capítulo intitulado “La educación superior
brasileña en el umbral del siglo XXI”, de autoria de Virgílio Álvarez Aragón,
no qual constam referências às proposições do PT e de Lula relativas à educação no contexto da campanha presidencial de 1994. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
677. NAGLE, Robin. Claiming the virgin: the broken promise of Liberation Theology in Brazil. Estados Unidos da América: Routledge, 1997.
240 p. Consiste de estudo etnográfico que analisa em detalhes as experiências cotidianas de uma comunidade pobre situada na periferia da cidade
de Recife/PE, com foco na presença e no trabalho desenvolvido por grupos
ligados à Igreja católica e referenciados na Teologia da Libertação. Inclui re243

ferências ao PT e a lideranças petistas que retratam as atividades do partido
na região. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
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678. NOGUEIRA, Arnaldo José França Mazzei. A modernização conservadora do sindicalismo brasileiro: a experiência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. São Paulo: Edic, 1997. 184 p. A julgar pelas informações disponíveis, apresenta um histórico do Sindicato dos Metalúrgicos de São
Paulo desde a década de 1930 aos anos 1990, descrevendo mudanças pelas
quais atravessou ao longo do tempo, e que teriam resultado na consolidação do
chamado “sindicalismo de resultados – uma perspectiva de trabalho sindical
conciliatória, historicamente referenciada na Força Sindical. Inclui referências
ao PT e a lideranças petistas a retratar a presença do partido no meio sindical
paulistano. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
679. PALOCCI, Antônio; BUARQUE, Cristovam; PONT, Raul et al.
Desafios do governo local: O modo petista de governar. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 1997. 127p. Reúne contribuições apresentadas ao Seminário Nacional de Prefeitos e Vice-Prefeitos, promovido pelo PT
na cidade de Brasília/DF em 1996. De modo geral, avalia as experiências de
governo encabeçadas pelo partido entre 1993 e 1996 nas cidades de Angra
dos Reis/RJ, Belém/PA, Betim/MG, Porto Alegre/RS, Santo André/SP, São
José dos Campos/SP, Ribeirão Preto/SP e no Distrito Federal. Inclui contribuições de inúmeras lideranças petistas, entre as quais se incluem Antonio
Palocci, Celso Daniel, Cezar Alvarez, Cristovam Buarque, Delúbio Soares,
Edmilson Rodrigues, Gilberto Carvalho, Luiz Dulci, Luiz Sérgio Nóbrega,
Marco Aurélio Garcia, Maria do Carmo, Olívio Dutra, Patrus Ananias, Raul
Pont e Tarso Genro. Nas contribuições reunidas, discutem desde aspectos
mais gerais dessa geração de prefeitos petistas, até temas específicos tais
como o “desafio de ser governo em grandes e médias cidades”, a “construção
da imagem do governo” e a “nova agenda local” correspondente ao contexto
de globalização. Inclui apresentação de Vicente Trevas, então Secretário de
Assuntos Institucionais do PT, prefácio de José Dirceu, presidente do PT
à época e anexo com a lista de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos
pelo PT no pleito de 1996.
680. PEDREIRA FILHO, Valdemar Santos. Comissões de fábrica: um
claro enigma. São Paulo: Entrelinhas, 1997. 273p. A julgar pelas informações
disponíveis, analisa experiências de luta do movimento sindical no Brasil, com
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especial ênfase na questão das comissões de fábrica – instância de organização
de base dos trabalhadores no movimento. Inclui referências a Lula e a outras
lideranças sindicais petistas à época de formação do PT, retratando episódios
como, por exemplo, o enquadramento de inúmeros sindicalistas – dentre os
quais o próprio Lula – na Lei de Segurança Nacional (LNS), acarretando em sua
prisão e julgamento no início do anos 1980. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
681. POSSAN, Magali A. A malha entrecruzada das ações: as experiências de organização dos trabalhadores metalúrgicos de Campinas
(1978-1984). Campinas: Centro de Memória da Unicamp, 1997. 202p. Investiga a história de lutas dos trabalhadores metalúrgicos no município de
Campinas/SP – importante polo econômico e político do estado de São Paulo
– desde o final da década de 1970 a meados dos anos 1980, num contexto
marcado pela transição, da ditadura militar (1964-1985), à democracia. Inclui referências ao PT e a organizações de esquerda que aderiram ao partido
retratando sua presença nas lutas sindicais ocorridas na região no período
assinalado. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
682. PURCELL, Susan Kaufman; ROETT, Riordan (Org.). Brazil under Cardoso. Estados Unidos da América; Inglaterra: Lynne Rienner Publishers, 1997. 119p. Reúne artigos que apresentam um quadro da situação
política, social e econômica do país sob o primeiro mandato do então presidente da República Fernando Henrique Cardoso (1995-1998). Inclui referências ao PT e a Lula que retratam a presença do partido no cenário político brasileiro das décadas de 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
683. RAFAEL, Edson José. Fundações e direito. São Paulo: Editora
PUCSP, 1997. 450p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra apresenta aquelas instituições existentes no Brasil sob a forma de “fundações” no
final dos anos 1990, sob a perspectiva de questões de ordem jurídica. Inclui
uma nota de apresentação da Fundação Wilson Pinheiro, formada em 1981
e encerrada no final dos anos 1980, tendo sido a primeira fundação de apoio
instituída pelo PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
684. ROCHA, Gilvan. Bye, bye PT: sabatina no Centro de Atividades
e Estudos Políticos – CAEP. Fortaleza: edição do autor, 1997. 58p. Consiste
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de transcrição de entrevista concedida por Gilvan Rocha ao Centro de Atividades e Estudos Políticos (CAEP), realizada no contexto de seu desligamento
do PT em 1995, juntamente com outros 70 militantes do partido, filiandose então ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). Gilvan, que na juventude foi
membro do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e nos anos 1960 engajou-se
na luta armada contra a ditadura militar (1964-1985) no estado de Goiás,
aderiu ao PT desde o início, tendo sido membro de sua direção no Ceará por
muito anos. Na entrevista, apresenta o seu balanço da história do PT, tanto
nacionalmente quanto no estado – e suas impressões sobre o perfil do partido
naquele momento – caracterizado como um “partido burguês de outro tipo”,
na medida em que o considera a expressão de “trabalhadores colocando-se
como prepostos da burguesia”. Afastado do PT desde 1995, Gilvan participou
em 2005 da fundação do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).
685. RODRIGUES, Iram Jácome. Sindicalismo e política: a trajetória da CUT. São Paulo: Scritta, 1997. 281p. Analisa a trajetória da Central
Única dos Trabalhadores (CUT), maior central sindical do país, desde suas
raízes no sindicalismo combativo dos anos 1960 e 1970, passando por sua
concepção e prática sindicais, até os desafios enfrentados pela entidade nos
anos 1990. Conforme apontado em apresentação, o autor adota um enfoque
abrangente que procura concatenar os elementos do contexto social com os
processos internos vividos pela CUT. Desde esse ponto de vista, localiza
as mudanças e crises da entidade, supostamente vividas a partir do início
dos anos 1990, no processo de sua institucionalização, ocorrido no curso
de consolidação da democracia no país – no que, aliás, é considerada um
ator político importante. Sobre o PT, inclui referências a lideranças petistas
do movimento sindical, e também à presença de tendências do partido na
construção da CUT, tais como Articulação, Causa Operária, Convergência Socialista, Força Socialista, Nova Esquerda e Vertente Socialista. Inclui
apresentação de Leôncio Martins Rodrigues, sociólogo e autor de estudos
clássicos sobre sindicatos e partidos no Brasil. Obra resultante de tese de
doutorado defendida pelo autor em 199345.
686. Schulz, Manfred. Entwicklung: theorie, empirie, strategie.
Alemanha: LIT Verlag, 1997. 237 p. A julgar pelas informações disponíveis,
aborda a questão do desenvolvimento, considerado sob diferentes aspectos.
Inclui capítulo dedicado a Florestan Fernandes, de autoria de Barbara Freitag,
que incluem apontamentos sobre sua trajetória e legado, contemplando breves menções à sua relação com o PT. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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687. SILVA, Benedita da; BENJAMIN, Medea; MENDONÇA, Maisa.
Benedita da Silva: an afro-brazilian woman’s story of politics and love.
Estados Unidos da América: Food First Books, 1997. 215p. Edição em
inglês de obra publicada também em português (1997), espanhol (1998) e
alemão (1999). Resumo encontra-se na referência a obra em português – ver
Mendonça e Benjamin (1997).
688. SILVA, Luiz Inácio Lula da; MANTEGA, Guido; VANNUCHI,
Paulo (Orgs.). Custo Brasil: mitos e realidade. Petrópolis: Vozes, 1997, 212p.
Reúne contribuições apresentadas ao seminário “Custo Brasil: mitos e realidades”, realizado em São Paulo pelo Instituto Cidadania entre 29 e 30 de abril de
1996, sob a coordenação de Lula. O elevado custo agregado à produção brasileira é analisado a partir de diferentes pontos de vista por economistas, empresários, jornalistas e sindicalistas. Aloizio Mercadante, Antônio Delfim Netto e José
Roberto Mendonça de Barros concentram-se sobre a relação entre o chamado
“custo Brasil” e a política econômica. Luiz Nassif, Mailson da Nóbrega e Osires
Lopes Filho discutem a questão da carga tributária. Frederico Bussinger, Odacir
Klein e Wilson Quintella Filho, por seu turno, referem-se aos custos associados
ao transporte e à infraestrutura; ao passo em que Boris Tabacof, Edward Amadeu, Jorge Matoso e Vicente de Paula investigam os custos associados aos contratos formalizados de trabalho. Inclui apresentação de Lula e introdução de Guido
Mantega, nas quais caracterizam o “custo Brasil” como um dos problemas mais
sérios da economia brasileira à época, responsável pela perda de competitividade da produção nacional num contexto de abertura indiscriminada da economia
ao mercado mundial provocada pelo avanço do neoliberalismo no país.
689. SOARES, Eliane Veras. Florestan Fernandes: O militante solitário. São Paulo: Cortez, 1997, 144p. Analisa a vida e a obra de Florestan
Fernandes (1920-1995), sociólogo e integrante do PT, com ênfase em sua trajetória política – “solitária” em função do rigor com que encarava essa atividade, conforme sugere uma leitura preliminar. Com base em entrevistas e
pesquisas documentais, Soares analisa diferentes momentos da vida de Florestan, desde o período de “formação política e intelectual” e de “inserção
no movimento clandestino de luta contra o Estado Novo” nos anos 1940 e
1950, passando por sua “afirmação como acadêmico” e por sua participação
na Campanha em Defesa da Escola Pública nas décadas de 1950 e início de
1960, pela radicalização de suas posições políticas e afastamento da universidade nos anos 1960 e 1970, até sua aproximação com o PT e atuação como
“publicista e parlamentar” identificado com o partido, com ênfase ao período
da Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988). Baseado em dissertação de
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mestrado defendida pela autora em 199346, inclui prefácio de Bárbara Freitag,
sua orientadora, cujo trabalho serviu de ponto de partida ao estudo.
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690. SPINK, Peter; CLEMENTE, Roberta (Orgs.). 20 experiências
de gestão pública e cidadania. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio
Vargas, 1997. 187p. Detalha os 20 projetos incluídos entre os finalistas no
primeiro ano de atividade do Programa Gestão Pública e Cidadania. Iniciado
em 1996 pela Fundação Getúlio Vargas e pela Fundação Ford, objetiva a premiação e divulgação de programas governamentais em curso no ano de 1996
e que, de modo geral, tenham demonstrado capacidade de inovação em relação a práticas anteriores no sentido de elevar a qualidade das práticas institucionais no nível dos poderes público municipal e estadual. Inclui a avaliação
de experiências empreendidas por prefeituras petistas nos municípios de Belo
Horizonte/MG (então governada por Patrus Ananias), Icapuí/CE (José Airton
Cirilo), Londrina/PR (Luiz Eduardo Cheida), Quixadá/CE (José Hilário Marques), Porto Alegre/RS (Tarso Genro), Rio Branco/AC (prefeito Jorge Viana)
e Santos/SP (David Capistrano) e no governo do Distrito Federal (Cristovam
Buarque). Os projetos contemplam questões como reforma agrária, promoção
da condição da mulher, educação, geração de emprego, assistência social, saneamento básico e participação popular47.
691. STEPHEN, Lynn. Women and social movements in Latin Ameri
ca: power from below. Estados Unidos da América: University of Texas
Press, 1997. 322p. (Latin American Studies). Investiga experiências de luta
protagonizadas por mulheres no México, El Salvador, Brasil e Chile a partir
da análise tanto da experiência de organizações quanto de trajetórias individuais. Inclui, no caso do Brasil, numerosas referências ao Movimento de
Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR), existente no Rio Grande do Sul,
identificado como um movimento referenciado no PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
692. STROMQUIST, Nelly P. Literacy for citizenship: gender and
grassroots dynamics in Brazil. Estados Unidos da América: State University of New York Press, 1997. 270p. (Suny Series, Literacy, Culture, and
Learning). Consiste, provavelmente, no mais abrangente e detalhado balanço
já publicado em livro acerca dos métodos e resultados do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (Mova), quando de sua criação e implantação pela
Prefeitura do Município de São Paulo, com especial interesse sobre a questão
de gênero. O Mova foi lançado como programa de combate ao analfabetismo
baseado em parcerias entre a sociedade civil e o estado. Sua implementação
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ocorreu na primeira gestão do PT na capital paulista (1989-1992), encabeçada
pela prefeita Luiza Erundina, tendo Paulo Freire – educador mundialmente
reconhecido e militante petista – à frente da Secretaria Municipal de Educação. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial
ao conteúdo da obra.
693. TORRES, Carlos Alberto. Pedagogia da luta: Da pedagogia do
oprimido à escola pública popular. Campinas: Papirus; São Paulo: Instituto Paulo Freire, 1997. 197p. Analisa a vida e a obra de Paulo Freire (19211997), com destaque às bases filosóficas de suas concepções pedagógicas e
à sua trajetória política, notadamente sua atuação junto ao PT e aos movimentos sociais na cidade de São Paulo nos anos 1990. No que se refere à sua
participação no PT destaca-se, entre outras passagens, um capítulo inteiramente dedicado à experiência de Freire à frente da Secretaria de Educação
do município de São Paulo durante a primeira gestão do partido na capital
paulista (1989-1992), encabeçada por Luiza Erundina. Entre outros aspectos
dessa experiência, Torres aborda “as tensões e as pressões sofridas por Freire”,
revelando as “dificuldades de uma pedagogia libertadora num contexto conservador”. Inclui prefácio de Moacir Gadotti, um dos principais colaboradores
de Freire, em que aborda sua trajetória, a importância de seu trabalho e sua
relação com o autor. Corresponde à segunda publicação dedicada a Freire editada pelo do Instituto Paulo Freire – entidade criada com o propósito divulgar
sua vida e obra.
694. VASCONCELOS, Gilberto Felisberto. O príncipe da moeda. Rio
de Janeiro: Espaço e Tempo, 1997. 264p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste de uma biografia de Fernando Henrique Cardoso (1931).
Aborda sua trajetória pessoal e política até a implantação do Plano Real e seu
primeiro mandato na Presidência da República (1995-1998). Inclui numerosas referências ao PT e a lideranças petistas que retratam as origens do partido e sua presença na conjuntura política nacional nos anos 1980 e primeira
metade da década de 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.

1998
695. ACOSTA, Alberto; GARZA, Héctor la. La américa que queremos: 32 ensayos en defensa de la vida. México: Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente; Programa de las Naciones Unidas para
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el Desarrollo; Fondo de Cultura Económica, 1998. 164p. A julgar pelas
informações disponíveis, reúne contribuições de diversos autores, nas quais
abordam perspectivas de desenvolvimento social e ambientalmente sustentáveis. Inclui artigo de Luiza Erundina, no qual apresenta a “nova forma de
governar” que ajudou a imprimir, no papel de prefeita, à primeira experiência
de governo do PT em São Paulo (1989-1992). Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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696. Alcoforado, Fernando. De Collor a FHC: o Brasil e a nova
(des)ordem mundial. São Paulo: Nobel, 1998. 184p. A julgar pelas informações disponíveis, analisa o cenário político e econômico brasileiro, com ênfase no período compreendido entre a vitória de Fernando Collor de Mello nas
eleições presidenciais de 1989 e o primeiro mandato de Fernando Henrique
Cardoso na Presidência da República (1995-1998). Inclui referências ao PT e
a lideranças petistas que retratam a atuação do partido no período indicado.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
697. ALMEIDA, Francisco Inácio; SANTOS, Raimundo (Org.). A esquerda e uma nova formação política. Brasília: Instituto Astrogildo Pereira,
1998. 142 p. Analisa a realidade política brasileira em perspectiva histórica,
com ênfase sobre sua configuração no final dos anos 1990. Inclui referências
ao PT que retratam a presença do partido no cenário político nacional das
décadas de 1980 e 1990. Reflete as visões do PT existentes entre dirigentes
e intelectuais ligados ao Partido Popular Socialista (PPS) e sua fundação de
apoio, o Instituto Astrogildo Pereira. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
698. ALMEIDA, Jorge; CANCELLI, Vitória (Orgs.). Estratégia: A luta
política além do horizonte visível. São Paulo: Partido dos Trabalhadores/
Secretaria Nacional de Formação Política; Editora Fundação Perseu Abramo, 1998. 173p. Organizado por Almeida e Cancelli, membros da Secretaria
Nacional de Formação Política do PT (SNFP/PT) à época, reúne artigos de intelectuais, lideranças de movimentos sociais e dirigentes partidários referenciados no partido, apresentados em seminário promovido entre julho e agosto de
1997 pela SNFPT em colaboração com a Fundação Perseu Abramo. De modo
geral, reflete sobre a “profunda crise do socialismo”, concomitante à consolidação do projeto neoliberal ao longo da década de 1990, procurando levar ao público subsídios para a compreensão das “novas condicionantes da luta popular
e suas possibilidades transformadoras”. Aborda, em particular, temas como o
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caráter e as perspectivas do neoliberalismo; os impactos da revolução tecnocientífica, que o acompanha, sobre os movimentos sociais; a composição do bloco
de sustentação do governo neoliberal do então presidente Fernando Henrique
Cardoso; a relação entre Estado, mídia e sociedade civil; além de parâmetros
programáticos e estratégicos de um projeto socialista.
699. ALMEIDA, Paulo Roberto. Relações internacionais e política externa do Brasil: dos descobrimentos à globalização. Editora UFRGS, 1998.
359p. A julgar pelas informações disponíveis, apresenta um panorama da política de relações internacionais implementada pelo Brasil desde os tempos da
invasão portuguesa no século XVI até o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso na Presidência da República (1995-1998). Inclui referências ao
PT e a lideranças petistas, notadamente a Lula, que retratam as formulações
do partido em relação ao tema. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
700. ANDRADE, Regis de Castro (Org.). Processo de governo no município e no Estado: uma análise a partir de São Paulo. São Paulo: Edusp;
Fapesp, 1998. 148p. Analisa as relações entre os poderes executivo e legislativo em regimes presidenciais em nível subnacional – aspecto do processo
político considerado pouco explorado pela ciência política. Reúne artigos de
Regis de Castro Andrade, Cláudio Gonçalves Couto, Eliana M. Pralon, Gabriela Nunes Ferreira, Fernando Luiz Abrucio, Valeriano Mendes F. Costa e
Carlos Thadeu C. de Oliveira. Resultantes de um esforço de pesquisa cooperativo, os artigos concentram-se sobre o funcionamento do poder legislativo
no município e no estado de São Paulo e sua relação com os poderes executivos. No que se refere especificamente ao PT destaca-se artigo de Couto, intitulado “Negociação, decisão e governo: padrões interativos na relação
executivo-legislativo e o caso paulistano”. De modo geral, o autor investiga os
padrões de relacionamento entre os poderes legislativo e executivo no curso
da primeira gestão do partido na capital paulista (1989-1992), apontando que
a experiência “significou uma quebra do padrão patrimonial de interação entre os poderes, típico da tradição política brasileira”.
701. BAQUERO, Marcello; CASTRO, Henrique Carlos de Oliveira
de; GONZALEZ, Rodrigo Stumpf (Orgs.). A construção da democracia na
América Latina: Estabilidade democrática, processos eleitorais, cidadania e cultura política. Porto Alegre: Ed.UFRGS; Canoas: Centro Educacional La Salle de Ensino Superior, 1998. 216p. Reúne artigos organizados
por pesquisadores vinculados ao Núcleo de Pesquisas da América Latina da
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul. De modo geral, analisa a “dimensão atitudinal na constituição democrática latino-americana”, com especial
destaque à relação entre “cultura política e estabilidade democrática”, entre
“processos eleitorais e partidos políticos” e nas questões da cidadania e do
poder local. Inclui capítulo de Rodrigo González Stumpf, co-organizador da
publicação, intitulado “Participação popular, cultura política e ação coletiva:
uma análise do orçamento participativo em Porto Alegre”. Diferentes aspectos
do Orçamento Participativo são analisados, tais como relação com as várias
esferas de governo, além do processo e do resultado da tomada de decisões.
No referido capítulo, o autor defende a tese de que embora o orçamento participativo tenha ampliado a participação popular, este, ao limitar o “conflito
aberto”, constituiria uma “forma indireta de controle” da sociedade política
sobre a sociedade civil e não o inverso. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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702. BARREIRA, Irlys Alencar Firmo. Chuva de papéis: ritos e símbolos de campanhas eleitorais no Brasil. Rio de Janeiro: Resulme-Dumará,
1998. 234p. A julgar pelas informações disponíveis, investiga a dinâmica de
diversas campanhas eleitorais no Brasil tendo por objetivo analisar os rituais e
a simbologia envolvidas nas estratégias de reconhecimento e representação política. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Lula, que
retratam a participação do partido em processos eleitorais. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso ao conteúdo parcial da obra.
703. BENJAMIN, Cid. Hélio Luz: Um xerife de esquerda. Rio de Janeiro: Contraponto; Relume-Dumará, 1998, 157p. Relata a experiência de
Hélio Luz – delegado de polícia e deputado estadual pelo PT do Rio de Janeiro
(2003-2006) – na Delegacia Anti-Sequestro (DAS) e na chefia da Polícia Civil
da cidade do Rio nos anos 1990. Este “espécime raro”, conforme o define Cid
Benjamin, é filho de oficial do exército cassado pela ditadura. Membro da
polícia desde os anos 1970, atuou como advogado junto a movimentos ligados a trabalhadores rurais e moradores de favelas. A obra detalha como esse
“delegado de ideias esquerdistas” foi nomeado chefe de polícia “num governo
adepto de teses neoliberais”, bem como as realizações de sua gestão, notabilizada pelo combate à corrupção na corporação, pela redução da criminalidade
e por declarações como: “a polícia, através de uma atuação legal, faz a manutenção da ordem: uma ordem da desigualdade e dos privilégios”. No livro, sua
trajetória, conforme destaca Vladimir Pomar em prefácio, é utilizada como
“uma espécie de roteiro para discutir os problemas fundamentais da segurança pública em nossa sociedade”. Inclui ilustrações do cartunista Ique.
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704. BISHOP, Jacqueline. Em memória, Chico Mendes: A tribute on
the ten-year anniversary of his death. Estados Unidos da América: Lavender Ink, 1998, 61p. Apresenta dezesseis imagens em cores retratando quadros produzidos por Jacqueline Bishop, acompanhadas de textos analíticos e
memórias redigidos pela autora, e por Maria José Bezerra, Ilzamar Gadelha
Bezerra Mendes, Raimundo Lopes Filho, Luís Tangino Oliveira, Jorge Rivasplata de la Cruz, Wade Davis e Jonathan Maslow. Tantos as pinturas quanto os textos que as acompanham retratam a vida e a luta de Chico Mendes
(1944-1988), seringueiro, ambientalista e membro do PT e da CUT, morto
em função de sua luta por um projeto de desenvolvimento social e ambientalmente sustentável para a região amazônica. Edição trilíngue (português,
espanhol e inglês) publicada em memória aos 10 anos de seu assassinato.
705. BOAL, Augusto. Legislative theatre: using Performance to Make
Politics. Estados Unidos da América: Routledge, 1998. 254p. Tradução para
o inglês de obra originalmente publicada em português. Resumo encontra-se
na referência à obra em português – ver Boal (1996).
706. BÓGUS, Cláudia Maria. Participação popular em saúde: formação política e desenvolvimento. São Paulo: Annablume; Fapesp, 1998.
232p. Analisa a formação e desenvolvimento do Movimento de Saúde da Zona
Leste de São Paulo desde os anos 1970 aos anos 1990, com especial enfoque
sobre os cursos de formação de Conselheiros de Saúde promovidos pelo movimento. Inclui referências ao PT, a retratar a relação do partido com os movimentos de saúde na capital paulista nos anos 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
707. BORBA, Ângela; FARIA, Nalu; GODINHO, Tatau (Orgs.). Mulher
e política: Gênero e feminismo no Partido dos Trabalhadores. São Paulo:
Editora Fundação Perseu Abramo, 1998. 239p. (Coleção Pensamento Petista). Saudada pela Secretaria de Mulheres do PT com entusiasmo, a publicação
resulta de um convite à sistematização das contribuições dadas pelo partido
à questão das mulheres. Organizada por Borba, Faria e Godinho, três lideranças petistas atuantes no movimento de mulheres, aborda a história da luta
feminista no Brasil, os diferentes entendimentos existentes entre as esquerdas
sobre a relação da questão da mulher e a luta pelo socialismo, e a trajetória
da organização das mulheres no PT. Aborda também aspectos específicos da
condição feminina na atualidade, tais como o impacto da globalização sobre as
relações de gênero, a relação da mulher com as esferas familiar e do trabalho,
a saúde da mulher e a questão do aborto, a violência contra as mulheres, além
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da implementação de políticas públicas dedicadas a essas temáticas. Reúne ainda contribuições à questão da participação política, com especial destaque às
mulheres negras e às mulheres no movimento sindical. Inclui homenagem a
Ângela Borba, co-organizadora do livro falecida antes de sua publicação.
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708. BORIS, Dieter. Soziale bewegungen in lateinamerika. Alemanha: VSA Verlag, 1998. 254p. A obra analisa a atuação de diversos movimentos sociais na América Latina, com especial destaque, no caso do Brasil,
ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Inclui menções ao
PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial
ao conteúdo da obra.
709. BUARQUE, Cristovam Ricardo Cavalcante. Modernidade com
ética. Rio de Janeiro: Revan, 1998. 206p. (Quem é?). Reúne o resultado de
entrevistas concedidas , em agosto de 1997 por Cristovam Buarque – engenheiro, professor universitário e então governador do Distrito Federal pelo PT – ao
editor Renato Guimarães, aos jornalistas Eliane Cantanhêde e Ricardo Amaral e
aos professores Emir Sader e Wanderley Guilherme dos Santos. Nas entrevistas,
Buarque aborda também sua trajetória pessoal, sua militância na Ação Popular
nos anos 1960 e suas visões sobre a esquerda na atualidade. Concentra-se, todavia, em “assuntos polêmicos que estão na pauta do dia das discussões políticas”
– tais como a questão do desemprego e a reeleição para mandatos executivos –,
e na sua experiência como governador do Distrito Federal pelo PT (1994-1998).
No que se refere a esta questão em particular, tece avaliações gerais sobre seu
mandato, sobre a política de alianças que viabilizou sua eleição, bem como detalha as ideias e projetos que orientaram sua gestão no governo, especialmente no
que tange à democratização da gestão mediante o orçamento participativo.
710. BURDICK, John. Blessed Anastacia: Women, race and popular christianity in Brazil. Estados Unidos da América: Routledge, 1998.
256p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste de estudo multidisciplinar dedicado a analisar o importante papel atribuído às manifestações
populares do cristianismo no combate ao racismo e à conformação de uma
identidade negra no Brasil, com ênfase nas experiências das mulheres. Inclui
referências ao PT e a lideranças do partido no campo religioso, notadamente à
Benedita da Silva. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
711. BURDICK, John. Procurando Deus no Brasil: a Igreja católica progressista no Brasil na arena das religiões urbanas brasileiras. Rio de Janeiro:
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Mauad, 1998. Tradução para o português de obra originalmente publicada em
1996. Reconhecendo a ampla difusão da Igreja católica no Brasil e o importante
papel das Comunidades Eclesiais de Base na articulação de movimentos identificados com a justiça social no país, a obra investiga – a partir de entrevistas
com mulheres, negros, jovens e populações marginalizadas – o que identifica
ser uma tendência de declínio do catolicismo frente às Igrejas evangélicas e
as religiões de matriz africana, como a Umbanda. Inclui referências ao PT e a
lideranças identificadas com o partido atuantes no campo religioso, tais como
os irmãos Leonardo e Clodovis Boff. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
712. BURNELL, Peter J.; WARE, Alan (Org.). Funding democratization. Inglaterra: Manchester University Press. 1998. 243p. Analisa a experiência de sociedades consideradas jovens quanto ao amadurecimento de suas
instituições democráticas, tais como Rússia, Brasil, Africa do Sul, Espanha e
de outros países localizados sobretudo no Leste dos continentes europeu e
asiático. Com especial interesse sobre o processo de financiamento das campanhas eleitorais, inclui capítulo dedicado ao Brasil de autoria Maria D’Alva
Kinzo e intitulado “Fundindg parties and elections in Brazil”, que contempla
referências às fontes de financiamento e ao montante de recursos movimentados por candidaturas apresentadas por diversos partidos, entre os quais o
PT, em processos eleitorais ocorridos no país no início da década de 1990.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
713. BURSZTYN, Marcel. Cristovam Buarque: semeador da utopia.
Brasília: Universitária/UnB, 1998. 150p. (Contemporâneos do futuro).
Analisa a vida e a obra de Cristovam Buarque, economista, professor universitário e membro do PT. Contempla o período de sua infância no nordeste
dos anos 1940, sua formação universitária e ingresso na militância política
na década de 1960, quando se integrou à Ação Popular, o exílio na França e
a participação no Banco Interamericano de Desenvolvimento nos anos 1970,
seu retorno ao Brasil com a anistia em 1979, sua participação nos movimentos
pela redemocratização na década de 1980, sua experiência como reitor da
Universidade de Brasília (1985-1989), o ingresso no PT em 1989 bem como
sua atuação como governador do Distrito Federal pelo PT (1995-1998). Além
da trajetória de Buarque, aborda também as convicções e perspectivas inscritas em sua diversificada “obra literária”, fortemente referenciada na relação
entre ética e modernidade, bem como no combate à pobreza e na valorização
da questão educacional.
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714. CANDIDO, Antonio (org). Sérgio Buarque de Holanda e o Brasil. São Paulo: Editora Fundação Perseu abramo, 1998. 134p. Coletânea de
textos sobre Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982) – historiador considerado referência obrigatória na tradição do pensamento brasileiro, e participante
do encontro de fundação do PT realizado no colégio Sion em São Paulo em
1980. Analisa diferentes aspectos de sua vida e obra, com ênfase em suas
contribuições à interpretação do Brasil. Inclui artigos de Maria Odila Leite
da Silva Dias, Ilana Blaj, Ronaldo Vainfas, Raymundo Faoro, Antonio Arnoni Prado, Antonio Candido e Luiz Dulci. Anexo, inclui referências a obras e
correspondências do historiador, além de imagens que retratam passagens de
sua vida e manuscritos remanescentes em seus arquivos. Inclui referências à
relação de Sérgio Buarque de Holanda com o PT, tratada no artigo de Dulci.
Nele, o autor explora a opção daquele notável intelectual pelo PT – que hoje
o homenageia na denominação de seu centro de documentação e memória,
o Centro Sérgio Buarque de Holanda (CSBH) –, ressaltando o fato de não ter
deixado qualquer depoimento ou anotação sobre o tema. A obra resulta do
seminário Sérgio Buarque de Holanda e o Brasil: 100 anos de Arte e Política,
promovido pela Fundação Perseu Abramo e pelo Centro de Documentação e
Memória da Unesp em 2000. Integra a coleção Pensamento Radical, dedicada
a intelectuais da esquerda brasileira.
715. CAZARIN, Ercília Ana. Heterogeneidade discursiva: relações e
efeitos de sentido instaurados pela inserção do discurso-outro no discurso
político de L. I. Lula da Silva. Ijuí/RS: Unijuí, 1998. 160p. A julgar pelas
informações disponíveis, consiste de estudo do campo da Linguística que, lançando mão de métodos e técnicas de análise do discurso, analisa aspectos da fala
de Luiz Inácio Lula da Silva, fundador e principal liderança do PT. Contempla
o largo período compreendido entre as greves da região do ABC paulista em
1978 à conjuntura imediatamente posterior às eleições presidenciais de 1994.
O estudo resulta de dissertação de mestrado defendida pela autora em 199748.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
716. CHAFFEE, Wilber A. Desenvolvimento: politics and economy
in Brazil. Estados Unidos da América: Lynne Rienner Press, 1998. 231p.
A julgar pelas informações disponíveis, apresenta um quadro da conjuntura
política e econômica brasileira, contemplando o período da ditadura militar
(1964-1985) e da Nova República até primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso na Presidência (1995-1998). Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Lula, que retratam a atuação do partido nos
256

anos 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
717. CHESNUT, Andrew. Born again in Brazil: the Pentecostal boom
and the pathogens of poverty. Estados Unidos da América: Rutgers University Press, 1998. 218p. Investiga as causas do significativo crescimento das
igrejas evangélicas no Brasil entre as décadas de 1980 e 1990, notadamente
entre as camadas populares. Combinando pesquisa sobre aspectos históricos,
políticos e etnográficos, propõe a hipótese de que tal crescimento se deve
à conjugação de experiências espirituais oferecidas por aquelas perspectivas
religiosas e certos fatores políticos e econômicos associados à condição da
pobreza. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, as quais retratam sua
presença no campo religioso no período assinalado. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
718. CHOMSKY, Noam; BARSAMIAN, David. The common good.
Estados Unidos da América: Odonian Press, 1998. 190p. Apresenta cinco
entrevistas concedidas por Chomsky a Barsamian entre 1996 e 1997, nas
quais aborda temas diversos, como filosofia, a esquerda nos Estados Unidos e
a chamada pós-modernidade. Numa das entrevistas, dedicada às impressões
e contatos de Chomsky com a esquerda em nível internacional, encontram-se
referências a organizações e movimentos existentes no Brasil, entre os quais
ao PT. Traduzido para o espanhol (2001). Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
719. COSTA, Gutemberg. A presença de Frei Damião na literatura
de cordel: antologia. Brasília: Thesaurus, 1998. 142p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra analisa a trajetória de Frei Damião (1898-1997),
liderança religiosa de origem italiana radicada no Brasil, a partir das menções
a ele localizadas em títulos da literatura de cordel – e que são em parte reproduzidas ao longo da obra. Contempla menções pontuais ao envolvimento de
Frei Damião na política brasileira na década de 1980, incluindo-se sua participação na campanha de 1989, quando apoiou a candidatura de Fernando
Collor de Mello contra seu principal adversário, Lula – fundador e principal
liderança do PT. Inclui breves menções ao PT e a Lula. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
720. COUTO, Ronaldo Costa. História indiscreta da ditadura e da
abertura: Brasil (1964-1985). Rio de Janeiro: Record, 1998. 516p. Apresenta
uma análise dos principais fatos e personagens da conjuntura política e eco257
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nômica brasileira da transição, da ditadura militar (1964-1985), à democracia.
Contempla os três momentos que acredita marcar o período: do golpe de 1964
a 1974, correspondente ao processo de implantação e endurecimento do regime; os mandatos presidenciais de Ernesto Geisel (1974-1979) e de João Baptista
Figueiredo (1979-1985), de distensão e abertura política; e o período pós-1985,
correspondente ao fim da ditadura e início da Nova República, marcado pela
morte de Trancredo Neves, presidente civil recém-eleito pelo voto indireto.
Contempla numerosas referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a
Lula, as quais retratam as origens do partido e sua presença na conjuntura política brasileira da primeira metade da década de 1980. Ao final, além de álbum
fotográfico a retratar o período, de detalhamento das fontes consultadas e de
índice onomástico, apresenta também uma seleção bibliográfica comentada das
principais obras existentes sobre à época investigada. Inclui apresentações de
Bolivar Lamounier e Katia Mattoso e precácio de Franscisco Iglesias.
721. CURRAN, Mark. História do Brasil em cordel. São Paulo: Edusp,
1998. 238p. Pressupondo a condição do cordelista como uma combinação de
poeta, jornalista, conselheiro do povo e historiador popular – do que decorre o
valor informativo, documental e de crônica poética e histórica da literatura de
Cordel – a obra apresenta uma narrativa da história do Brasil, desde a guerra
de Canudos à redemocratização do país na década de 1980, contada a partir da
leitura e síntese de 300 títulos produzidos por esta particular forma de expressão popular, e considerados representativos em relação ao tema, acompanhada
de reflexões sobre a estrutura formal, temas, autores, história e aspecto artístico
desta tradição literária. Inclui indicação de títulos dedicados ao PT e sua principal liderança, Lula, a partir dos quais o autor compilou passagens relacionadas
ao partido, a retratar episódios como a prisão de Lula no inicio dos anos 1980 e
a participação do PT nas campanhas de 1982 e 1989. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
722. DIETZ, Henry A.; SHILDO, G (Org.). Urban elections in democratic Latin America. Estados Unidos da América: SR Books, 1998. 298p.
Reúne contribuições de diversos autores dedicadas a analisar o funcionamento
das instituições políticas em diversos países da América Latina no contexto de
redemocratização que se abriu com o fim das ditaduras militares que assolaram
a região entre as décadas de 1960 e 1980. A abordagem se concentra sobre inúmeros processos eleitorais ocorridos nas décadas de 1980 e 1990 na Argentina,
Bolívia, Brasil, Colômbia, República Dominicana, El Salvador, México, Peru,
Uruguai e Venezuela. Referências ao Brasil contemplam numerosas menções ao
PT e a lideranças petistas retratando a participação do partido nos principais
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processos eleitorais ocorridos no país entre 1982 e 1992. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
723. DIRCEU, José; PALMEIRA, Vladmir. Abaixo a ditadura: o movimento de 68 contado por seus líderes. São Paulo: Garamond, 1998. 19
p. Apresenta um relato das lutas do movimento estudantil nos anos 1960
obtido a partir da compilação de entrevistas concedidas por duas das principais lideranças estudantis da época e futuras lideranças petistas, José Dirceu
e Vladimir Palmeira. Referências ao PT e a Lula pontuam a obra e retratam
momentos da presença do partido pela conjuntura política nacional ao longo
das décadas de 1980 e 1990. Em termos mais detalhados, elas contemplam
o processo de formação do PT, iniciativas encampadas por Dirceu e Palmeira
quando de sua condição de deputados estaduais petistas por São Paulo e Rio
de Janeiro respectivamente, a participação do PT na apuração das denúncias
apresentadas contra Fernando Collor de Mello, então presidente da República, no início dos anos 1990 e também o papel desempenhado pelo PT nas
Caravanas da Cidadania e nas eleições de 1994.
724. DOUGLASS, Mike; FRIEDMANN, John (Org.). Cities for citizens: planning and the rise of civil society in a global age. Inglaterra;
Estados Unidos da América: J. Wiley, 1998. 308p. (Planning, urban studies, social science). Reúne artigos dedicados a refletir sobre experiências de
planejamento desenvolvidas em nível municipal implementadas na passagem
da década de 1990 para os anos 2000, situada na chamada “era da globalização” e “da ascensão da sociedade civil”. Referências ao PT se encontram
em capítulo intitulado “Learning democratic pratice: distributing government
resources through popular participation in Porto Alegre, Brazil”, de autoria
de Rebecca Abers, no qual analisa experiências de planejamento participativo
implementadas pelo PT em gestões encabeçadas pelo partido na prefeitura
municipal de Porto Alegre/RS. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
725. DUTRA, Olívio. Nas pegadas da utopia. Porto Alegre: Tomo,
1998. 88p. Reúne artigos elaborados por Olívio Dutra e entrevistas concedidas por ele no contexto das eleições de 1998, na qual foi eleito governador
do estado do Rio Grande do Sul pelo PT. Nos artigos e entrevistas, publicados com pequenas alterações, Dutra aborda sua trajetória política e temas da
conjuntura nacional e regional em destaque naquele período – tais como o
desmonte do Estado promovido pelo projeto neoliberal; relações do PT com
demais partidos da oposição; e diferenças existentes entre sua candidatura e
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a de Tarso Genro, apresentadas às prévias petistas. Também discorre sobre o
projeto político do PT e detalha as propostas apresentadas por sua candidatura às eleições estaduais do Rio Grande do Sul, particularmente no que se
refere às áreas de desenvolvimento econômico, educação e agricultura. Em
apresentação, Dutra afirma que “nós, petistas e socialistas, fazemos nosso
caminho de mãos dadas com o companheirismo, seguindo as pegadas da
utopia”, justificando assim o título atribuído ao livro. Inclui álbum fotográfico
que retrata a trajetória política do autor.
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726. ESMERALDO, Gema Galgani Silveira Leite. O feminino na sombra: relac̨ões de poder na CUT. Fortaleza: Editora UFC, 1998. 261p. A julgar
pelas informações disponíveis, a obra retrata o processo de formação e a trajetória
da Central Única dos Trabalhadores (CUT) – mais importante central sindical do
país, ligada historicamente ao PT – no estado do Ceará, com especial interesse
sobre as relações de gênero e, mais especificamente, sobre o plano secundário
para o qual acabam sendo relegadas as militantes mulheres no meio sindical. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas no estado. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
727. FAUST, Jean-Jaques. Le Brésil: chroniques d’une démocratisation. França: L’Harmattan, 1998. 174p. A julgar pelas informações disponíveis, apresenta um quadro da situação política e econômica do país no contexto de crise da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia e no contexto posterior à redemocratização. Considera que, não obstante ter sido uma
das primeiras vítimas da globalização – o que acabou por agravar problemas
como a inflação, a violência e a corrupção –, o Brasil teria agora encontrado
seu rumo, como a estabilização macroeconômica e a suposta consolidação das
instituições democráticas – referindo-se, sobretudo e de modo favorável, ao
Plano Real e ao primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso na Presidência da República (1995-1998). Inclui breves menções ao PT que retratam
a presença do partido na conjuntura política brasileira nos anos 1980 e 1990.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
728. FERREIRA, Paulo Emílio Buarque. Mutirão e autogestão em
São Paulo habitação popular na gestão Erundina. São Paulo: Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo/USP, 1998. 78p. (Cadernos de pesquisa do
LAP; 27). A julgar pelas informações disponíveis, analisa aspectos da política
habitacional implementada pela primeira administração do PT no município
de São Paulo (1989-1992), encabeçada pela então prefeita Luiza Erundina.
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Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
729. FIGUEIRA, Marcus Faria et al. Estratégias de persuasão em
eleições majoritárias: uma proposta metodológica para o estudo da propaganda eleitoral. Rio de Janeiro: Instituto Universitário de Pesquisas do
Rio de Janeiro, 1998. 58p. (Série Estudos, 200). A julgar pelas informações
disponíveis, consiste de estudo acadêmico dedicado a estabelecer uma abordagem teórico-metodológica de processos eleitorais no Brasil, com especial
interesse sobre a propaganda política. Inclui referências ao PT e a lideranças
petistas. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
730. FREIRE, Paulo. Pedagogy of freedom: ethics, democracy, and
civic courage. Estados Unidos da América: Rowman & Littlefield Publishers, 1998. 144p. Considerando os dados disponíveis, a obra aborda alguns
dos principais aspectos do pensamento de Paulo Freire (1921-1997) – educador mundialmente conhecido e militante do PT – em relação ao campo
da educação, apresentados pelo próprio educador. Inclui breves menções ao
PT e a lideranças petistas como Luiza Erundina, mediante as quais se estabelecem paralelos entre o pensamento de Freire e sua experiência como
Secretário de Educação na primeira gestão do PT em São Paulo (1989-1992).
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
731. FUJIWARA, Luis Mario; ALESSIO, Nelson Luiz Nouvel; FARAH, Marta Ferreira Santos (Orgs.). 20 experiências de gestão pública e
cidadania. São Paulo: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1998. 176p. Detalha os 20 projetos incluídos entre os finalistas no segundo ano de atividade
do Programa Gestão Pública e Cidadania. Lançado em 1996 pela Fundação
Getúlio Vargas e pela Fundação Ford, objetiva a premiação e divulgação de
programas governamentais em curso no ano de 1997 e que, de modo geral
tenham demonstrado capacidade de inovação em relação a práticas anteriores no sentido de elevar a qualidade das práticas institucionais nos níveis
dos poderes público municipal e estadual. Inclui a avaliação de experiências
empreendidas por prefeituras petistas nos municípios de Ipatinga/MG (prefeito Francisco Carlos Delfino, conhecido como Chico Ferramenta) e de Porto
Alegre/RS (Raul Pont) e no governo do Distrito Federal (Cristovam Buarque).
Os projetos contemplam questões como direito do consumidor, combate à
pobreza e crédito popular49.
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732. GENRO, Tarso; SOUZA, Ubiratan de. Presupuesto participativo: la experiencia de Porto Alegre. Argentina: CTA; EUDEBA, 1998. 123p.
Tradução para o espanhol de obra originalmente publicada em português
(1997). Resumos encontram-se nas referências à primeira e à mais recente
edição da obra – ver Genro e Souza (1997) e Genro e Souza (2001).
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733. GENRO, Tarso; SOUZA, Ubiratan de. Quand les habitants gèrent vraiment leur ville: Le Budget Participatif – l’expérience de Porto Alegre au Brésil. França: Editions Charles Léopold Mayer, 1998. 103p. (Pour
un Débat, 82). Tradução para o francês de obra originalmente publicada em
português (1997). Resumos encontram-se nas referências à primeira e à mais
recente edição da obra – ver Genro e Souza (1997) e Genro e Souza (2001).
734. HANCHARD, Michael George. Orpheus and power: the movimento negro of Rio de Janeiro and Sao Paulo, Brazil, 1945-1988. Estados
Unidos da América: Princeton University Press, 1998. 214p. Adverte que
ao contrário do que foi apregoado por muitos estudos dedicados ao tema no
Brasil, o país não se apresenta como uma “democracia racial”, mas como um
país profundamente desigual neste aspecto – o que se pode constatar nas
disparidades envolvendo acesso a direitos fundamentais como saúde e educação, por exemplo. Frente a isso, o estudo analisa experiências e estratégias de
luta do movimento negro brasileiro empreendidas nas cidades de São Paulo e
Rio de Janeiro entre meados da década de 1940 e os primeiros anos do período de democracia que se abriu com o fim da ditadura militar (1964-1985).
Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, tais como Benedita da Silva,
que retratam as relações do partido com o movimento negro nos anos 1980.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
735. HARNECKER, Marta. La izquierda en el umbral del siglo XXI:
haciendo posible lo imposible (versión prelimiar). Colômbia: Desde Abajo;
Cuba: Mepla, 1998. 309 p. Edição preliminar de obra cuja versão definitiva seria primeiramente publicada no México (1999), tendo sido traduzida para outros
idiomas e recebido reedições posteriores. Resumo encontra-se nas referências à
tradução em português da edição definitiva da obra – ver Harnecker (2000).
736. KIRSCH, Thomas. Brasiliens bewegende Bilder: die Entwicklung der brasilianischen Film und Fernsehwirtschaft unter besonderer
Berücksichtigung staatlicher Interventionen. Alemanha: Lang, 1998.
588p. (Studien zum Theater, Film und Fernsehen, 28). A julgar pelas infor262

mações disponíveis, a obra analisa o desenvolvimento do cinema e da televisão no Brasil, com especial interesse sobre as políticas do Estado brasileiro em
relação ao tema. Inclui referências a ao PT e a Lula. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
737. KONRAD ADENAUER STIFTUNG (Org.). Eleições 98 no Brasil
e na Alemanha. São Paulo: Konrad Adenauer Stiftung, 1998. 89p. (Papers;
35). Considerando os dados disponíveis, a obra reúne contribuições dedicadas a investigar as eleições de 1998 ocorridas no Brasil e na Alemanha de
um ponto de vista comparativo. Inclui artigo de David Fleischer intitulado
“As eleições gerais brasileiras de 1998: resultados finais e perspectivas para
1999”, que analisa o pleito eleitoral em que Lula concorreu como candidato à
Presidência da República pelo PT. Publicação não localizada.
738. KUCINSKI, Bernardo. A síndrome da antena parabólica: ética
no jornalismo brasileiro. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo,
1998. 198p. De modo geral, analisa o papel da grande imprensa na formação da opinião pública e também as influências daqueles meios de comunicação sobre os rumos da política no país, levando em conta instigantes reflexões sobre o papel da autocensura na atuação e na conformação da própria
identidade profissional do jornalista brasileiro. A partir desta perspectiva, a
obra aborda as eleições presidenciais de 1989, 1994 e 1998; o perfil do jornalismo econômico na imprensa brasileira; e também o papel desempenhado por grandes dos meios de comunicação de massa – com foco sobretudo
em revistas semanais tais como Veja e Isto É – na condução do impeachment
do então presidente da República Fernando Collor de Mello. Acompanham
as análises uma síntese histórica da imprensa da alternativa no Brasil. Inclui numerosas referências ao PT e a lideranças petistas, as quais retratam a
presença e a atuação do partido na conjuntura política compreendida entre
as eleições de 1989 e 1998.
739. LÖWY, Michel. La guerre des dieux: religion et politique en
Amérique Latine. França: Éditions du Félin, 1998. 222p. Tradução para o
francês de obra originalmente publicada em inglês (1996) e posteriormente
traduzida para o espanhol (1999). Resumo encontra-se na referência à obra
em inglês – ver Löwy (1996).
740. Macmillan Library Reference. Heroes and pioneers.
Estados Unidos da América: Macmillan Library Reference, 1998. 414p.
Destinada ao público infanto-juvenil, a obra apresenta biografias de persona263

lidades destacados em função de suas contribuições aos mais diversos campos
de atividade humana. Inclui biografia de Chico Mendes (1944-1988), líder
seringueiro e filiado ao PT assassinado em 1988 em função de sua aguerrida
militância em defesa de um modelo de desenvolvimento social e ambientalmente sustentável para a Amazônia. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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741. MAGALHÃES, Nara Maria Emanuelli. O povo sabe votar: uma
visão antropológica. Petrópolis: Vozes; Ijuí: Editora Unijuí, 1998. 140p. A
julgar pelas informações disponíveis, consiste de estudo em antropologia dedicado ao processo eleitoral no Brasil. Procura analisar tantos os apelos centrais dos discursos de candidatos quanto o modo como eles são interpretados
pelos eleitores, concluindo que as motivações envolvidas na escolha política
são coerentes e estão relacionadas com a cultura própria do grupo de eleitores
considerado. Inclui referências ao PT e a Lula que retratam sobretudo as impressões de eleitores entrevistados quanto à candidatura petista apresentadas
às eleições presidenciais de 1989. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
742. MARIANI, Bethânia. O PCB e a imprensa: os comunistas no
imaginário dos jornais (1922-1989). Rio de Janeiro: Revan, 1998. 256p.
Analisa as representações produzidas pelos principais órgãos de comunicação
impressa publicados no país entre os anos 1920 e 1980 em relação ao Partido
Comunista Brasileiro (PCB). A partir de reflexões teóricas sobre as relações
existentes entre linguagem, memória e política, investiga os mecanismos a
reforçar a significação do PCB e dos comunistas como “inimigos da pátria” ou
como “mal brasileiro”. Contribui, assim, conforme apontado em apresentação, para a identificação das várias “formações [...] discursivas que constituem
ideologicamente a memória política do país”. Referências ao PT se encontram
em trecho dedicado aos anos 1970 e 1980, que toma como objeto de estudo
os discursos de O Globo e Jornal do Brasil. Nele, a autora revela o modo como o
PT, assumindo posição hegemônica na esquerda ante ao declínio dos partidos
comunistas, acabou ocupando o lugar dos comunistas no discurso da imprensa na condição de “inimigo da democracia”. A obra, que consiste de uma
versão modificada da tese de doutorado defendida pela autora em 199650, inclui ainda apresentação de Eli Orlandi e breve cronologia contendo passagens
da história do PCB entre 1922 e 1992.
743. MARQUES, J. Luiz. Rio Grande do Sul: A vitória da esquerda.
Petrópolis: Vozes, 1998. 144p. Retrata a campanha de 1998 no estado do
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Rio Grande do Sul que resultou na vitória de Olívio Dutra, do PT, ao governo
do estado pela Frente Popular. Mais precisamente, corresponde, nas palavras
do autor, a uma “reconstituição documental do êxito eleitoral da oposição”
num contexto marcado pela ascensão do neoliberalismo. Aborda diferentes
aspectos da campanha, tais como as eleições prévias realizadas no PT para
a escolha da candidatura; a relação entre o apoio ao petista e a experiência
do Orçamento Participativo em Porto Alegre/RS; a conjuntura econômica do
processo eleitoral; as estratégias de comunicação e propaganda adotadas; o
eixo da campanha petista, centrado na questão da mobilização social; o segundo turno das eleições; o balanço do processo eleitoral; e as perspectivas do
governo eleito. Inclui transcrição de trechos do programa televisivo em que
Dutra aborda sua trajetória política; tabelas com dados da votação obtida pelo
PT no primeiro e segundo turnos nos planos nacional e estadual; e imagens
que retratam momentos marcantes da campanha.
744. MARTINEZ, Paulo Henrique (Org.). Florestan ou o sentido das
coisas. São Paulo: Boitempo; Centro Universitário Maria Antônia/USP,
1998. 263p. Reúne dezenas textos que foram, em grande parte, apresentados
no seminário “Florestan Fernandes intelectual militante”, realizado em São
Paulo pouco após seu falecimento em 1996. A publicação aborda a vida e a
obra de Florestan Fernandes (1920-1995) – intelectual destacado e filiado ao
PT –, dividindo-se em três partes: “intelectual militante”, “capitalismo contemporâneo e crise do socialismo” e “universidade: cultura, ciência e política”.
No que se refere mais especificamente à sua trajetória política, destacam-se os
textos de Boris Schnaiderman, Antonio Candido, Heloísa Rodrigues Fernandes e, sobretudo, de Ivan Valente – intenso colaborador de Florestan quando
deputado federal pelo PT de São Paulo entre 1986 e 1994 – que se concentra
sobre sua participação no partido. Inclui apresentações de Jacques Marcovitch, Carlos Guilherme Mota e do organizador, além de artigos elaborados por
Caio Navarro de Toledo, Emir Sader, Lincoln Ferreira Secco, Marcos Del Roio,
Ricardo Antunes, Afrânio Mendes Catani, Élide Rugai Bastos, Marcelo Ridenti, Maria Arminda do Nascimento Arruda e Octavio Ianni; álbum fotográfico
e cronologia que retratam a trajetória de Florestan; indicações de estudos sobre ele; além de documentos de cunho político-partidário elaborados por ele
nas décadas de 1940 e 1990; e os resultados por ele obtidos nas eleições de
1986 e 1990, quando eleito deputado federal pelo PT.
745. MARTINS, Edilson. Chico Mendes: um povo da floresta. Rio
de Janeiro: Garamond, 1998. 102p. Reúne artigos de Edilson Martins e
entrevistas concedidas a ele por Chico Mendes e Dom Moacyr Grecchi. No
265

conjunto, retrata a luta do petista Chico Mendes (1944-1988) em defesa de
um modelo de desenvolvimento ambientalmente sustentável para a Amazônia, o que acarretou em seu assassinato em 1988. Em dois artigos, Martins
registra homenagem a Chico, reforçando denúncias contra o desmatamento
da Amazônia, e o menciona ao relatar seu contato inicial com a região em
1971, proporcionado por reportagem que exigiu que viajasse pela primeira
vez à fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru. Grecchi, por sua vez, em entrevista concedida em 1989, relata seu convívio com Chico, a repercussão de seu
assassinato e sua participação nas lutas da região. Inclui duas entrevistas de
Chico Mendes, ambas concedidas no ano de seu assassinato, nas quais relata
sua trajetória e convicções políticas – uma delas concedidas ao autor e outra
à secretaria de Meio Ambiente da Central Única dos Trabalhadores (a CUT,
da qual era militante), registrada por ocasião de seu 3º Congresso Nacional.
Inclui ainda apresentação de Carlos Minc, prefácio de Fernando Gabeira, e
álbum fotográfico que registra a vida de Chico Mendes.
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746. MARTINS, Maria Lucia Refinetti. Os desafios da gestão municipal democrática: Santos, 1993-1996. São Paulo: Instituto Polis, 1998. 44p.
Analisa as realizações e desafios do segundo mandato consecutivo do PT no
município de Santos/SP (199-1996), encabeçado pelo então prefeito David
Capistrano. A julgar pelas informações disponíveis, enfatiza os programas
relacionados à zeladoria da cidade, o projetos de indução de desenvolvimento
econômico, e também aos programas sociais. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
747. MARX, Anthony. Making race and nation: a comparison of South
Africa, the United States, and Brazil. Inglaterra; Estados Unidos da América: Cambridge University Press, 1998. 412p. (Cambridge Studies in Comparative Politics). De modo geral, analisa em perspectiva histórica e comparativa o processo de conformação da identidade nacional em três diferentes países:
Africa do Sul, Estados Unidos e Brasil. Empregando recursos de pesquisa em
história, ciência política e sociologia, assevera que nas experiências investigadas
este processo encontra-se frequente e indissociavelmente combinado à conformação de uma identidade também racial, enraizada na herança da escravidão e
do colonialismo, materializada nas desiguais oportunidades de acesso a direitos
sociais impostas às populações negras. A obra é enriquecida por entrevistas
de campo, a partir das quais o autor investiga experiências de luta ligadas a
questões raciais. Inclui capítulo dedicado ao quadro brasileiro contemporâneo
no tocante ao tema, no qual aborda a emergência e desenvolvimento do movimento negro. O capítulo inclui referências ao PT e a lideranças petistas, como
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Benedita da Silva, as quais retratam a presença e formulações do partido em
relação às lutas por igualdade racial. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
748. melhem, Célia Soibelmann. Política de botinas amarelas: o
MDB-PMDB paulista de 1965 a 1988. São Paulo: Hucitec, 1998. 326p. Conforme indica o título, a obra apresenta um panorama histórico do Movimento
Democrático Brasileiro (MDB), depois Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), com foco em seu diretório paulista, desde a criação da agremiação com o Ato Institucional n. 2 (1966), que sob a ditadura militar (1964-1985)
instituiu o bipartidarismo, até o ano de 1988, marcado por eleições municipais
e a conclusão da Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988). Inclui numerosas referências ao PT e a lideranças petistas, as quais retratam a presença
do partido na conjuntura política da transição da ditadura à democracia, bem
como suas relações com o PMDB. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
749. MELO NETO, José Francisco de. Organização Popular: A construção do conceito de partido no Partido dos Trabalhadores. João Pessoa:
Ed. UFPB, 1998. 101p. Tem como objetivo analisar a evolução do conceito de
partido na história do PT. Constitui, em verdade, uma análise que não se restringe ao aspecto propriamente organizativo desse conceito, mas que procura
compreendê-lo no contexto das formulações programáticas e estratégicas assumidas pelo PT ao longo de sua trajetória. A partir da investigação dos aspectos
mais significativos dos conceitos de partido presentes nas contribuições teóricas
de Vladimir I. Lenin e Antônio Gramsci, analisa brevemente a história política
do Brasil desde os anos 1960 até a formação do PT; a noção de partido contida nos principais documentos programáticos e estratégicos produzidos pelo
partido até 1991, tais como manifesto, programa e resoluções do 5º Encontro
Nacional (1987) e 1º Congresso (1991); e uma avaliação sobre elementos que,
considera o autor, deverão ser aprofundados em debates subsequentes frente
aos “avanços da classe trabalhadora” e à “complexidade das questões suscitadas
pela realidade do país”. Inclui prefácio de Álder Calado, docente da Universidade Federal da Paraíba e, anexo, tanto o Manifesto e Programa do PT quanto a
composição de sua Comissão Nacional Provisória, constituída em 1979.
750. MENDES, Candido. A presidência afortunada: depois do Real,
antes da social-democracia. Rio de Janeiro: Record, 1998. 362p. Reúne
crônicas do autor – algumas delas publicadas anteriormente em órgãos da
grande imprensa. Nelas, apresenta um balanço do primeiro mandato de Fer267

nando Henrique Cardoso na Presidência da República (1995-1998); e também
as perspectivas de seu segundo mandato (1999-2002), para o qual acabara de
ser eleito. Caracteriza a experiência como uma “presidência afortunada” pelos
supostos avanços do plano Real, mas refreada em sua perspectiva de mudança
por forças conservadoras – notadamente o Partido da Frente Liberal (PFL) –
que “comandam” o partido então no poder, o Partido da Social-Democracia
Brasileira (PSDB). Inclui numerosas referências ao PT e a lideranças petistas,
a retratar a presença do partido na conjuntura política nacional da segunda
metade dos anos 1990. Integra coletânea intitulada pelo autor de “Trilogia da
Pátria Amada”, juntamente com “Razão Armada” e “Collor: anos-luz, ano zero”
– ver Mendes (1993). O autor foi membro da Executiva Nacional do Partido da
Social-democracia Brasileira (PSDB) – na qual assumiu posição contrária às
alianças com partidos de direita, como o Partido da Frente Liberal (PFL) – e
acompanhou Lula nas Caravanas da Cidadania (1992-1993), tendo publicado
inúmeras obras com referências ao PT.
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751. MENDONÇA, Maisa; BENJAMIN, Medea. Benedita da Silva: vida
politica y amores de una mujer afrobrasilena. México: Siglo XXI, 1998. 216 p.
Tradução para o espanhol de obra originalmente publicada em português. Resumo
encontra-se na referência à obra em português – ver Mendonça e Benjamin (1997).
752. MENEGHELLO, Rachel. Partidos e governos no Brasil contemporâneo (1985-1997). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. 205 p. Analisa a
presença e a influência dos partidos políticos brasileiros no contexto de democracia que se abriu com o fim da ditadura militar (1964-1985). Sustenta a
tese de que, diferentemente da impressão corrente, os partidos não são correspondem a instituições frágeis, sendo capazes sim de influenciar os rumos da
política no país. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas que retratam a
presença do partido e a experiência de administrações petistas nos anos 1980
e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
753. METTENHEIM, Kurt von; MALLOY, James. Deepening democracy Latin America. Estados Unidos da América: University of Pittsburgh
Press, 1998. 240p. (Pitt Latin American Studies). A julgar pelas informações disponíveis, a obra reúne artigos dedicados a analisar as dinâmicas da
democracia na América Latina, inspirados pelo esforço de ultrapassar abordagens e perspectivas consideradas eurocêntricas. Inclui referências ao Brasil,
em meios as quais se encontram breves menções ao PT e a Lula a retratar
a presença do partido na conjuntura política brasileira entre as décadas de
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1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
754. NERY, Sebastião. A eleição da reeleição: histórias, estado por
estado. São Paulo: Geração Editorial, 1998. 371p. Apresenta uma análise crítica da chamada “eleição da reeleição”, isto é, a eleição na qual, pela
primeira vez no Brasil, realizava-se sob a possibilidade de ao menos uma
reeleição para todos os cargos eletivos do Poder Executivo – não apenas para
governadores (como já havia ocorrido na República Velha), mas também
para prefeitos e, mais importante, para o presidente da República. Assevera
o autor que “se tivesse havido a CPI [Comissão Parlamentar de Inquérito]
da reeleição, não teria havido reeleição”, ressaltando o fato de sua aprovação
ter resultado de ação casuística, além de viabilizada pela corrupção. Sob
tal perspectiva geral, analisa os principais fatos e personagens a marcar as
eleições de 1998 em cada estado da federação, seguida da apresentação dos
dados eleitorais do referido pleito. Referências ao PT e a lideranças petistas
são numerosas e retratam tanto a presença quanto o desempenho do partido e suas candidaturas nas eleições daquele ano. Inclui prefácio de Paulo
Brossard, Rubem Azevedo Lima e Josaphat Marinho.
755. NETTO, Antonio Delfim. Crônica do debate interditado: artigos, entrevistas e ensaios. Rio de Janeiro: Topbooks, 1998. 247p. Reúne
artigos, entrevistas e conferências publicadas anteriormente pelo autor – conhecido sobretudo por sua passagem pelo Ministério da Fazenda no período
da ditadura militar (1964-1985) – nos quais aborda temas da conjuntura política e econômica do país. Referências ao PT parecem se concentrar em capítulo dedicado a Lula, intitulado “Pronto para Lula”. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
756. NICOLAU, Jairo Marconi (Org.). Dados eleitorais do Brasil
(1982-1996). Rio de Janeiro: Revan, 1998. 248 p. Apresenta a compilação
de dados eleitorais de pleitos realizados no Brasil entre 1982 e 1996, contemplando assim o período de transição da ditadura miliar (1964-1985) à
democracia e aos primeiros anos da Nova República, e considerando desde
as eleições presidenciais, para governadores de estado, deputados federais e
estaduais, senadores, até as eleições em nível municipal. Inclui referências
ao PT e a lideranças petistas que retratam a participação e o desempenho
do partido nos pleitos ocorridos entre o início dos anos 1980 e meados da
década de 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
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757. O’CADIZ, Aria Pilar; WONG, Pia Lindquist; TORRES, Carlos
Alberto. Education and democracy: Paulo Freire, social movements and educational reform in São Paulo. Estados Unidos da América: Westview Press,
1998. 288p. Analisa as relações existentes entre política e mudanças educacionais a partir de um balanço da experiência desenvolvida por Paulo Freie a frente
da Secretaria Municipal de Educação na primeira gestão do PT na cidade de São
Paulo (1989-1992), encabeçada pela prefeita Luiza Erundina. Com ênfase em
aspectos teóricos, investiga o papel tanto do Estado quanto dos professores relativamente às reformas curriculares, e também o envolvimento de estudantes e
sociedade em geral nas radicais mudanças que se propunham, concentrando-se
no projeto de formação interdisciplinar dos professores – apontada como princípio fundamental da proposta freireana. Conclui que os fundamentos e métodos implementados em São Paulo (cidade caracterizada como um dos grandes centros urbanos na América Latina) poderia servir de base a experiências
congêneres em outros países. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
758. OUTSIDE MAGANIZE. Out of the noösphere: adventure, sports,
travel, and the environment – the best of Outside Magazine. Estados Unidos
da América: Simon & Schuster, 1998. 480p. Reúne seleção de entrevistas
anteriormente publicadas em Outside Maganize – uma revista de variedades
editada nos Estados Unidos. Inclui entrevista com Chico Mendes. Líder seringueiro e filiado do PT, Chico se notabilizaria pela sua aguerrida militância em
defesa de um modelo de desenvolvimento social e ambientalmente sustentável
para a Amazônia – razão pela qual foi assassinado em 1988, tornando-se desde
então um símbolo da luta pela preservação do meio ambiente. Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
759. PACE, Richard. The struggle for Amazon town: Gurupá revisited.
Estados Unidos da América: Lynne Rienner Publishers, 1998. 237p. A julgar
pelas informações disponíveis, a obra consiste da atualização de um estudo de
caso dedicado ao município de Gurupá/PA, situado na região amazônica, mais
precisamente no norte do estado do Pará, na divisa com o Amapá. O munício
foi objeto de investigação em estudo considerado clássico intitulado “Amazon
town: a study of man in the tropics”, publicado no final dos anos 1950 pelo
antropólogo americano Charles Wagley, tido como pioneiro da antropologia no
Brasil. A obra publicada em 1998 por Pace analisa o desenvolvimento da região
desde então, tanto quanto suas perspectivas, considerando aspectos históricos,
sociais, culturais e políticos do município. Inclui referências aos conflitos existentes ali, com especial interesse sobre a relação entre a Teologia da Libertação
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e as mobilizações populares, que mencionam a presença do PT e de lideranças
petistas naquela localidade. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
760. PALOCCI FILHO, Antônio. A reforma do Estado e os municípios: A experiência de Ribeirão Preto. São Paulo: Makron, 1998. 177 p.
Relata a experiência da primeira gestão petista no município de Ribeirão Preto/SP (1993-1996), sob a gestão do autor, eleito prefeito em 1992. Corresponde a uma edição ampliada e revisada de estudo publicado anteriormente – ver
Palocci (1996). De modo geral, “narra [...] os principais aspectos de sua gestão”,
que teria enfrentado os desafios com “projetos criativos e arrojados” estimulando a “participação do terceiro setor”, antecipando assim “uma tendência
mundial”. Detalha as articulações políticas que viabilizaram a vitória eleitoral,
o perfil socioeconômico do município, além de projetos implementados em
diferentes áreas. Destacam-se nesse sentido a “prioridade para o social” e a
implantação de um modelo de desenvolvimento e de uma proposta de reforma da máquina pública baseados em parcerias com a iniciativa privada e com
o terceiro setor. Inclui fotografias que retratam atividades da prefeitura; prefácio do Senador Eduardo Suplicy, do PT, que destaca os resultados obtidos pela
gestão; um balanço das eleições de 1996; dados do programa de concessões
e parcerias estabelecidas com a iniciativa privada; além de estatística sobre a
avaliação da gestão.
761. PARTIDO DOS TRABALHADORES. Secretaria Nacional de Formação Política. FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO. Projeto Memória e História (Orgs.). Partido dos Trabalhadores: resoluções de Encontros e Congressos (1979-1998). São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 1998. 701p.
Reúne documentos considerados fundamentais ao processo de formação do PT,
além de resoluções de seus encontros e congressos nacionais. Mais especificamente, inclui a chamada Tese de “Santo André-Lins”, resolução sindical que aponta a necessidade de formação de um partido de trabalhadores, e documentos do
Movimento pró-PT tais como Carta de princípios, Declaração política e Plataforma
política. Entre os documentos fundacionais do partido encontram-se Manifesto
de lançamento, Programa e Estatuto. Além destes materiais e das resoluções dos
encontros e congressos nacionais realizados entre 1980 e 1998, inclui a composição das direções nacionais do partido eleitas nesse período; e sinopse dos
encontros e congressos que destacam seus contextos e encaminhamentos principais. Inclui ainda apresentação de José Dirceu, Jorge Almeida e Luiz Dulci;
introdução de Wladimir Pomar, em que analisa a história do PT e a evolução de
suas formulações sobre socialismo; além de índice onomástico e imagens que
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retratam a trajetória do PT. A obra recebeu uma reedição ampliada e adaptada,
e que consta de um pequeno livro no qual os artigos da edição impressa foram
substituídos por novos textos, menos analíticos; acompanhados dos documentos em formato eletrônico, gravados em CD-ROM51.
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762. PASSETTI, Edson. Conversações libertárias com Paulo Freire.
São Paulo: Imaginário, 1998. 120p. Reúne entrevistas concedidas por Paulo Freire a Edson Passetti em 1995 tendo em vista a apresentação de suas
ideias ao público anarquista da Itália, país em que foi originalmente editado
o livro em 1996. Publicada no Brasil após o falecimento de Freire em 1997,
a obra constitui uma “exposição geral do pensamento e da prática pedagógica freireanos” realizada a partir de “um rico debate de seu pensamento
[de Paulo Freire] feito por ele mesmo”, conforme esclarece Silvio Gallo em
apresentação. Inclui introdução em que Passetti resume a trajetória de Freire e destaca a importância de sua obra. No que se refere ao PT, destaca-se
o capítulo dedicado à experiência de entrevistado a frente da Secretaria de
Educação durante a primeira gestão encabeçada pelo partido no município
de São Paulo (1989-1992). Nesse momento, Freire avalia sua aproximação
com o PT, discorre sobre sua relação com a prefeita Erundina e com o marxismo, e detalha as políticas implementadas pela gestão do PT referentes à
questão educacional.
763. PINHEIRO, Jair. Burocracia e poder local: o caso da gestão
petista em São Paulo. São Paulo: Marco Markovicht, 1998. 240p. Analisa experiência da primeira gestão petista na cidade de São Paulo (19891992), encabeçada por Luiza Erundina, que Pinheiro pôde acompanhar
como funcionário público municipal. Mais precisamente, analisa “a relação
entre o poder público municipal e diversos agentes sociais, bem como o
papel da burocracia estatal como mediadora dessa relação”. Conclui, de
modo geral, que a relação entre burocracia e contexto social, num ambiente
de debate público, resultam numa “crescente politização do aparelho administrativo”. Inclui prefácio de Lúcio Flávio de Almeida, professor e pesquisador, no qual apresenta resumidamente as bases teórico-metodológicas
adotadas no estudo e reforça sua importância ao esforço de compreensão
das “especificidades da luta de classes na esfera municipal”. Inclui, por
fim, posfácio de José Eduardo Cardozo, vereador pelo PT no período, em
que contextualiza politicamente a experiência da gestão Erundina, cuja
análise toma como imprescindível à compreensão da dinâmica da política
e do Estado no Brasil contemporâneo. Baseado em dissertação de mestrado
defendida pelo autor em 199552.
272

764. POZZOBON, Regina Maria. Os desafios da gestão municipal democrática: Porto Alegre, 1993-1996. São Paulo: Instituto Polis, 1998. 52p. Analisa as realizações e desafios do segundo mandato consecutivo do PT em Porto
Alegre (1992-1996), encabeçado pelo então prefeito Tarso Genro. A julgar pelas
informações disponíveis, enfatiza os programas de gestão democrática, tais como
a criação dos conselhos setoriais e o Orçamento Participativo. Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra
765. REIS FILHO, Daniel; MORAES, Pedro de. 1968: a paixão de uma
utopia. 2. ed. Rev. ampl. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas,
1998. 222 p. Reedição revisada e ampliada de obra originalmente publicada
em 1988. Publicação não localizada. Resumo da primeira edição encontra-se
disponível na referência correspondente à obra – ver Reis Filho e Moraes (1988).
766. ROCA, Josep. Cartes des de l’Amazònia. Catalunha: Centro De
Pastoral Liturgic, 1998. 83p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra
analisa o quadro econômico e político da região da Amazônia no Brasil, com
especial interesse sobre a luta pela terra, encampada pelos trabalhadores e populações nativas com apoio da Igreja progressista. Inclui breves menções ao PT, a
lideranças petistas, notadamente a Lula e a Chico Mendes. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
767. SANTOS, Andrea Paula; RIBEIRO, Suzana Lopes Salgado;
MEIHY, José Carlos Sebe Bom. Vozes da marcha pela terra. São Paulo:
Loyola, 1998. 254p. Considerando os dados disponíveis, a obra retrata a luta
pela terra no Brasil, tendo sido publicada por ocasião do primeiro ano passado do chamado “massacre de Eldorado do Carajás” (1996), quando dezenas
de trabalhadores ruais foram assassinados em confronto com a polícia, e por
ocasião também da realização da Marcha pela Reforma Agrária em 1997, organizada pelo Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), que
abriu um ciclo de lutas sociais que desembocaria na eleição de Lula em 2002.
A obra reúne depoimentos de militantes da luta pela reforma agrária, nos
quais registram sua trajetória pessoal e política, mencionando de passagem
militantes e governos petistas. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
768. SILVA, José Airton Félix Cirilo. Icapuí: uma história de luta:
município modelo do Ceará, um exemplo para o Brasil. Fortaleza: edição
do autor, 1998. 237p. Registra a experiência do PT em sucessivos mandatos
na prefeitura de Icapuí/CE entre meados dos anos 1980 e final dos anos 1990.
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Elaborado pelo primeiro prefeito da cidade, eleito pelo PMDB em 1985 e reeleito
pelo PT em 1992, constitui um relato da história política do município desde as
lutas pela emancipação político-administrativa, conquistada em plebiscito em
1984; passando pelo avanço dos setores progressistas na Nova República, que
resultaram na eleição do autor como prefeito pelo PMDB no pleito de 1985; a
adesão de parte desses setores – inclusive do então prefeito – ao PT em 1988,
que resultou na eleição do petista Francisco José Ferreira à prefeitura (19891992); e a reeleição de José Airton, agora pelo PT, em 1992; além da reeleição de
Francisco Teixeira em 1996, também pelo PT. Aborda os embates dos setores
progressistas com as elites da região, as contradições e conflitos internos ao
bloco popular no município e seu entorno, o surgimento e fortalecimento do
PT na cidade, além das realizações das gestões petistas em áreas como saúde,
educação e habitação popular, entre outras. Inclui apresentação e prefácio de
lideranças locais, dentre as quais o ex-prefeito Francisco José Ferreira.
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769. SILVA, Juremir Machado. Visões de uma certa Europa. Porto Alegre: Edipucrs, 1998. 159p. Reúne ensaios e entrevistas de intelectuais europeus nas quais abordam temas os mais variados, como Filosofia, História, Política, Sociologia e Literatura. Referências ao PT e a Lula, brevíssimas, constam
do depoimento dos franceses Alain Touraine e Regis Debray, refletindo opiniões
críticas e simpáticas ao partido, respectivamente. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
770. SILVA, Luiz Inácio Lula da; BRIZOLA, Leonel; FREIRE, Roberto et al. Esquerda: Novos tempos, novas propostas. Rio de Janeiro: Garamond, 1998. 117p. Reúne a transcrição das contribuições apresentadas a uma
rodada do seminário “Brasília Capital do Debate: O século XXI”, promovido
pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) sob a gestão
do governador Cristovam Buarque, do PT. Entre os participantes encontramse Lula (PT), Leonel Brizola (Partido Democrático Trabalhista/PDT), Roberto
Freire (Partido Popular Socialista/PPS), João Amazonas (Partido Comunista do
Brasil/PCdoB) e Ademir Andrade (Partido Socialista Brasileiro/PSB). De modo
geral, o evento tinha como objetivo reunir dirigentes dos principais partidos
de esquerda do país e traçar um panorama do que pensam hoje sobre a “crise
de utopia”, buscando aí os subsídios para a construção de um “novo Brasil” assentado sobre “princípios éticos”. Lula, pelo PT, aborda temas em destaque na
conjuntura da época, tais como a dívida pública e as privatizações, reafirmando
seu compromisso com um projeto de desenvolvimento socialmente justo. Inclui
apresentação de Cristovam Buarque, na qual avalia a trajetória da esquerda e os
desafios que a ela se impõem neste início de século XXI.
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771. SMITH, William; MESSARI, Nizar. Democracy and reform in
Cardoso’s Brazil: caught between clientelism and global markets?. Estados
Unidos da América: University of Miami, 1998. 28p. (North-South agenda papers, 33). Considerando os dados disponíveis, analisa a conjuntura política brasileira no período correspondente à ascensão de Fernando Henrique
Cardoso e ao seu primeiro mandato na Presidência da República (1995-1998),
com especial interesse sobre as expectativas de reformas e consolidação das
instituições democráticas, e também sobre os dilemas enfrentados pelo seu
governo – tido como capturado por interesses clientelistas e dos mercados
globais. Inclui numerosas referências ao PT e a Lula que retratam a atuação
do partido na década de 1990. Publicação não localizada.
772. SOARES, José Arlindo; CACCIA-BAVA, Sílvio (Org.). Os desafios
da gestão municipal democrática. São Paulo: Cortez, 1998. 192p. Analisa as
realizações e desafios de experiências democráticas de gestão em nível municipal. A julgar pelas informações disponíveis, inclui referências a administrações
municipais do PT, tais como a de Porto Alegre/RS, por exemplo. Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
773. SOUSA JUNIOR, Luiz de. Educação e política: o projeto de educação do partido dos trabalhadores e a Constituinte de 1988. João Pessoa:
Ed. UFPB, 1998. 162p. Analisa as formulações do PT a respeito da questão
educacional. Investiga as posições do PT a respeito desse tema à época de sua
fundação e os documentos que balizaram as propostas do partido apresentadas à Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988); o contexto político e o
papel do PT na organização da Constituinte; e o desempenho do partido na
Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes e nas disputas em plenário que
resultaram no texto final da Constituição, aprovado em 1988. Além disso,
analisa as posições do PT e as alterações por ele vislumbradas a respeito desse
tema no curso da revisão constitucional intentada em meados de 1993; e a
importância da questão educacional no âmbito do programa e da estratégia
política assumidos pelo PT. Inclui apresentação de Alder Júlio Ferreira Calado e, anexos, projetos apresentados pelo partido na Constituinte. Publicação
baseada em dissertação de mestrado defendida pelo autor em 199453.
774. TAVARES, José Antonio Giusti. Reforma política e retrocesso
democrático: agenda para reformas pontuais no sistema eleitoral e partidário brasileiro. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1998. 238p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste de estudo dedicado aos problemas do
arcabouço político-eleitoral brasileiro, contemplando o período compreendi275

do entre o processo de redemocratização que se seguiu ao fim da ditadura
militar (1964-1985) e às eleições presidenciais de 1998; seguidos de apontamentos quanto a uma necessária reforma política no país. Inclui referências
ao PT que retratam a presença do partido na conjuntura política nacional
nos anos 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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775. TAVARES, Olga. Fernando Collor: o discurso messiânico, o
clamor ao sagrado. São Paulo: Annablume, 1998. 170p. Analisa as estratégias de propaganda televisiva adotadas por Fernando Collor de Mello nas
eleições presidenciais de 1989 – as primeiras eleições diretas para este nível
a ocorrer no país desde os anos 1960, quando Collor, sustentado por apoiadores da ditadura, obteve a vitória contra seu principal adversário, Lula,
representando uma frente de movimentos e partidos progressistas e de esquerda encabeçada pelo PT. A obra se concentra em compreender a postura messiânica adotada por Collor, buscando para isso a manifestação desta
modalidade de discurso ao longo da história, com especial interesse em suas
raízes religiosas. Inclui referências ao PT e a Lula que retratam a participação
do partido nas referidas eleições. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
776. VIDAL, Dominique. La politique au quartier: rapports sociaux
et citoyenneté à Recife. França: Maison des sciences de l’homme, 1998. A
julgar pelas informações disponíveis, analisa experiências de desenvolvimento e participação local, com foco sobre iniciativas implementadas na cidade
de Recife/PE. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas que retratam a
atuação do partido tanto no plano nacional quanto na capital pernambucana
entre as décadas de 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
777. VILLAS-BOAS, Glaucia. (Org.). Territórios da língua portuguesa: cultura, sociedades, políticas. Rio de Janeiro: UFRJ, 1998. Reúne artigos em que se analisam sociedades de língua portuguesa sob os mais variados aspectos. Sobre o PT, inclui artigo de autoria de Ingrid Sarti, intitulado
“A democracia aos pedaços: a fragmentação no Partido dos Trabalhadores”.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
778. WAINWRIGHT, Hilary. Uma resposta ao neoliberalismo: argumentos para uma nova esquerda. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 151p.
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Empreende uma crítica ao neoliberalismo desde suas bases filosóficas fundamentais, apontando elementos teóricos e práticos para uma estratégia de
transformação social profunda. Referências ao PT encontram-se numa introdução especialmente elaborada para a edição brasileira da obra, publicada
originalmente em inglês (1994). Nela, reflete brevemente sobre as relações do
partido com os movimentos sociais e também suas experiências de gestão democrática nas cidades, destacando tais elementos como centrais ao argumento que apresenta ao longo do texto. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
779. ZALUAR, Alba; ALVITO, Marcos (Org.). Um século de favela.
Rio de Janeiro: Editora FGV, 1998. 370p. Retrata, por meio de estudos, relatos e registros culturais, a vida cotidiana nas favelas do município do Rio de
Janeiro/RJ, com destaque para a Cidade de Deus. Inclui breves referências ao
PT, a retratar sua presença no meio popular carioca. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.

1999
780. AGUIAR, Flávio (Org.). Antonio Candido: pensamento e militância. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo; Humanitas/FFLCH/USP,
1999. 336p. Reúne contribuições de dezenas de intelectuais e de lideranças
sociais e políticas apresentadas em seminário realizado em São Paulo em 1998
dedicado a homenagear Antonio Candido de Mello e Souza, proeminente intelectual brasileiro e fundador do PT. Analisa a contribuição de Candido em relação a diferentes áreas do conhecimento, sua atuação profissional como professor universitário, bem como sua trajetória política desde a luta contra o Estado
Novo e a ditadura implantada no país com o golpe de 1964, até sua participação
no movimento pela redemocratização nos 1970 e no movimento universitário nas décadas seguintes. No que se refere especificamente ao PT, destaca-se
contribuição de Luiz Dulci na qual detalha a participação dos intelectuais – e
de Candido em particular – na construção do partido. Inclui apresentação de
Dalmo de Abreu Dallari, programação e imagens do seminário do qual resulta
a publicação, além de fotografias que retratam a obra e a trajetória de Antonio
Candido. Publicação indicada para o Prêmio Jabuti em 2000.
781. AILLOT; Suzanne et al. Savoirs du sud: connaissances scientifiques et pratiques sociales – ce que nous devons aux pays du sud. Réseau
Réciprocité des Relations Nord-Sud. França: Ed. Charles Léopold Mayer,
1999. 126p. Aborda experiências inovadoras de participação social desenvol277

vidas em nível local. Inclui referências à gestão do PT na prefeitura municipal
de Porto Alegre/RS. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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782. ALBUQUERQUE, Afonso de. “Aqui você vê a verdade na tevê”: a
propaganda política na televisão. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 1999. 204p. Investiga programas televisivos de candidaturas apresentadas à
campanha de 1989. Com base em revisão da literatura dedicada ao tema, refaz
a trajetória da propaganda televisiva no Brasil desde suas origens em 1962 até
as mudanças casuísticas que a acometeram no período da Nova República, e
estabelece comparações entre a experiência brasileira e a de outros países mediante as quais refuta a chamada tendência à “americanização” (bipolarização
entre partidos próximos ao centro do espectro ideológico) da política brasileira.
Além disso, analisa os elementos da propaganda enquanto produção televisiva e
os estilos adotados por diferentes candidaturas em 1989. Conclui que Fernando
Collor de Mello enfatizou sua imagem como herói, que Lula, do PT, privilegiou
o conteúdo de sua proposta e adotou uma estratégia de identificação com o
eleitorado a partir de sua condição de trabalhador, ao passo que Afif, enfatizando seu projeto político, buscou associar-se à imagem do pai de família. Estudo
baseado em tese de doutorado defendida pelo autor em 199854.
783. ALMEIDA, Pedro Washigton de. Paraná político: de cabo a rabo.
Curitiba: Editora Noé, 1999. 262p. A julgar pelas informações disponíveis,
apresenta um painel com histórico e dados eleitorais dos municípios existentes no estado do Paraná. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, retratando a presença e o desempenho do partido em diversas eleições municipais
realizadas no estado nas décadas de 1980 e 1990. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
784. ALMEIDA, Vera Lúcia de. Saúde e cidadania: a experiência de
Icapuí-CE. Fortaleza: Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, 1999.
121p. Analisa diferentes aspectos da política implementada pelas gestões petistas no município de Icapuí/CE no que se refere à questão da saúde. Examina
a trajetória do movimento sanitarista no município, da sua organização inicial
à participação junto ao poder público mediante conselhos e conferências municipais de saúde, além das transformações sofridas pela administração municipal no trato da questão da saúde, que passara dos quadros do “clientelismo”
aos da “cidadania”. Mais especificamente, detalha o esforço de estruturação
do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade; estuda, a partir de entrevistas, o
perfil social, o cotidiano e os conflitos que marcam o exercício das profissões
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ligadas à saúde na cidade; avaliando também o esforço de democratização da
gestão das políticas de saúde, implantados pelas administrações petistas. De
modo geral, reflete um “modo de governar” que “pressupõe alterações profundas na estrutura de poder marcada anteriormente pelo clientelismo e paternalismo”. Inclui fotos que retratam a luta pela saúde no município. Publicação
resultante de dissertação de mestrado defendida pela autora55.
785. BARDAWIL, José Carlos; SUASSUNA, Luciano. O repórter e o
poder: uma autobiografia. São Paulo: Alegro, 1999. 271p. Consiste de entrevista do jornalista José Carlos Bardawil concedida ao também jornalista Luciano Susassuna. No depoimento, Bardawil relata sua trajetória pessoal e profissional e aborda uma série de temas que contemplam: questões éticas concernentes
à profissão (tais como o peso das posições políticas pessoais na produção das
matérias); experiências de bastidores da cobertura jornalística vivida pelos profissionais da área no que se refere à relação com as redações e autoridades; e
também o clima das redações na cobertura de momentos marcantes da história
do país. Inclui breves referências ao PT, a retratar os contatos do autor e as atitudes de órgãos da imprensa em relação ao partido, e atuação do próprio PT e
de lideranças petistas nas eleições de 1989. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
786. BARROS, Mauricio Rands. Labour relations and the new unionism in contemporary Brazil. Inglaterra: Palgrave Macmillan, 1999. 344p.
(St Antony’s Series) Analisa as relações de trabalho no Brasil, a história do
movimento sindical no país desde os anos 1930, bem como o papel e perspectivas do novo sindicalismo na mudança do modelo de representação corporativa em vigor desde aquela época. Adicionalmente, apresenta os resultados
de um estudo realizado entre trabalhadores da cidade de Recife/PE, em que
procura demonstrar empiricamente a maneira pela qual as propostas e práticas do novo sindicalismo têm contribuído para o desenvolvimento de uma
nova perspectiva no meio sindical, identificada como uma cultura política de
“cidadania ativa”. A obra, elaborada por um dos advogados da Central Única
dos Trabalhadores (CUT), inclui referências ao PT e a lideranças petistas, e
retrata a presença do partido na conjuntura política e no meio sindical, tanto nacionalmente como no contexto recifense, nas décadas de 1980 e 1990.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
787. BOITO JR., Armando. Política neoliberal e sindicalismo no Brasil.
São Paulo: Xamã, 1999. 247p. Analisa as particularidades do neoliberalismo
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na periferia do sistema capitalista, as relações dessa política com as diferentes frações da burguesia, seu impacto negativo sobre as condições de vida dos
trabalhadores, bem como as reações e mudanças observadas no movimento
sindical sob o avanço deste projeto no Brasil ao longo das décadas de 1980 e
1990. Focalizando a trajetória das principais centrais sindicais do país, a Força
Sindical e a Central Única dos Trabalhadores (CUT) – esta, referenciada no PT
–, investiga as causas que teriam convertido o “sindicalismo combativo” num
“sindicalismo propositivo”, conduzindo até, no caso das práticas consideradas
“pelegas”, a uma adesão ao projeto neoliberal. Propõe ser necessário superar visões dicotômicas sobre o tema, concluindo que o arrefecimento do sindicalismo
combativo resultanta tanto das condições desfavoráveis impostas pelo neoliberalismo, quanto por opções das correntes políticas hegemônicas no movimento
sindical – entre as quais destaca a Articulação Sindical, campo do qual participa
a Articulação Unidade na Luta, tendência interna do PT. Publicação resultante
da tese de livre-docência defendida pelo autor em 199856.
788. BROOK, Chris; MOONEY, Gerry; PILE, Steve (Org.). Unruly
Cities?: order/disorder. Inglaterra; Estados Unidos da América: Routledge; Open University, 1999. 387p. A julgar pelas informações disponíveis, a
obra reúne artigos nos quais são analisadas as dinâmicas de interação social
proporcionadas pelo ambiente urbano, abordadas sob variados aspectos. Inclui capítulo que menciona o PT intitulado “Profile: Benedita da Silva”, de
autoria de Sue Branford e Bernardo Kucinski. Nele, abordam a trajetória pessoal e política de Benedita da Silva, histórica liderança petista. Obra traduzida
para o chinês (200957), idioma em que recebeu também um versão em braile
(201158). Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
789. CANAL, Raul. Os direitos dos militares na democracia. Brasília:
Thesaurus, 1999. 399p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra propõe uma abordagem relativamente incomum: analisa as condições de trabalho e os direitos do servidor de carreira militar, com especial interesse sobre
os abusos de que são vítimas os membros do efetivo das Polícias Militares,
buscando com isso alertar sobretudo os gestores públicos a respeito do tema.
Inclui breves referências à atuação do PT e lideranças petistas em relação ao
tema da segurança pública. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
790. CARVALHO, Rejane Vasconcelos Accioly de. Transição democrática brasileira e padrão midiático publicitário da política. Campinas: Pontes;
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Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 1999. 268p. Aborda as “mutações
no campo político” resultantes da predominância do padrão midiático publicitário nas campanhas eleitorais ocorridas no Brasil no período de transição entre
a ditadura militar (1964-1985) e Nova República. A hipótese levantada é de que
a expansão do padrão midiático publicitário na política brasileira, ocorrido no
curso da transição democrática, seria o resultado da predominância desse padrão também no plano da cultura. A investigação toma por base, sobretudo, os
programas televisivos das campanhas de Maria Luiza Fontenele, candidata eleita
à prefeitura de Fortaleza/CE pelo PT em 1985 e a de Tasso Jereissati ao governo
do Ceará em 1986. A comparação entre candidaturas de esquerda e de direita
possibilita, segundo a autora, “analisar como grupos políticos com heranças ou
patrimônios simbólicos distintos se ajustam ao padrão midiático publicitário da
política”. Conclui a autora que “o caso do Ceará é provocativo, exigindo uma
revisão de teses consagradas sobre a defasagem política entre regiões ‘centrais’ e
‘periféricas’ do país”. Baseado em tese de doutorado defendida pela autora59.
791. COMISSÃO PASTORAL DA TERRA. Trabalho escravo no Brasil
contemporâneo. Goiânia: Comissão Pastoral da Terra; São Paulo: Loyola,
1999. 238p. Inclui contribuições de pesquisadores, políticos e ativistas da luta
pela erradicação do trabalho escravo, bem como de trabalhadores vítimas deste
abuso, apresentadas ao Seminário Nacional sobre Trabalho Escravo, realizado
em Goiânia em abril de 1997. Inclui breves menções ao PT e a deputados petistas, a retratar o envolvimento das bancadas parlamentares do partido na denúncia e no combate ao trabalho escravo nos anos 1990. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
792. CONTI, Mário Sérgio. Notícias do Planalto: a imprensa e Fernando Collor. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 719p. Aborda os
meandros da prática jornalística, bem como a cobertura dos fatos realizada
pelos principais órgãos da grande imprensa no país, relativamente às denúncias de corrupção envolvendo Fernando Collor de Mello, então presidente da
República, e que resultaram em seu impeachment em 1992. Inclui numerosas
referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Lula, que retratam
a presença do partido na atribulada conjuntura política compreendida entre
as eleições presidenciais de 1989 e o impeachment de Collor em 1992. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
793. COOK, Larry; JOHNSON, Randal (Org.). Black Brazil: culture,
identity, and social mobilization. Estados Unidos da América: UCLA Latin
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American Center Publications, 1999. 400p. (UCLA Latin American studies; 86). A julgar pelas informações disponíveis, a obra apresenta um painel da
questão do negro no Brasil em seus múltiplos aspectos: sociais, políticos, econômicos e culturais. Inclui contribuições de pesquisadores e ativistas – algumas
delas identificadas com o PT, tais como Benedita da Silva. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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794. CORTEN, Andre. Pentecostalism in Brazil: emotion of the poor
and theological romanticism. Inglaterra: MacMillan Press; Estados Unidos da América: St. Martin’s Press, 1999. 232p. Tradução para o inglês de
obra originalmente publicada em francês (1995) e traduzida posteriormente
para o português (1996). Resumo encontra-se na referência à obra em português – ver Corten (1996).
795. CRASKE, Nikki. Women and politics in Latin America. Estados
Unidos da América: Rutgers University Press, 1999. 256p. Analisa experiências de participação política desenvolvida por mulheres na América Latina,
com foco sobre a segunda metade do séc. XX, considerando a noção de participação sob diferentes aspectos, tais como em instituições políticas, no local
de trabalho, em movimentos sociais, em processos revolucionários e sob a
bandeira dos vários “feminismos”. Reconhece avanços quanto às questões de
gênero no contexto latino-americano, resultante de um incremento da participação das mulheres na política, mas assevera que este setor permanece
sub-representado neste campo, não obstante o importante papel que desempenharam nas transições de regimes autoritários à democracia, ocorridas em
muitos dos países da região. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas,
notadamente a Benedita da Silva. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
796. DACANAL, José Hildebrando. A nova classe no poder. Novo Século: Porto Alegre, 1999. 124p. A obra consiste de ensaio do autor, bastante
crítico ao PT, identificado como separata de obra publicada no mesmo ano. Resumo encontra-se na referência à obra original em que o ensaio foi publicado – ver
Dacanal e Weber (1999).
797. DACANAL, José Hildebrando; WEBER, João Hernesto. A nova
classe: o governo do PT no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Novo Século,
1999. 166p. Compõe-se de ensaios suscitados pela vitória de Olívio Dutra, do
PT, nas eleições para escolha do governo do estado do Rio Grande do Sul em
1998. De um lado, Dacanal, notório antipetista, confronta o PT – que caracte282

riza como uma “nova classe no poder” – cuja vitória associa a um “movimento
de ascensão social de segmentos subilustrados, semiproletarizados e ultrarradicalizados de uma baixa classe média gerada no bojo da universalização do
ensino, da urbanização acelerada, da elevada inflação e da conturbação política nas últimas décadas”. De outro, Weber, petista e amigo de Dutra de longa
data, reafirma a proposta de transformação social então assumida pelo PT.
Refaz brevemente a história do partido no Estado e reafirma as decisões tomadas pelo governo recém-eleito, sobretudo no que tange a sua resistência às
pressões pelo aprofundamento do projeto neoliberal exercidas pelo governo
federal sob a gestão Cardoso. O ensaio de Dacanal, “A nova classe no poder”,
foi posteriormente publicado em forma de separata sob o mesmo título.
798. DIRCEU, José; IANONI, Marcus. Reforma política: instituições
e democracia no Brasil atual. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo,
1999, 48 p. Aborda a questão da reforma política no Brasil sob diferentes aspectos,
e em linguagem simples e acessível. Entre os aspectos contemplados encontra-se
a explicação sobre que vem a ser uma reforma desta natureza; uma apresentação
dos principais pontos em jogo, notadamente no que se refere à legislação eleitoral
e partidária; detalhes sobre a proposta dos partidos de esquerda e de oposição
ao projeto neoliberal representado pelos mandatos de Fernando Henrique Cardoso na Presidência da República (1995-1998 e 1999-2002). Além de apresentar
proposições defendidas em relação ao tema pelo PT, contempla referências ao
partido que retratam sua presença no cenário político brasileiro no final dos anos
1990. A obra integra uma coleção publicada pela Editora Fundação Perseu Abramo – editora ligada à fundação de apoio instituída pelo PT em 1996 – dedicada a
tratar, em linguagem simples e acessível, de temas considerados centrais ao PT e
ao debate político na virada da década de 1990 para os anos 2000.
799. ELISSALDE, Roberto (Org.). Guia del mundo 1999/2000: el
mundo visto desde el Sur. Uruguai: Instituto del Tercer Mundo, 1999.
627p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste de uma espécie de
guia, que apresenta países do todo o mundo em seus principais aspectos sociais, econômicos, político e culturais. Inclui capítulo dedicado ao Brasil, no
qual constam breves apontamentos sobre a presença do PT e de lideranças
petistas, notadamente de Lula, no cenário político brasileiro compreendido
entre as décadas de 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
800. FAUSTO, Boris. A concise history of Brazil. Estados Unidos
da América; Inglaterra: Cambridge University Press, 1999. 322p. Edição
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original em inglês de obra posteriormente traduzida para o português (2001).
Resumo na referência à obra em português – ver Fausto (2001).
801. FÁVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque; BRITTO, Jáder de
Medeiros (Org.). Dicionário de Educadores no Brasil: da colônia aos dias
atuais. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; Comitê dos Produtores da Informação Educacional (COMPED/INEP/MEC); 1999. 469p. Primeira edição de
obra reeditada posteriormente, com revisões e ampliações. Resumo encontrase na referência à segunda edição da publicação – ver Fávero e Britto (2002).
802. FEDOZZI, Luciano. Orçamento participativo: reflexões sobre
a experiência de Porto Alegre. 2. ed. Porto Alegre: Tomo Editorial; Rio
de Janeiro: Observatório de Políticas Urbanas e Gestão Municipal (Fase/
IPPUR), 1999. Consiste de reedição de estudo originalmente publicado em
1997. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra. Resumo parcial encontra-se na primeira edição da
obra – ver Fedozzi (1997).
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803. FREIRE, Paulo. Educação na cidade. 3. ed. São Paulo: Cortez,
1999. Reedição de obra originalmente publicada em 1991. Reeditada anteriormente em 1995 e, posteriormente, em 2000 e 2001. Resumo encontra-se
na primeira edição da obra – ver Freire (1991).
804. FUJIWARA, Luis Mario; ALESSIO, Nelson Luiz Nouvel; FARAH, Marta Ferreira Santos (Orgs.). 20 experiências de gestão pública e
cidadania. São Paulo: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1999. 176p. Detalha os 20 projetos incluídos entre os finalistas no terceiro ano de atividades
do Programa Gestão Pública e Cidadania, iniciado em 1996. Promovido pela
Fundação Getúlio Vargas e pela Fundação Ford, objetiva a premiação e divulgação de programas governamentais em curso em 1998 e que, de modo geral,
tenham demonstrado capacidade de inovação, no sentido de elevar a qualidade
das práticas institucionais nos níveis dos poderes público municipal e estadual.
Inclui a avaliação de experiências empreendidas pelo governo do PT no Distrito
Federal (governador Cristovam Buarque) nas áreas de educação e cultura60.
805. GAGLIETTI, Mauro. PT: Ambivalências de uma militância. Porto Alegre: Editora Da Casa; Palmarinca; Cruz Alta: Ed.Unicruz, 1999. 95p.
De modo geral, investiga as motivações de engajamento político de militantes
do PT. A partir de um levantamento de pesquisas dedicadas ao fenômeno da
participação política, do estudo do perfil da militância petista no Rio Grande
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do Sul e de dados obtidos em entrevistas realizadas entre 1995 e 1997 com dezenas de filiados ao partido em Porto Alegre/RS, Gaglietti identifica diferentes
padrões de engajamento. Estabelece um “quadro heterogêneo e em permanente
transformação” em que se destacam motivações ideológicas orientadas pelo ideário socialista; motivações profissionais, voltadas à garantia de oportunidades de
trabalho no partido e no Estado; e motivações sociais, baseadas na vivência do
partido como uma “grande família”. Inclui apresentação de Tarso Genro, Pepe
Vargas e Marcos Rolim, lideranças do PT na região sul do país, além de tabelas
com dados relativos ao perfil socioeconômico tanto dos filiados do PT na capital
gaúcha como dos militantes entrevistados. Baseado em dissertação de mestrado
defendida pelo autor em 199961. Obra reeditada com ampliações em 200362.
806. GENRO, Tarso. O futuro por armar: democracia e socialismo
na era globalitária. Petrópolis: Vozes, 1999. 160p. Reúne ensaios publicados
anteriormente pelo autor em livros, órgãos da grande imprensa e na revista
Teoria & Debate, editada pelo PT. Nos artigos, Genro sistematiza teoricamente
uma concepção de socialismo representativa do campo ao qual se vinculava
internamente no PT, a Democracia Radical (DR). De modo geral, o autor reflete
sobre as transformações ocorridas no âmbito do Estado no curso do processo
de globalização e sobre a crise da social-democracia, a partir do que avalia a
viabilidade de um projeto sedimentado em valores como a cidadania e a solidariedade de um ponto de vista estratégico. “Pode-se ou não concordar com Tarso
Genro”, conforme destaca o editor em apresentação, “mas ele inegavelmente coloca o debate [...] em nível superior” ao almejar a superação tanto da “cisão entre
intelectuais críticos desligados da prática”, quanto de uma “prática política presa
às armadilhas da institucionalidade”. Inclui prefácio de Emir Sader, no qual se
aprofunda o debate sobre a cisão entre a prática e a teoria ocorrida no marxismo
a partir de referências à história da esquerda no Brasil.
807. GENRO, Tarso; SOUZA, Ubiratan de. Orçamento participativo:
a experiência de Porto Alegre. 3. ed. São Paulo: Editora Fundação Perseu
Abramo, 1999. Reedição de obra originalmente publicada em 1997. Reeditada anteriormente em 1997 e, posteriormente, em 2001. Resumos encontramse na edição original da obra em português e em sua edição mais recente – ver
Genro e Souza (1997) e Genro e Souza (2001).
808. GENRO, Tarso; SOUZA, Ubiratan de. Özgün bir belediyecilik
deneyimi: katılımcı bütçe – brezilya’nın Porto Alegre kentindeki deneyim.
Turquia: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi, 1999. 96p. Tradução para o turco de obra originalmente publicada em português (1997).
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Resumos encontram-se na edição original da obra em português e em sua
edição mais recente – ver Genro e Souza (1997) e Genro e Souza (2001).
809. GENRO, Tarso; SOUZA, Ubiratan de. Pressupost participatiu:
l’experiència de Porto Alegre. Catalunha: Patronat Flor de Maig; Diputació
de Barcelona; Ediciones del Serbal, 1999. 84p. (Res publica; 4). Tradução
para o catalão de obra originalmente publicada em português (1997). Resumos encontram-se na edição original da obra em português e em sua edição
mais recente – ver Genro e Souza (1997) e Genro e Souza (2001).
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810. GENRO, Tarso; SOUZA, Ubiratan de. Presupuesto participativo:
la experiencia de Porto Alegre. Uruguai: Trilce, 1999. Tradução para o espanhol (impressa no Uruguai) de obra originalmente publicada em português
(1997). Resumos encontram-se na edição original da obra em português e em
sua edição mais recente – ver Genro e Souza (1997) e Genro e Souza (2001).
811. GOERTZEL, Ted. Fernando Henrique Cardoso: reinventing
democracy in Brazil. Estados Unidos da América: Lynne Rienner, 1999.
220p. Consiste de biografia de Fernando Henrique Cardoso (1931) – sociólogo e presidente da República por dois mandatos consecutivos (1995-1998 e
1999-2002). A obra aborda sua trajetória, desde a infância à década de 1990,
com especial interesse sobre sua carreira intelectual e política, considerada
imbricada aos debates em curso no país e na América Latina a partir da segunda metade do século XX – e amalgamada por uma perspectiva que, originada sob a influência do marxismo, desemboca numa postura politicamente
engajada e sintonizada a ideias como do livre mercado e das privatizações.
Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, tais como Lula e Francisco
Weffort, as quais registram o contato de FHC com o partido e a presença do
PT no cenário político nacional dos anos 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
812. GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. Racismo e anti-racismo
no Brasil. São Paulo: Editora 34, 1999. 238p. Apresenta um abrangente e rigoroso estudo das relações raciais no Brasil. Contempla aspectos sociais e históricos da questão, reconhecendo haver no Brasil uma igualdade formal que
na prática é inviabilizada pela persistência do preconceito e da discriminação
raciais. Contempla também aspectos teóricos do problema, sistematizando as
divergências e contribuições de diferentes escolas de pensamento a respeito
do assunto, bem como a relação entre a questão racial e as questões de classe e
gênero. A isto se segue uma síntese propositiva em relação à questão racial no
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Brasil, a reforçar iniciativas de “discriminação positiva” – também conhecidas
como “ações afirmativas” – no combate às desigualdades raciais, consideradas
desejáveis desde que implementadas sob uma política voltada à universalização de direitos sociais. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, que
registram a luta de parlamentares petistas contra a discriminação racial, bem
como formulações de Florestan Fernandes, sociólogo e também deputado petista, quanto à questão racial. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
813. HANCHARD, Michael George (Org.). Racial politics in contemporary Brazil. Estados Unidos da América: Duke University, 1999. 225p.
Reúne contribuições apresentadas à conferência “Racial politics in contemporary Brazil” – Políticas raciais no Brasil contemporâneo, numa tradução aproximada –, realizada em abril de 1993 pelas Fundações Ford e Rockefeller como
parte de um projeto dedicado a analisar as questões de identidade étnica,
desigualdade social e participação política na América Latina. Inclui artigos
de pesquisadores brasileiros e de outros países nos quais temas como participação política, relações de gênero e desigualdades sociais no Brasil são
analisados a partir da questão étnica em estudos que incluem análises comparativas com a experiência dos Estados Unidos. Inclui também depoimentos
de Benedita da Silva, Thereza Soares e Ivanir dos Santos que, na condição
de militantes, analisam as lutas do movimento negro no Brasil nas últimas
décadas. No que se refere ao PT, destacam-se as contribuições de Benedita e
Ivanir, integrantes do partido. Além de um registro de suas trajetórias, constituem um retrato dos avanços e desafios que marcaram e marcam ainda a
relação entre o movimento negro e o PT.
814. HARNECKER, Marta. El presupuesto participativo en Porto Alegre: delegando poder en la gente. Cuba: Mepla, 1999. 65p. A julgar pelas
informações disponíveis, analisa experiência de gestão do PT na prefeitura
municipal de Porto Alegre, com especial destaque às iniciativas de participação popular tais como as experimentadas na proposta do Orçamento Participativo (OP). Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
815. HARNECKER, Marta. Haciendo posible lo imposible: la izquierda en el umbral del siglo XXI. México: Siglo XXI, 1999. 429p. Edição
original em espanhol (México) de obra posteriormente traduzida para o português (2000). Resumo encontra-se na referência à obra em português – ver
Harnecker (2000).
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816. HARNECKER, Marta. La izquierda en el umbral del siglo XXI:
haciendo posible lo imposible. Espanha: Siglo Vientiuno, 1999. 410p. Primeira edição em espanhol publicada na Europa de uma obra publicada originalmente em espanhol na América Latina (1999), e posteriormente traduzida
para o português (2000). Resumo encontra-se na referência à obra em português – ver Harnecker (2000).
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817. HEINZ, Wolfgang S.; FRÜHLING, Hugo. Determinants of gross
human rights violations by state and state sponsored actors in Brazil, Uruguay, Chile and Argentina: 1960-1990. Estados Unidos da América: Países Baixos; Estados Unidos da América: Martinus Nijhoff Publishers,
1999. 868p. A julgar pelas informações disponíveis, analisa casos de grave
violação aos direitos humanos no Brasil, Uruguai, Chile e Argentina entre
os anos 1960 e 1990. Inclui breves referências ao PT, a retratar a atuação
do partido nos anos 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
818. INDURSKY, Freda; FERREIRA, Maria Cristina Leandro
(Org.). Os múltiplos territórios da análise do discurso. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1999. 325p. Coletânea de artigos dedicados à questão da
análise do discurso publicada na série Ensaios, coordenada pela Comissão
de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. Elaborados por pesquisadores de diferentes universidades, os artigos
são bastante diversificados entre si. Uma seção inteira da publicação é dedicada a estudos que assumem o discurso político como objeto de análise.
No que se refere especificamente ao PT destacam-se os artigos “A negação
no discurso político eleitoral: impossibilidade e inaceitabilidade”63, de Suzy
Lagazzi-Rodrigues, e “Relações entre o político e o religioso no discurso
político de Luiz Inácio Lula da Silva”, de Ercília Ana Cazarin. Ambos os artigos referem-se ao contexto da campanha de 1994. Enquanto no primeiro o
foco recai na disputa entre Lula e Fernando Henrique Cardoso em torno de
temas candentes na época, tais como a estabilidade monetária; o segundo –
que resulta de dissertação de mestrado defendida pela autora64 – concentrase nas estratégias e conflitos internos do discurso político de Lula frente ao
público religioso e na crítica ao PT existente no âmbito desse segmento.
819. JACOBI, Pedro Roberto. Challenging traditional participation
in Brazil: the goals of participatory budgeting. Estados Unidos da América: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 1999. 15p.
(Comparative urban studies occasional paper series; 32). A julgar pelas
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informações disponíveis, a obra apresenta e analisa a experiência de implementação do Orçamento Participativo (OP) na cidade de Porto Alegre,
capital do Rio Grande do Sul, sob gestões do PT. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
820. JACOBI, Pedro Roberto. Cidade e meio ambiente: percepções
e práticas em São Paulo. São Paulo: Annablume, 1999. 191p. Apresenta
um abrangente e detalhado quadro da questão ambiental no espaço urbano, resultante de pesquisas empreendidas pelo autor no município de São
Paulo à época da primeira gestão do PT na capital paulista (1989-1992),
encabeçada pela prefeita Luiza Erundina. Deste modo, a obra acaba por
retratar a política ambiental e de saneamento básico da gestão petista, com
referência a diferentes aspectos, tais como a coleta e tratamento de resíduos
sólidos, qualidade do ar e cobertura da rede de água e esgoto, por exemplo.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
821. KAHN, Tulio. Ensaios sobre racismo: manifestações modernas do preconceito na sociedade brasileira. São Paulo: conjuntura,
1999. 95p. Considerando as informações disponíveis, aborda a presença
de perspectivas racistas, antissemitas e neonazistas na sociedade brasileira,
com especial interesse sobre a década de 1990. Inclui breves referências ao
PT e a lideranças petistas que retratam a presença do partido na luta contra
manifestações de preconceito discriminação. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
822. KINGSTONE, Peter R. Crafting coalitions for reform: business preferences, political institutions, and neoliberal reform in Brazil.
Estados Unidos da América: Penn State Press, 1999. 284p. Analisa as
condições para o avanço de reformas neoliberais no Brasil entre os anos
1980 e 1990, mais especificamente para a abertura da economia nacional
aos mercados internacionais. Avalia que neste período um setor em particular teria se mostrado decisivo em relação aos avanços e retrocessos dessa
política: os empresários industriais. Frente a isso, investiga os fatores determinantes ao posicionamento deste setor quanto às propostas de reforma
econômica, identificando que disposições nessa direção vinham sendo recuperadas sob o mandato de Fernando Henrique Cardoso na Presidência
da República (1995-1998), depois de terem retrocedido sob o mandato de
Fernando Collor de Mello (1990-1992). Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Lula, que registram a presença do partido na
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conjuntura política da década de 1980 e 1990, bem como suas proposições
para o campo da economia. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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823. LIVESLEY, Geraldine. Democracy in Latin America: mobilization, power, and the search for a new politics. Estados Unidos da América: Manchester University Press, 1999. 232p. A julgar pelas informações
disponíveis, analisa os caminhos que em diferentes países da América Latina
teriam conduzido a regimes formalmente democráticos, e também os limites
impostos às instituições democráticas por movimentos sociais e organizações
de caráter progressista e de esquerda, considerando as brutais desigualdades
sociais a persistir nos países da região. Inclui referências ao PT e a lideranças
petistas, que retratam a presença do partido na conjuntura brasileira nos anos
1980 e 1990, e também aspectos de seu ideário político, particularmente no
que se refere ao entendimento que tem o PT sobre a democracia e o lugar que
ocupa em suas formulações estratégicas. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
824. LOSEKANN, Marcos. O ronco da pororoca: histórias de um
repórter na Amazônia. São Paulo, SP: Editora SENAC São Paulo, 1999.
304p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste de reportagem dedicada a apresentar o quadro social, político e econômico da região amazônica
nos anos 1990, com ênfase ns problemas ali existentes, tais como a violência
derivada da luta pela terra, a presença do narcotráfico, o desmatamento e as
queimadas. Inclui breves menções ao PT, as quais retratam a passagem das
Caravanas da Cidadania – uma iniciativa protagonizada pelo PT e que levou
comitivas do partido aos rincões do país – pelo estado do Amazonas no início
dos anos 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
825. LÖWY, Michael (Org.). O marxismo na América Latina: uma antologia de 1909 aos dias atuais. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 1999. 541p. Apresenta um longo ensaio e uma seleção de documentos que
retratam a história do marxismo na América Latina. Contempla desde primeiras
elaborações e experiências, as influências sofridas da conjuntura internacional,
as várias vertentes que se desenvolveram por aqui, além de documentos com
apontamentos sobre tendências recentes. Inclui textos de petistas ou futuros
petistas, tais como Carlos Nelson Coutinho (198065), Mário Pedrosa (198066),
Paul Singer (1980) – que abordam a questão da democracia e do socialismo –,
e também de Frei Betto (1986), João Pedro Stedile (1993), Emir Sader (1997),
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Leandro Konder (1999) – que abordam temas como religião, reforma agrária e
ética – representando aportes às formulações do partido; além do documento
Socialismo Petista, aprovado no 7º Encontro Nacional do PT (1990) e Manifesto
de São Paulo da esquerda latino-americana (1990), resultante de reunião internacional convocada pelo PT e que resultou na formação do Foro de São Paulo,
existente ainda hoje. Originalmente publicada em francês (1980), foi traduzida
também para espanhol (1982, com reedição em 200767) e inglês (1992). Em
português, foi posteriormente reeditada com ampliações (200368 e 200769).
826. LÖWY, Michael. Guerra de dioses: religión y política en América Latina. México: Siglo XXI, 1999. Tradução para espanhol de obra originalmente publicada em inglês (1996). Resumo encontra-se na referência à
obra em inglês – ver Löwy (1996).
827. MAGALHAES, Inês; BARRETO, Luiz; TREVAS, Vicente (Orgs.).
Governo e cidadania: Balanço e reflexões sobre o modo petista de governar. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 1999. 247p. Reúne contribuições
dedicadas a avaliar experiências de governo do PT apresentadas à Conferência Nacional de Prefeitos, Vice-prefeitos e Secretários Municipais do partido,
realizada em Brasília em julho de 1999. O evento contou com a participação
de Aldaíza Sposati, Carla Almeida Silva, Celso Daniel, Cristovam Buarque,
David Capistrano, Edmilson Rodrigues, Ermínia Maricato, Gilberto Carvalho,
Jorge Fontes Hereda, José Dirceu, Pedro Pontual, Pepe Vargas, Raquel Rolnik,
Raul Pont, Selma Rocha, Ubiratan de Souza, Vicente Trevas e Tarso Genro. De
modo geral os participantes refletem sobre as possibilidades do “modo petista
de governar”, num contexto de agravamento das desigualdades sociais resultantes do avanço do neoliberalismo. Mais especificamente, analisam o papel
dos governos municipais petistas no âmbito do projeto assumido pelo partido
e abordam os desafios suscitados por experiências acumuladas pelo PT a partir das eleições de 1988, dentre as quais se poderia destacar as de São Paulo/
SP, Porto Alegre/RS e Belém/PA. Inclui breve apresentação do PTDOC, base
de dados de políticas públicas de governos petistas lançada à época, além de
tabelas que retratam o desempenho eleitoral do PT entre 1982 e 1998.
828. MAINWARING, Scott; MENEGUELLO, Raquel; POWER, Timothy J. Conservative parties, democracy, and economic reform in contemporary
Brazil. Estados Unidos da América: The Helen Kellogg Institute for International Studies, 1999. 71p. (Working paper, 264). Edição original em inglês
de obra traduzida posteriormente para o português (2000). Resumo consta da
referência à edição em português – ver Mainwaring, Meneguello e Power (2000).
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829. MAINWARNING, Scott. Rethinking party systems in the third
wave of democratization: the case of Brazil. Estados Unidos da América:
Stanford University Press, 1999. 390p. Analisa a experiência de transição democrática no Brasil que se seguiu ao fim da ditadura militar (19641985) – cuja importância é equiparada, à luz dos interesses estadunidenses,
apenas à transição russa –, localizando-a na chamada “terceira onda” de
democratização em escala global, que contempla processos desencadeados a
partir de meados da década de 1970. A abordagem, que privilegia o período
compreendido entre 1979-1996, aponta, em suma, para a institucionalização do sistema político-partidário como importante fator à consolidação
da democracia no país. Inclui numerosas referências ao PT e a lideranças
petistas, as quais retratam a presença do partido na conjuntura política brasileira nas décadas de 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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830. MANTEGA, Guido; REGO, José Marcio (Org.). Conversas com
economistas brasileiros II. São Paulo: Ed. 34, 1999. 424p. Reúne entrevistas
com 12 renomados economistas brasileiros, nas quais abordam sua trajetória
pessoal e profissional, bem como suas avaliações sobre a conjuntura econômica do país. Inclui entrevistas com Paul Singer e Aloizio Mercadante, ambos ligados ao PT, em que além de sua trajetória e formulações, se referem também
à sua participação no partido. Tais referências contemplam a participação do
PT em momentos marcantes da política brasileira, tais como as campanhas
de 1982, 1989 e 1994, por exemplo. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
831. MARIANO, Ricardo. Neopentecostais: sociologia do novo
pentecostalismo no Brasil. São Paulo, Loyola, 1999. 246p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra apresenta um histórico das Igrejas neopentecostais (também conhecidas no Brasil como Igrejas evangélicas), com
especial interesse sobre sua origem e desenvolvimento no país, e sobre os
elementos constitutivos de sua doutrina. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, as quais retratam a presença do partido no meio religioso, bem
como as impressões de setores ligados às Igrejas evangélicas em relação ao
PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial
ao conteúdo da obra.
832. MARQUES, José Luiz (Org.). Rio Grande do Sul: Estado e cidadania. Porto Alegre: Livraria Palmarinca, 1999. 199p. Avalia as primeiras experiências da gestão Olívio Dutra, do PT, eleito governador do
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Rio Grande do Sul nas eleições de 1998 pela Frente Popular. Elaborados
por membros do governo, intelectuais, dirigentes partidários e lideranças
políticas, os textos discutem as diretrizes gerais da gestão e sua relação com
o governo federal e exploram os desafios da implementação de políticas capazes de promover o “desenvolvimento econômico com justiça social”. Analisam, ainda, políticas setoriais em fase de implementação pelo governo nas
áreas de saúde, educação, ciência e tecnologia, transporte público e energia,
entre outras; e debatem as expectativas dos movimentos sociais organizados
frente à ascensão da esquerda ao poder executivo estadual no Rio Grande do
Sul, expondo desafios impostos às “forças sociais antissistêmicas” no Brasil
às portas do século XXI. Conforme indicado em apresentação, a publicação busca contrapor-se aos “preconceitos e desinformações” que “engrossam
midiaticamente” a cultura nacional e regional “com os valores excludentes
da sociedade de mercado”.
833. MAZZEO, Antônio Carlos. Sinfonia inacabada: a política dos
comunistas no Brasil. Marília: Edunesp; São Paulo: Boitempo, 1999.
203p. Analisa a trajetória do Partido Comunista Brasileiro (PCB), com foco
nos anos 1970 e 1980, bem como a evolução de sua compreensão a respeito
da formação social brasileira ao longo do período assinalado. Valorizando o
papel histórico que teriam desempenhado os comunistas no Brasil enquanto
impulsionadores de lutas democráticas, ressalta a persistência de “velhos instrumentos analíticos” e de sua “teoria do Brasil” como causas de sua derrota
política, sofrida no processo de abertura para a “vanguarda operária” surgida
das greves ocorridas no final dos anos 1980, quando teriam (os comunistas)
se subordinado à transição conservadora pactuada entre as elites. Referências
ao PT concentram-se na conclusão da obra, e registram não apenas a perda
de hegemonia do PCB tanto no movimento operário quanto no conjunto da
esquerda, como também a crítica do autor à tática do PT no contexto abertura: isolando o partido do conjunto das oposições ela teria reforçado o caráter
conservador da transição. Consiste de versão revisada e adaptada de tese de
doutorado defendida pelo autor em 199770.
834. MELO, Marcus André. (Org.). Reforma do Estado e mudança
institucional no Brasil. Recife: Fundação Joaquim Nabuco; Editora Massangana, 1999. 367p. (Cursos e conferências; 67). A julgar pelas informações disponíveis, analisa o quadro político brasileiro, com especial interesse
sobre as mudanças institucionais em curso entre os anos 1980 e 1990. Inclui
contribuição de Cláudio Gonçalves Couto intitulada “O processo decisório
municipal como instrumento de autonomia: considerações a partir do caso
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paulistano”, que contempla análise da primeira experiência de gestão do PT
na cidade de São Paulo (1989-1992), encabeçada pela então prefeitura Luiza
Erundina. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
835. MENDONÇA, Maisa; BENJAMIN, Medea. Benedita da Silva:
leben und kämpfe einer aussergewöhnlichen brasilianerin. Alemanha:
Lusophonie, 1999. 168p. Edição em alemão de obra originalmente publicada em português (1997) e em inglês (1997); posteriormente traduzida para o
espanhol (1998). Resumo encontra-se na referência à obra em português – ver
Mendonça; Benjamin (1997).
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836. MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Introdução à história dos partidos
políticos brasileiros. Belo horizonte: Editora UFMG, 1999. 153p. A julgar
pelas informações disponíveis, apresenta breve histórico e perfil político-ideológico dos principais partidos políticos existentes no Brasil desde os tempos
da Independência no séc. XIX às últimas décadas do séc. XX, com especial
ênfase sobre sua histórica fragilidade ante a regimes autoritários e a tendências centralizadoras. Inclui referências ao PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
837. OLSON, Tod. The good fight: stories about real heroes – nonfiction. Estados Unidos da América: Scholatic, 1999. 35p. Destinada ao
público infanto-juvenil, a obra apresenta uma série de biografias de personagens destacados em função de suas contribuições, consideradas notáveis, nos
mais diversos campos de atividade humana. Inclui biografia de Chico Mendes
(1944-1988), sindicalista filiado do PT assassinado em 1988 em função de
sua aguerrida militância em defesa de um modelo de desenvolvimento social
e ambientalmente sustentável para a Amazônia. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
838. PARANHOS, Kátia Rodrigues. Era uma vez em São Bernardo
(1971-1982). Campinas: Editora Unicamp; Centro de Memória/Unicamp,
1999. (Tempo e Memória, 6). 239p. A obra analisa a onda de greves operárias ocorridas na região do ABCD paulista entre o final dos anos 1970 e início
da década de 1980, que não apenas impulsionaram a formação do PT, mas foram fator político decisivo na transição, da ditadura militar (1964-1985), à democracia, anunciando “promessas” e “sonhos” que – aponta a autora – teriam
se perdido nos anos 1990. Polemizando com as abordagens que interpretam
aqueles movimentos como resultado “inevitável” do processo de industriali294

zação ocorrido no país no final dos anos 1970, enfatiza – influenciada pela
historiografia marxista inglesa que aportou no Brasil concomitantemente às
greves analisadas – o “fazer-se” do operariado enquanto classe, resultante da
auto-organização dos trabalhadores e da adequação da imagem de seu sindicato às expectativas dos trabalhadores da região à época. Inclui referências ao
PT, a lideranças petistas, e a organizações políticas que aderiram ao partido,
a retratar as origens e a presença do PT no meio operário paulista. Estudo
resultante de dissertação de mestrado defendida pela autora em 199571.
839. PERICÁS, Luiz Bernardo; BARSOTTI, Paulo (Org.). América
Latina: história, crise e movimento. São Paulo: Xamã; Núcleo Emancipação do Trabalho, 1999. 222p. Analisa a conjuntura política e econômica da
América Latina, considerada “tumultuada”, na passagem da década de 1990
para os anos 2000. Inclui contribuições de Antônio Ozaí da Silva, Gilmar
Mauro, James Petras, Javier Elorriaga, José Martins, José Tabares Del Real,
Osvaldo Coggiola e Valter Pomar. As contribuições, que enfatizam o caso brasileiro e a ascensão – sob o avanço do neoliberalismo – de movimentos originados do campo em diversos países da região, incluem numerosas referências
ao PT, a lideranças petistas e a correntes internas do PT. Tais referências concentram-se nas contribuições de Coggiola, Mauro, Pericás, Pomar, Silva. Em
conjunto, retratam a presença do PT na conjuntura política brasileira das décadas de 1980 e 1990, com especial interesse sobre a relação do partido com
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e com a Consulta
Popular – à época uma articulação suprapartidária convertida posteriormente
em organização política –; e também sobre as supostas metamorfoses pelas
quais passavam as esquerdas no país, que teriam resultado num movimento
de rebaixamento de seu horizonte político.
840. PERSONS, Georgia Anne (Org.). Race and ethnicity in comparative perspective. Estados Unidos da América: Transaction, 1999.
313p. (National political science review, 7). Reúne artigos de diversos
autores a respeito da questão racial, abordada sob múltiplos aspectos – tais
como histórico, cultural, político e econômico. Contempla capítulo dedicado ao Brasil, intitulado “Racial couns, afro-brazilian electoral strategies and
regime change in Brazil”, de autoria de Michael Mitchel. Nele, o autor aborda a conjuntura política brasileira dos anos 1930 à década de 1990, com
ênfase nas estratégias eleitorais adotadas pelos brasileiros afrodescendentes
no contexto de crise da da ditadura (1964-1985) e de transição à democracia. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Benedita
da Silva, que retratam o envolvimento e formulações do partido no tocante
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à questão racial. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
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841. PRATA, José; BEIRÃO, Nirlando; TOMIOKA, Teiji. Sergio Motta:
o trator em ação. São Paulo: Geração Editorial, 1999. 260p. A obra apresenta
a biografia de Sérgio Motta (1940-1998), lançando luz sobre uma trajetória que,
iniciadas nas fileiras da esquerda, ascendeu ao Ministério das Comunicações
sob a liderança do então presidente da República Fernando Henrique Cardoso,
tendo dali conduzido profundas mudanças no setor, representadas pela privatização do sistema público então articulado pela empresa Telecomunicações
Brasileiras S.A., a Telebrás. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, as
quais retratam sobretudo a resistência imposta pelo partido aos processos de
privatização conduzidos por Motta. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
842. PRESTES, Paulo. 13 leituras petistas. Porto Alegre: edição do
autor, 1999. 112p. Reúne breves ensaios resultantes da decisão do autor de “colocar no papel” algumas ideias que “povoavam seus pensamentos há tempos”.
Conforme destacado pelo próprio autor, a obra se insere numa “literatura petista já existente”, não constituindo, portanto, algo novo, e cuja publicação intenta
“fortalecer nossa visão de mundo e nosso modo de pensar e agir na sociedade”.
Entre os temas contemplados destacam-se: aspectos gerais da política brasileira
no período posterior aos anos 1960; origem e funcionamento interno do PT; relação do partido com o Estado e os movimentos sociais; elementos mais importantes do projeto político petista; além da trajetória do partido no Rio Grande
do Sul, da fundação à vitória de Olívio Dutra, eleito governador do estado pelo
PT nas eleições de 1998; relação do partido com a cultura gaúcha; e composição
do PT na região no que se refere às suas tendências internas. Inclui prefácio de
João Carlos Alvez Rodrigues, vereador pelo PT no município de São Leopoldo/
RS à época, no qual resume os principais temas abordados na obra.
843. REICHMANN, Rebecca Lynn (Org.). Race in contemporary Brazil: from indifference to inequality. Estados Unidos da América: Pennsylvania State University Press, 1999. 290p. A julgar pelas informações disponíveis, reúne artigos sobre a questão racial no Brasil. Apresenta um amplo
e detalhado quadro da questão, contemplando desde a composição racial da
sociedade brasileira às desiguais oportunidades de acesso a direitos e bemestar social determinadas por este critério de estratificação. Inclui capítulo dedicado à participação política no qual se concentram as referências ao PT e a
lideranças petistas que retratam a relação e formulações do partido no tocante
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à questão racial. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
844. ROCHA, Maria José Pereira; BICALHO, Elizabete; FARIA, Gisele
Justiniano de. Luta e resistência de mulheres em Goiás (1930-1993). Goiânia:
Editora UCG, 1999. 175p. Considerando os dados disponíveis, analisa experiências de engajamento político protagonizadas por mulheres no estado de Goiás
entre as décadas de 1930 e 1990. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas
que retratam a presença do partido entre as mulheres da região nas décadas de
1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
845. RODRIGUES, Iram Jácome (Org.). O novo sindicalismo: vinte anos
depois. Petrópolis: Vozes, 1999. 234p. A julgar pelas informações disponíveis,
reúne uma série de artigos dedicados a analisar aquela perspectiva de trabalho
sindical associada à Central Única dos Trabalhadores (CUT) e ao PT e designada
de “novo sindicalismo”. Contempla tanto aspectos históricos, relacionados a sua
origem e desenvolvimento, quanto os desafios correntes com que se defrontava
na década de 1990 diante das mudanças em curso no mundo do trabalho. Referências ao PT e a lideranças petistas pontuam a obra e retratam a relação do
partido com o movimento sindical nos anos 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
846. ROETT, Riordan. Brazil: politics in a patrimonial society. 5.
ed. rev. Ampl. Estados Unidos da América: Praeger, 1999. 244p. Em sua
quinta edição, revisada e ampliada, analisa o quadro social, político e econômico brasileiro, contemplando o período de ditadura militar (1964-1985) e da
Nova República – desde o processo de redemocratização ao primeiro mandato
de Fernando Henrique Cardoso na Presidência da República (1995-1998) – com
apontamentos sobre os desafios que supostamente se impunham ao país em termos de estabilização política e econômica. Inclui referências ao PT e a lideranças
petistas, as quais retratam a presença do partido na conjuntura política brasileira
nos anos 1980 e 1990. A existência das referências ao PT nas edições anteriores
da obra corresponde à informação que resta ainda por confirmar. Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
847. ROLIM, Marcos. Teses para uma esquerda humanista e outros textos. Porto Alegre: Sulina, 1999. 188p. Reúne ensaios em que Rolim, à época
deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, propõe às esquerdas e ao PT
uma perspectiva humanista, definida como “uma plataforma de sentido ético e
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não um projeto definido de sociedade, muito menos uma ideia de futuro ou uma
filosofia da História”. Convicto de que “a utopia socialista [...] não deveria mais
atravessar impunemente o discurso dos partidos e movimentos de esquerda”,
Rolim sistematiza uma perspectiva cujo eixo é a defesa dos direitos humanos.
De modo geral, reflete parcialmente as posições da corrente Democracia Radical
(DR), à qual se vinculava o autor internamente ao partido; e da Tendência Humanista do PT (TH), cuja formação em 2001 foi liderada pelo autor. Inclui abertura
de Marcos Azevedo, que toma a obra como um “manifesto em defesa de um novo
paradigma moral e político” baseado no “enfrentamento limpo e aberto a velhos
dogmas”; e apresentação de José Genoino, então deputado federal pelo PT em São
Paulo, na qual contextualiza histórica e teoricamente as contribuições do autor.
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848. Römpczyk, Elmar. Die zukunft bewegt sich längs: staaten und
zivilgesellschaften kämpfen um nachhaltigkeit. Alemanha: Horlemann,
1999. 221p. A julgar pelas informações disponíveis, analisa a relação entre
estado e sociedade civil em países considerados em desenvolvimento. Inclui
capítulo dedicado à experiência do Orçamento Participativo em gestões do PT
na cidade de Porto Alegre/RS. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
849. RUBIM, Antônio Albino Canelas; BENTZ, Ione Maria Ghislene;
PINTO, José Milton (Org.). Práticas discursivas na cultura contemporânea.
São Leopoldo: Editora Unisinos; Compós, 1999. Considerando os dados disponíveis, a obra reúne contribuições dedicadas à questão do discurso nas sociedades contemporâneas, abordada sob múltiplos aspectos. Inclui artigo de
autoria de Jorge Almeida intitulado “A conquista do lugar de fala e a fala fora do
lugar nos discursos de FHC e Lula sobre o Real”, a retratar a presença do PT no
cenário político nacional nos anos 1990. Publicação não localizada.
850. RUSCHEINSKY, Aloísio. Atores políticos e lutas sociais: movimentos sociais e partidos políticos. Porto Alegre: Ed. PUC-RS, 1999.
326p. Analisa a relação entre movimentos sociais e partidos políticos no cenário brasileiro dos anos 1990. A partir de uma revisão da literatura sociológica dedicada ao tema, analisa o contexto dos anos 1970 e 1980, marcado
pela luta contra a ditadura militar (1964-1985) e pela transição democrática,
com especial ênfase sobre as lutas dos movimentos ligados à questão da moradia – tais como Movimento de Loteamentos Clandestinos (MLC) e União dos
Movimentos de Moradia (UMM) – e o PT. Em relação ao partido, analisa em
maior detalhe sua fundação, composição social, participação nas eleições de
1982 e relação com movimentos sociais ao longo dos anos 1980. A partir des298

ta investigação empírica, tece considerações mais gerais a respeito da relação
entre partidos e movimentos, tais como as tensões relativas à representação
política e participação direta e os dilemas impostos aos movimentos em função do processo de institucionalização, com especial interesse sobre o PT.
851. SINGER, André. Esquerda e direita no eleitorado brasileiro: a
identificação ideológica nas disputas presidenciais de 1989 e 1994. São
Paulo: EdUSP, 1999. 203p. O estudo propõe, mediante pesquisa empírica e
interpretação dos resultados oficiais, uma interpretação do comportamento
do eleitorado brasileiro nas eleições presidenciais de 1989 e 1994. Os dados
obtidos pelo autor sugerem que a maioria dos eleitores se orientou em ambas
as campanhas por critérios de ordem político-ideológica, apontando ser este
um importante componente a se considerar no esforço por compreender os
processos eleitorais em nosso país. Referências ao PT e a lideranças petistas,
notadamente a Lula, são numerosas e retratam presença do partido no período compreendido entre fins da década de 1980 e meados da década de 1990,
com ênfase na atuação do partido e o desempenho de suas candidaturas nas
eleições presidenciais de 1989 e 1994. O estudo resulta de tese de doutorado
defendida pelo autor em 199872. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
852. STOLOWICS, Beatriz (Org.). Gobiernos de izquierda en América Latina: el desafío del cambio. Mexico: Plaza y Valdez, 1999. 211p. Reúne artigos dedicados a analisar experiências de governos de esquerda, com
ênfase nas experiências de nível local, ocorridas em países da América Latina
entre as décadas de 1970 e 1990. Inclui capítulo de autoria de José Eduardo
Utzig, intitulado “La izquierda en los gobiernos locales: el caso de Porto Alegre”, no qual analisa a experiência do PT à frente da prefeitura municipal de
Porto Alegre/RS. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
853. STROMQUIST, Nelly P.; BASLIE, Michael L (Org.). Politics of
educational innovations in developing countries: an analysis of knowledge and power. Estados Unidos da América: Routledge, 1999. 272p.
(Reference books in international education, 46). Reúne artigos em que
são analisadas experiências de implementação de inovações no campo da
educação em países considerados em desenvolvimento. Contempla inovações de ordem tecnológica, curricular e organizacional, selecionadas
em função do volume de recursos investidos, e também da abrangência
e duração dos programas avaliados. Referências ao PT concentram-se no
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capítulo intitulado “Knowlegde and curriculum: the transformative politics of the interdisciplinary project”, de autoria de Maria de Pilar O’Cadiz,
no qual apresenta um balanço de experiências implementadas por Paulo Freire (1921-1997) – educador mundialmente reconhecido e membro
do PT – à frente da Secretaria de Educação do municpipio de São Paulo
durante a primeira gestão petista (1989-1992), encabeçada pela prefeita
Luiza Erundina. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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854. SYDOW, Evanize; FERRI, Marilda. Dom Paulo Evaristo Arns:
um homem amado e perseguido. Rio de Janeiro: Vozes, 1999. 423p. Apresentada como a primeira biografia completa e autorizada de Dom Paulo Evaristo Arns (1921), aborda sua trajetória pessoal, o trabalho na igreja e também
seu engajamento na política em favor das causas dos explorados e oprimidos.
Contempla informações obtidas a partir do depoimento de inúmeras figuras
destacadas da política nacional, várias delas ligadas historicamente ao PT, tais
como Lula, Frei Betto, Dalmo Dallari, Eduardo Suplicy, Hélio Bicudo e Leonardo Boff, entre outros. Referências ao PT e a lideranças petistas retratam os
contatos de Arns com o partido, bem como a presença da legenda no cenário
político nacional das décadas de 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
855. VASCONCELLOS, Gilberto Felisberto. As ruínas do pós-Real.
São Paulo: Espaço e Tempo, 1999. 210p. Analisa a trajetória política de
Itamar Franco (1930-2011) – considerado personagem “inusitado” da política
brasileira, que não teria sido até então adequadamente analisado. Contempla
o largo período compreendido entre 1960 e a década de 1990, quando assumiu a Presidência da República (1992-1994) após impeachment de Fernando
Collor de Mello acusado de corrupção. Na obra, Franco é retratado como
político “honesto” e “único peemedebista autêntico que sobrou”, mas que
“voava ao sabor do vento quando o balão de Collor o recolheu. Com ênfase
nos anos 1980 e 1990, a obra revisita momentos como seu rompimento com
Collor; a implantação do Plano Real, sob sua gestão; a renúncia do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) em lançá-lo candidato em 1998
– descrita como um dos episódios “mais repugnantes da política nacional
recente”; e também seu mandato como governador de Minas Gerais, supostamente marcado pela “resistência republicana e democrática à onda neoliberal
avassaladora”. Referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Lula,
pontuam a obra e retratam as origens e a presença do partido na conjuntura
política nacional ao longo das décadas de 1980 e 1990.
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856. VELHO, Gilberto (Org.). Antropologia urbana: cultura e sociedade no Brasil e em Portugal. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 143p. Reúne
estudos em antropologia dedicados à evolução social e urbana de Copacabana,
bairro célebre da cidade do Rio de Janeiro/RJ, e o universo do fado e do rap em
Portugal. Referências ao PT carioca podem ser encontradas no artigo “Política,
cultura e espaço urbano”, de autoria de Beatriz Kushnir. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
857. VIANNA, Cláudia Pereira. Os nós do “nós”: crise e perspectivas
da ação coletiva docente em São Paulo. São Paulo: Xamã, 1999. 214p. Analisa o movimento sindical docente em São Paulo, incluindo referências ao PT
e a lideranças sindicais do partido na categoria. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
858. VILLAS-BÔAS, Renata (Org.). Balanço das experiências de orçamento participativo nos governos locais. São Paulo: Instituto Cajamar;
Instituto Pólis; Fase; Ibase, 1995. Brasília: Governo do Distrito Feferal,
1999. 83p. (Fórum Nacional de Participação Popular nas Administrações
Municipais, 4). Reúne as contribuições apresentadas ao seminário “Balanço
das Experiências de Orçamento Participativo nos Governos Locais” promovido em fevereiro de 1998 pelo Fórum Nacional de Participação Popular nas
administrações municipais em parceria com o governo do Distrito Federal,
sob gestão de Cristovam Buarque (1995-1998) – então no PT. Inclui referências a experiências de implementação do Orçamento Participativo (OP)
em gestões municipais do PT, tais como as de São Paulo/SP e Porto Alegre/
RS, por exemplo. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
859. WARREN, Ilse Scherer; ROSSIAUD, Jean. Democratização
em Florianópolis: resgatando a memória dos movimentos sociais. Florianópolis: Núcleo de Pesquisa em Movimentos Sociais/ DCS-UFSC,
1999. 336p. A julgar pelas informações disponíveis, analisa o processo
de transição, da ditadura militar (1964-1985), à democracia no município
de Florianópolis/SC, com especial interesse sobre a atuação da oposição
democrática ao regime autoritário, incluindo-se aí os movimentos sociais
e partidos progressistas e de esquerda, dentre os quais o PT. Referências
ao PT e a lideranças petistas retratam a presença do partido na conjuntura
política nacional e na região de Santa Catarina entre as décadas de 1980
e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
301

860. YI, Sŏng-hyŏng. Sin chayujuŭi ŭi pit kwa kŭrimja: Lat’in Amerik’a
ŭi chŏngch’i wa kyŏngje. Coreia do Sul: Han’gilsa, 1999. 493p. (Han’gil sin
inmun ch’ongsŏ; 5). A julgar pelas informações disponíveis, a obra analisa as
lutas de resistência empreendidas pelos movimentos sociais e partidos progressistas e de esquerda contra o avanço do neoliberalismo na América Latina, contemplando as décadas de 1980 e 1990. Inclui referências ao PT e a
Lula, que contemplam momentos da participação do partido na luta contra a
ditadura militar (1964-1985). Na presente referência, o título indicado resulta
da transliteração do alfabeto coreano. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
861. ZIMMERMANN, Clovis. Vom paternalismus zur partizipatorischen demokratie auf lokaler ebene: das fallbeispiel des partizipatorischen haushaltes im brasilianischen Porto Alegre. Alemanha: Diplomarbeiten Agentur, 1999. 94p. A julgar pelas informações disponíveis,
analisa a experiência de implantação e aplicação do Orçamento Participativo em gestões do PT no município de Porto Alegre/RS. Publicação
resultante de dissertação de mestrado defendida pelo autor no mesmo ano.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial
ao conteúdo da obra.
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2000

862. ABERS, Rebecca. Inventing local democracy: grassroots politics
in Brazil. Estados Unidos da América: Lynne Rienner, 2000. 269p. Investiga
a implementação e o funcionamento do Orçamento Participativo (OP) na segunda gestão petista no município de Porto Alegre/RS (1993-1996), encabeçada pelo
então prefeito Tarso Genro. Investiga os “desafios da implementação” da proposta relacionados à resistência de grupos políticos em democratizar a gestão, os
“desafios da desigualdade” que dizem respeito às dificuldades de envolvimento
político de setores economicamente marginalizados da sociedade, bem como os
“desafios da cooptação” relacionados ao risco de emprego de instrumentos de
participação como mecanismo de controle sobre a sociedade civil. Em termos
gerais, conclui que o OP constitui um instrumento de democratização da gestão
pública que, ao mesmo tempo que combate o clientelismo e o controle das elites
sobre o Estado, eleva a consciência política da população e sua confiança na administração municipal. Obra resulta de tese de doutorado desenvolvida pela autora nos Estados Unidos em 199773. A pesquisa incluiu entrevistas com dirigentes e funcionários do município e com delegados participantes das assembleias
do OP, realizadas ao longo de dois anos de trabalho de campo no Brasil.
302

863. ALVAREZ BÉJAR, Alejando et al. Amérique latine: démocratie
et exclusion. França: L’Harmattan, 2000. 290p. (Futur antérieur). Reúne
artigos dedicados a analisar os processos de consolidação das democracias
que emergiram na América Latina com o fim de regimes autoritários na região
no curso dos anos 1970 e 1980. Enfatiza experiência de luta pela ampliação da democracia e combate à exclusão. Referências ao PT pontuam a obra,
concentrando-se em dois artigos: o primeiro, de Lula, intitulado “Une révolution democratique au Brésil: le programme du Parti des Travailleurs”, em que
apresenta aspectos essenciais da proposta política do partido, e o segundo,
da filósofa Marilena Chaui, intitulado “Politique culturelle, culture politique
(une expérience de gouvernement dans la ville de São Paulo)”, que apresenta
um balanço da experiência da primeira gestão petista no município de São
Paulo (1989-1992), encabeçada pela prefeita Luiza Erundina, quando a autora
esteve a frente da Secretaria de Cultura. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
864. ARAÚJO, Maria Paula Nascimento. A utopia fragmentada: as
novas esquerdas no Brasil e no mundo na década de 1970. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 2000. 200p. Analisa o perfil político-ideológico dos movimentos e grupos de esquerda surgidos na passagem
dos anos 1960 para os anos 1970 e 1980, identificados como parte de uma
“nova esquerda”, tomando como objeto de pesquisa alguns títulos da chamada imprensa alternativa impulsionados no país por aquelas organizações. De
modo geral, localiza a imprensa e a esquerda alternativa no contexto brasileiro e mundial e investiga suas orientações políticas, com ênfase em categorias como “especificidade” e “fragmentação”, contrapostas às ideias de “universalidade” e “totalidade”, que teriam orientado a geração política anterior.
Entre os periódicos investigados destacam-se jornais do movimento negro
e de mulheres, além de Versus e Em Tempo, ligados às correntes trotskistas
Convergência Socialista e Democracia Socialista, respectivamente, ambas integradas ao PT desde o início. Inclui apresentação de Alzira Alves de Abreu e
ilustrações que retratam os periódicos analisados. Obra baseada em dissertação de mestrado defendida pela autora em 199874.
865. BALDERSTON, Daniel; GONZALEZ, Mike; LÓPEZ, Ana M.
(Org.). Encyclopedia of contemporary Latin American and Caribbean cultures. Inglaterra; Estados Unidos da América: Routledge, 2000. 3 v. A
obra, organizada em três volumes, consiste de enciclopédia dedicada a personalidades e instituições relacionadas aos países da América Latina e Caribe. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas apresentadas na forma
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de verbete específico ou pontuadas noutros verbetes ao longo da publicação.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
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866. BARÁIBAR, Carlos; BAYARD, José A. (Org.). Foro de São Paulo: resoluciones, informes, discursos. Espanha: Iepala, 2000. A julgar pelas
informações disponíveis, reúne as resoluções, informes e discursos apresentados ao 6º e ao 7º Encontros do Foro de São Paulo – um fórum de articulação internacional de partidos progressistas e de esquerda da América Latina,
liderado pelo PT – realizados respectivamente em Porto Alegre/RS em 1997
e na Cidade do México em 1998. Referências ao PT e a lideranças petistas retratam momentos vividos pelo partido à época, e também sua participação na
organização e realização dos Encontros do Foro. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso ao conteúdo parcial da obra.
867. BARBOSA, Luiz C. The brazilian Amazon rainforest: global
ecopolitics, development, and democracy. Estados Unidos da América:
University Press of America, 2000. 196p. Analisa o arcabouço jurídico relacionado à proteção da floresta Amazônica no Brasil, com especial interesse às
suas determinações políticas, tanto em nível nacional quanto internacional.
Propõe que forças políticas em escala global, articuladas com os governos
militares (1964-1985), promoveram políticas de desmatamento ao longo dos
anos 1960 e 1970 em nome do desenvolvimento – com consequências devastadoras ao meio ambiente e às populações nativas. Propõe também que o
avanço da luta pela democracia contribuiu para o aprimoramento da consciência e das políticas de preservação do meio ambiente, sustentando a tese de
que esta mesma correlação pode ser observada em outros países, como Costa
Rica, Malásia e Indonésia. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Chico Mendes (1944-1988), as quais retratam a atuação do partido em relação à questão ambiental. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
868. BERG-SCHLOSSER, Dirk; KESTING, Norbert (Org.). Armut
und Demokratie: politische partizipation und interessenorganisierung
der städtischen Armen in Afrika und Lateinamerika. Alemanha: Campus, 2000. 331p. Reflete sobre os desafios impostos à democracia em contextos de extrema desigualdade social, com especial interesse sobre iniciativas de organização e de participação política envolvendo populações economicamente marginalizadas, tanto na África quanto na América Latina.
Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, as quais retratam a atuação
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do partido nos anos 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
869. BOAL, Augusto. Hamlet e o filho do padeiro: memórias imaginadas. Rio de Janeiro: Record, 2000. 347p. Consiste da autobiografia
de Augusto Boal (1931-2009), renomado diretor teatral e simpatizante do
PT. Contempla momentos de sua trajetória pessoal, profissional e política,
com ênfase nas concepções e experimentos de Boal na fronteira da arte
com a política e sua proposta do “Teatro do Oprimido” – uma abordagem
teatral dedicada a estimular o protagonismo social e a participação política.
Referências indiretas ao PT, presentes nas reflexões sobre a trajetória e concepções políticas de Boal, se complementam com brevíssimas menções ao
partido, nas quais o autor aborda seu contato com a legenda. Traduzido para
o inglês (2001). Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
870. BONANNI, Vittorio. Chico Mendes e la lotta dei seringueiros
dell’Amazzonia. 2. ed. Itália: Datanews, 2000. 79p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste de uma biografia introdutória dedicada a
Chico Mendes (1944-1988), líder seringueiro e militante do PT assassinado
em 1988 em decorrência de sua firme dedicação à luta pelos direitos dos
trabalhadores e por um modelo de desenvolvimento social e ambientalmente sustentável para a Amazônia. Obra editada primeiramente em 1991. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
871. BONDUKI, Nabil. Habitar São Paulo: Reflexões sobre a gestão
urbana. São Paulo: Estação Liberdade, 2000. 167p. Reúne artigos elaborados por Bonduki entre 1990 e 1999, anteriormente publicados em jornais e
revistas ou apresentados em conferências. Neles, o autor avalia a experiência
da primeira gestão do PT em São Paulo (1989-1992), encabeçada pela então prefeita Luiza Erundina. Enfatiza os projetos implementados na área de
habitação, bem como o seu posterior “desmonte” promovido pelas gestões
de Paulo Maluf (1993-1996) e de Celso Pitta (1997-2000). Aborda diferentes
programas de moradia, tais como os mutirões habitacionais, as políticas de financiamento de habitação popular, e também iniciativas de descentralização
administrativa de gestão urbana, como o rodízio de automóveis. Conforme
indica o autor – integrante da Secretaria de Habitação na gestão petista –, a
obra contribui para a avaliação da experiência do PT na administração da
capital paulista e para o enfrentamento dos novos desafios que se impunham
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ao município no início dos anos 2000. Inclui imagens que registram a implantação de políticas habitacionais naquela primeira experiência de gestão do PT
em São Paulo.
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872. BOPPRÉ, Afrânio. Esperança interrompida: Cenários e bastidores de uma disputa com a direita em Florianópolis/1996. Florianópolis:
Insular, 2000. 112 p. Consiste de avaliação da derrota sofrida pelo PT no segundo turno das eleições de 1996 em Florianópolis/SC; proposta por Boppré,
vice-prefeito na gestão de Sérgio Grando (1993-1996) e candidato do PT pela
Frente Popular (PT/PDT/PPS/PSB/PCdoB/PCB) em 1996. Reflete sobre a relação
partido-governo, a diferença entre ocupar o governo e exercer o poder, perfil
e divisões internas do PT, balanço da gestão anterior que integrou como viceprefeito, contexto político, tanto estadual quanto nacional, perfil supostamente
conservador do eleitorado catarinense – tese refutada com base em dados de
eleições anteriores, definição da candidatura petista, além dos embates com os
setores conservadores na campanha que acusavam Boppré de “xiita” por pertencer à época à Força Socialista, tendência do PT tida como “radical”. Inclui
fotografias de momentos decisivos da campanha, reprodução de materiais de
propaganda produzidos pela direita, notas de apresentação redigidas por membros do PT no estado e por Lula, além de apresentação redigida pelo candidato
à vice em 1996, Ricardo Baratieri (PDT). Boppré foi membro do PT até 2005 e
atualmente integra o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).
873. BRANCO, Adélia de Melo. Mulheres da seca: luta e visibilidade
numa situação de desastre. Paraíba: Editora UFPB, 2000. 220p. A julgar
pelas informações disponíveis, analisa a luta das mulheres na Paraíba, com
especial interesse sobre as vítimas da seca no estado. Inclui menções à presença do PT na região nos anos 1980. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
874. BURDICK, John; HEWITT, W. E. The Church at the grassroots in Latin
America: perspectives on thirty years of activism. Estados Unidos da América:
Praeger, 2000. 240p. Analisa o papel desempenhado pela Igreja católica na América
Latina entre as décadas de 1970 e 2000, ressaltando sua presença como um dos fatores determinantes do quadro social, político e cultural de diversos países da região,
tais como Brasil, Equador, Chile, México, Guatemala, El Salvador e Nicarágua. A
abordagem empírica privilegia o cotidiano do trabalho de tendências progressistas
da Igreja junto às suas bases em detrimento da visão de suas lideranças ou de setores
da elite. E propõe, também, uma reflexão a respeito do enfraquecimento destas tendências progressistas no contexto de avanço da democracia, atribuído a fatores como
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a fragmentação da esquerda e a ascensão de outras correntes religiosas na América
Latina. Inclui numerosas referências ao PT e a lideranças petistas, as quais retratam a
presença do partido no meio religioso nos anos 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
875. CABANES, Robert. Une ville par tous: nouveaux savoirs et nouveaux métiers urbains: l’expérience de Fortaleza au Brésil. França: Charles
Léopold Mayer, 2000. 81p. Aborda políticas públicas associadas de modo geral à perspectiva de melhoria da qualidade de vida de populações marginalizadas no município de Fortaleza/CE, contemplando aspectos como o estímulo
à participação e a política habitacional. Inclui referências ao PT e a lideranças
petistas, as quais retratam aspectos da experiência da primeira gestão do partido na capital cearense (1985-1988), encabeçada pela então prefeita Maria Luiza
Fontenele. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
876. CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. City of walls: crime, segregation, and citizenship in São Paulo. Estados Unidos da América; Inglaterra: University of California Press, 2000. 487p. Tradução para o inglês
de obra originalmente publicada em português (2000). Resumo encontra na
referência à obra em português – ver Caldeira (2000).
877. CALDEIRA, Teresa Pires. Cidade de Muros: crime, segregação
e cidadania em São Paulo. São Paulo: Editora 34; Edusp. 2000. 211p. Analisa a reconfiguração do espaço urbano ante a violência crescente, tomando
como caso concreto a cidade de São Paulo e o fenômeno de formação de
espaços urbanos fechados, definidos como “enclaves fortificados” (a exemplo
dos condomínios), a acentuar a fragmentação da experiência nas cidades e o
preconceito contra populações economicamente marginalizadas. Inclui referências ao PT e a lideranças ligadas ao partido na capital paulista. Publicado
também em inglês (2000). Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
878. CALDERÓN, Adolfo Ignacio. Democracia local e participação
popular: a lei orgânica paulistana e os novos mecanismos de participação
popular em questão. São Paulo: Cortez, 2000. 190p. Analisa os processos
de elaboração e aprovação da Lei Orgânica do município de São Paulo ocorridos na câmara municipal de São Paulo sob a primeira gestão do PT na capital
paulista (1989-1992), encabeçada pela prefeita Luiza Erundina. Inclui numerosas referências ao PT e a lideranças petistas, as quais retratam a experiência
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do partido à frente da prefeitura e também a atuação da bancada de vereadores petistas no tocante ao tema. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.

Partido dos Trabalhadores: bibliografia comentada (1978-2002)

879. CARDOZO, José Eduardo. A máfia das propinas: Investigando
a corrupção em São Paulo. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo,
2000. 215p. Relata parcialmente a experiência do PT paulista à frente do
movimento de oposição à administração de Celso Pitta (1997-2000), sucessor de Paulo Maluf na prefeitura municipal de São Paulo. Registra, em
particular, o estouro de um escândalo político na cidade em 1999, provocado pela revelação de um esquema de corrupção que envolveu agentes
municipais de fiscalização das atividades de comércio ambulante – a chamada “máfia das propinas”, bem como as investigações empreendidas pela
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dedicada ao caso – presidida por
Cardozo, à época vereador pelo PT – e que resultaria no afastamento de
membros da administração e na cassação de mandatos de vereadores. O
relato é acompanhado de uma reflexão acerca da corrupção no contexto cultural brasileiro, apoiado na obra do historiador Sérgio Buarque de Holanda.
Inclui prefácio do jurista Dalmo de Abreu Dallari, fotografias e ilustrações
que retratam momentos marcantes das CPI’s, além de uma síntese das denúncias apresentadas contra o prefeito por sua esposa, Niceia Pitta.
880. CARMEN, Raff; CHAVES, Miguel Sobrado (Org.). A future for
the excluded: job creation and income generation by the poor: Clodomir
Santos de Morais and the Organization Workshop. Inglaterra; Estados
Unidos da América: Zed Books, 2000. 230p. Edição original em inglês de
obra posteriormente traduzida também para o português (2002) e o espanhol (2002). Resumo encontra-se na referência à obra em português – ver
Carmen e Chaves (2002).
881. CARMO, Paulo Sérgio. Culturas da rebeldia: a juventude em
questão. São Paulo: Editora SENAC, 2000. 279p. A obra, que se dirige ao
público jovem, analisa as manifestações políticas da juventude ao longo da segunda metade do século XX, contemplando experiências ocorridas no Brasil
e em escala internacional. Inclui breves menções ao PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
882. CARRION, Raul K. M.; VIZENTINI, Paulo G. Fagundes (Org.).
A crise do capitalismo globalizado na virada do milênio. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2000. 327p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra analisa
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o quadro de crise econômica global que se estabeleceu na passagem dos anos
1990 para os anos 2000, com ênfase sobre a América Latina. Inclui artigos de
lideranças identificadas com o PT naquele período, tais como Olívio Dutra,
João Pedro Stedile e Ricardo Antunes, entre outros. Publicação não localizada.
Informações obtidas apartir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
883. CAVALCANTE, Francisco; CHAVES, Luciana; SENNA, Lucivaldo 1996: o ano em que o povo venceu. Belém: Vanguarda Propaganda,
2000. 60p. Reúne dezenas de fotografias de Lucivaldo Senna que retratam
a campanha vitoriosa dos petistas Edmilson Rodrigues e Ana Julia Carepa,
candidatos a prefeito e vice-prefeita da capital paraense nas eleições de 1996
pela Frente Belém Popular (PT/PSB/PCdoB/PPS/PCB/PSTU). Além de pôr fim
a “quase quatro séculos” de domínio das elites na cidade, conforme destaca
Francisco Cavalcante em apresentação, a história retratada representa “um
encontro entre o engenho humano e o sentimento de mudança”: marcada
pelo slogan “fé no que virá”, as estratégias de campanha adotadas permitiram
a vitória de uma chapa de esquerda sequer cogitada como favorita na arrancada eleitoral. As imagens registram o dia a dia dos candidatos, a presença de
Lula em Belém, e o envolvimento da militância e da população local em panfletagens, comício e carretas, entre outros momentos marcantes. Edmilson,
hoje no Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), reelegeu-se prefeito pelo PT
em 2000 tendo Cavalcante como coordenador de marketing da campanha.
Ana Julia, que posteriormente assumiu vaga no senado, em 2006 foi eleita
governadora do Pará pelo PT.
884. CHAIA, Vera Lúcia Michalany; CHAIA, Miguel Wady (Org.).
Mídia e política. São Paulo: PUC-SP; EDUC, 2000. 172p. Reúne artigos dedicados a analisar a influência dos meios de comunicação de massa no processo
político, com especial interesse sobre a situação brasileira. Inclui referências
ao PT e a lideranças petistas, as quais retratam sobretudo a participação do
partido na apuração de denúncias irregulares cometidas no âmbito da administração municipal de São Paulo sob a gestão dos então prefeitos Paulo Maluf
(1993-1996) e Celso Pitta (1997-2000). Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
885. CONCEIÇÃO, Gilmar Henrique da. Partidos políticos e educação: a extrema-esquerda brasileira e a concepção de partido como agente
educativo. Cascavel: Ediunioeste, 2000. 348p. A julgar pelas informações
disponíveis, a obra analisa as concepções de inúmeros agrupamentos políticos
considerados de “extrema-esquerda” no que se refere à teoria da organização
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política, com especial interesse sobre o caráter pedagógico da ação partidária.
O estudo contempla desde o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e o Partido
Comunista do Brasil (PCdoB), formados nos anos 1920 e 1960, respectivamente, passando pelas organizações da chamada “nova esquerda” – muitas
das quais engajadas na luta armada – até os agrupamentos clandestinos que,
na transição, da ditadura militar (1964-1985), à democracia aderiram ao PT.
Referências ao PT e aos agrupamentos que aderiram ao partido são numerosas, e incluem Convergência Socialista (CS), Causa Operária (CO), Partido
Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), Movimento pela Emancipação
do Proletariado (MEP), Organização socialista Internacionalista (OSI) – depois O Trabalho (OT) – Democracia Socialista (DS) e Partido Comunista do
Brasil-Ala Vermelha (PCdoB-AV). Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
886. CRUZ, Antônio. A janela estilhaçada: a crise do discurso do
novo sindicalismo. Petrópolis: Vozes, 2000. 250p. Aborda a perspectiva de
trabalho sindical conhecida como “novo sindicalismo”, que contribuiu decisivamente para a formação do PT e da CUT. A pesquisa empreendida pelo do
autor (ele mesmo um militante petista à época), se concentra entre o 1º (1984)
e o 5º Congresso da CUT (1994) e procura interpretar a “metamorfose” pela
qual teria passado aquela perspectiva, “que partiu de uma gênese confrontacionista e crítica e hoje se amolda crescentemente a uma prática cada vez mais
negocial e propositiva, dentro da ordem”. Pressupondo a trajetória do novo
sindicalismo como reflexo da trajetória da militância petista no movimento
sindical, a obra apresenta referências ao PT, ainda que esparsas, referentes à
participação do partido nas campanhas presidenciais de 1989, 1994 e 1998.
A partir delas estabelece paralelos com o novo sindicalismo; segundo o autor,
“as alterações do discurso das campanhas entre 1989 e 1994/98, são uma
mostra candente dos dilemas que vive o PT. A crise do discurso do novo
sindicalismo, logicamente, tornou ainda mais grave esses problemas”. Inclui
apresentação do sociólogo Ricardo Antunes. Publicação resultante de dissertação de mestrado defendida pelo autor em 199875.
887. DIAS, Reginaldo Benedito. Uma universidade de ponta-cabeça.
Maringá: Eduem, 2000. 174p. A obra revisita a história das lutas estudantis no
estado do Paraná entre as décadas de 1960 e 1980, com ênfase ao movimento
de ocupação da Reitoria da Universidade Estadual de Maringá (UEM), ocorrida
em 1984 como parte da luta dos estudantes daquela instituição em defesa da
gratuidade do ensino superior e pela democratização da universidade. Inclui
menções ao PT e a lideranças petistas, evidenciando a presença do partido no
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meio estudantil paranaense na década de 1980. Anexo, inclui fotografias e reprodução de documentos a retratar os principais eventos e personagens envolvidos no episódio. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir da
segunda edição da obra (200876), publicada com revisões e ampliações.
888. DINES, Alberto; FERNANDES JUNIOR, Florestan; SALOMÃO,
Nelma (Org.). Historias do poder: 100 anos de política no Brasil. São Paulo: Editora 34, 2000. 3 v. Reúne contribuições dedicadas a apresentar uma
história política do Brasil ao longo do século XX, contemplando lutas e personagens relacionados às forças democráticas e de esquerda. Inclui numerosas
referências ao PT, a retratar a atuação do partido tanto sob a ditadura militar
(1964-1985) quanto no contexto de democracia que nos anos 1980 e 1990 se
seguiu ao fim do regime autoritário. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
889. DORE, Elizabeth; MOLYNEUX, Maxine (Org.). Hidden histories
of gender and the state in Latin America. Estados Unidos da América: Duke
University Press, 2000. 381p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra
aborda experiências de luta empreendidas por mulheres na América Latina,
contemplando o largo período compreendido entre a colonização europeia e
o séc. XX. Inclui breves referências ao PT e a lideranças petistas, a retratar a
relação do partido com o movimento de mulheres. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
890. DRUCKER, Peter (Org.). Different rainbows. Inglaterra: Gay
Men’s Press; Estados Unidos da América: InBook/LPC Group, 2000.
222p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra reúne contribuições
dedicadas a analisar a experiência de relacionamento homoafetivo em países considerados em desenvolvimento. Inclui capítulo intitulado “Desire
and militancy: lesbians, gays and the Brazilian Workers Party”, de autoria
de James N. Green, que retrata o envolvimento do partido nas lutas contra
a homofobia. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
891. FANTIN, Márcia. Cidade dividida. Florianópolis: Cidade Futura, 2000. 284p. Reflete sobre as transformações que se tem observado no
quadro social, político, econômico e cultural de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. Derivadas do processo de crescimento observado às
vésperas do século XXI, aquelas transformações estariam intensificando conflitos culturais entre os habitantes “nativos” e os novos moradores – atraídos
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por aquela que é apontada como a “capital turística do Mercosul”, reconhecida por seus elevados níveis de qualidade de vida – materializados sobretudo
nas disputas por diferentes “projetos de cidade”. Inclui referências ao PT e a
lideranças petistas, a retratar a presença do partido e de seus mandatos na
capital catarinense. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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892. FEDOZZI, Luciano. O poder da aldeia: gênese e história do
Orçamento Participativo de Porto Alegre. Porto Alegre: Tomo, 2000.
237p. Apresenta um balanço das conquistas e dos desafios enfrentados
pelas gestões do PT no município de Porto Alegre/RS, com ênfase sobre
a concepção e o processo de implementação do Orçamento Participativo – um programa de participação popular relacionado à definição das
prioridades orçamentárias do município. O estudo, elaborado por pesquisador que participou do projeto do OP em Porto Alegre também na
condição de técnico, se soma a outras publicações do autor dedicadas à
mesma temática. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
893. FILGUEIRAS, Luiz Antonio Mattos. História do Plano Real:
fundamentos, impactos e contradições. São Paulo: Boitempo, 2000. 231p.
Analisa as consequências econômicas e políticas associadas ao processo de
implementação do Plano Real – plano de estabilização econômica implementado sob o mandato de Itamar Franco na Presidência da República (19921994), buscando para isso fatores apontados como seus antecedentes, tais
como a crise da dívida e os Planos Cruzado e Collor, situados nos anos 1980
e 1990. Sustenta a ideia de que o Plano Real consiste de um produto econômico, político e ideológico da combinação de três diferentes fatores: a hegemonia
das políticas neoliberais, a difusão do processo de reestruturação produtiva
e a reafirmação do capitalismo como um sistema de produção mundializado.
Inclui referência ao PT e a lideranças petistas, as quais retratam a atuação do
partido nas décadas de 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
894. FISCHER, Nilton Bueno; MOLL, Jaqueline (Orgs.). Por uma
nova esfera pública: a experiência do orçamento participativo. Petrópolis: Vozes, 2000. 168p. Contém artigos de Ladislau Dowbor, Tarso Genro,
Raul Pont, Luciano Fedozzi, Luiza Helena Moll, Angel Merino, Tomás Villasante, Nilton Bueno Fischer e Jaqueline Moll a respeito da experiência do
Orçamento Participativo (OP) implantada no município de Porto Alegre/RS
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sob as gestões dos petistas Olívio Dutra (1989-1992), Tarso Genro (19931996) e Raul Pont (1997-2000). Contempla desde debates de ordem conceitual sobre a relação entre participação direta e representativa, passando
por avaliações gerais da experiência do OP tal como implantada na capital
gaúcha, até estudos cujo enfoque, mais específico, se concentra sobre a dimensão pedagógica do OP enquanto instrumento de participação da comunidade na administração da cidade, e os resultados obtidos por meio deste
instrumento no que tange à definição de políticas públicas – enfatizando,
no caso, a política ambiental. Destaca a importância do OP no esforço de
“dissolução das barreiras burocráticas que separam o Estado do cidadão comum”, necessária à “virada regenerativa da democracia exigida pelo mundo
atual”. Obra posteriormente traduzida para o espanhol (2002).
895. FREIRE, Paulo. Educação na cidade. 4. ed. São Paulo: Cortez,
2000. Reedição de obra originalmente publicada em 1991. Reeditada anteriormente em 1995 e 1999, e posteriormente em 2001. Resumo encontra-se
na referência à primeira edição da obra – ver Freire (1991).
896. FRIAS FILHO, Otávio. De ponta-cabeça: fim do milênio em 99
artigos de jornal. São Paulo: Editora 34, 2000. 223p. Reúne crônicas publicadas pelo autor em coluna semanal no jornal Folha de S.Paulo entre junho
de 1994 e dezembro de 1999 – período que corresponde aproximadamente
à ascensão política de Fernando Henrique Cardoso, ao seu primeiro mandato presidencial (1995-1998) e também à campanha de 1998, em que seria
reeleito para um segundo mandato consecutivo. Estruturado de modo que
se assemelha ao de uma enciclopédia, os artigos se apresentam quase como
verbetes dedicados aos temas considerados candentes à época. Contemplam
questões como a “conquista da estabilidade financeira” e a “consolidação das
ideias liberais em economia” ocorridas sob o primeiro mandato de Cardoso,
sua reeleição em 1998, o “auge do binômio globalização/exclusão”, além do
“surgimento da internet como fenômeno de massas” e “da religião como espetáculo de mídia”. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas a retratar a
presença do partido na conjuntura política nacional da segunda metade dos
anos 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
897. FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO. Projeto Memória e História.
Paths: Workers Party – Brazil. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2000. 22p. Tradução para o inglês de obra publicada também em português e espanhol (2000). Reeditado posteriormente com revisões e ampliações
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nos três idiomas (2002). Resumo da primeira edição encontra-se na referência
à obra em português – ver Fundação Perseu Abramo (2000).
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898. FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO. Projeto Memória e História.
Trajetórias: Partido dos Trabalhadores. São Paulo: Editora Fundação Perseu
Abramo, 2000. 22p. Inclui textos e imagens que retratam, na forma de painéis,
os 20 primeiros anos de existência do PT. Conforme indicado em apresentação,
reflete as “ambições e os limites atuais” do Projeto Memória e História do PT
(PMH), instituído em meados de 1998 pela Fundação Perseu Abramo com vistas
a “reconstruir a trajetória do PT”. Almeja uma abordagem diversa da “história
oficial”, restrita a “congressos, correntes, grandes debates e dirigentes”, procurando destacar a “diversidade petista” e “os esforços de milhares de militantes
anônimos que construíram o partido”. O livro contempla o período compreendido entre as lutas contra a ditadura no final dos anos 1970 e o 2º Congresso
Nacional do PT (1999). A publicação, acompanhada de edição de menor tiragem
em que os painéis encontram-se embalados na forma de cartazes, é ilustrada por
imagens que compõem o acervo histórico do Diretório Nacional do PT, mantido
sob a guarda do PMH/FPA. Em 2001 o setor foi reorganizado, dando origem ao
Centro Sérgio Buarque de Holanda (CSBH), ao qual coube a atualização e reedição da obra e sua reedição também em inglês e espanhol (2002).
899. FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO. Projeto Memória e História.
Trayectorias: Partido de los Trabajadores – Brasil. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2000. 22p. Tradução para o espanhol de obra publicada
também em português e inglês (2000). Reeditado posteriormente com revisões
e ampliações nos três idiomas (2002). Resumo da primeira edição encontra-se
na referência à obra em português – ver Fundação Perseu Abramo (2000).
900. Garrard-Burnett, Virginia (Org.). On Earth as it is in
Heaven: religion in modern Latin America. Estados Unidos da América:
Scholarly Resources, 2000. 251 p. (Jaguar books on Latin America; 18). A
julgar pelas informações disponíveis, a obra reúne contribuições dedicadas a
refletir, em perspectiva comparativa, as manifestações religiosas na “moderna”
América Latina. Contempla capítulos sobre o Brasil, nos quais se encontram
breves menções ao PT e a lideranças petistas no meio religioso, tais como Frei
Betto e Clodovis Boff. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
901. GENRO, Tarso; SOUZA, Ubiratan de. El presupuesto participativo: la experiencia de Porto Alegre. Espanha: Ediciones del Serbal, 2000.
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84p. (Res publica, 4). Tradução para o espanhol (Espanha) de obra originalmente publicada em português (1997). Resumos encontram-se na edição original da obra em português e em sua edição mais recente – ver Genro e Souza
(1997) e Genro e Souza (2001).
902. GOULART, Serge. Devolvam nossa Previdência: dossiê histórico da destruição/privatização da Previdência pública e solidária. São
Paulo: Conhecer, 2000. 88p. Conforme indica o título da obra, consiste de
espécie de dossiê sobre a questão da Previdência Social, preparado por Goulart – dirigente petista então vinculado à corrente O Trabalho. Em termos
mais específicos, analisa a luta dos trabalhadores por políticas de seguridade
social no Brasil que remontam à formação das caixas de auxílio entre fins do
séc. XIX e início do séc. XX, aborda aspectos do debate em curso no final dos
anos 1990 no tocante à Previdência – ameaçada pelo avanço projeto neoliberal
representado pelos mandatos de Fernando Henrique Cardoso na Presidência
da República (1995-2002) –, e também as perspectivas de luta que, acredita
o autor, se apresentavam ao conjunto do movimento sindical naquele período
em relação à questão da seguridade social. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas a retratar a posição do partido frente à proposta do governo e
suas disputas internas relativamente ao tema, tanto nacionalmente como na
administração petista de Porto Alegre/RS. Apresenta, anexo, resumo de pontos
essenciais da proposta encaminhada pelo executivo federal à época; projeto de
lei proposto pelo PT à frente da capital gaúcha, e glossário de termos técnicos.
903. GRANDO, Sérgio (Org.). Florianópolis de todos. Florianópolis:
Insular, 2000. 248p. Avalia a experiência de gestão municipal de Florianópolis ocorrida entre 1993 e 1996. Reúne artigos produzidos por secretários
municipais e apoiadores recolhidos por Sérgio Grando (PPS), eleito prefeito
no pleito de 1992 pela Frente Popular (PPS/PT/PDT/PSB/PSDB/PCB/PV) em
chapa integrada pelo petista Afrânio Boppré como candidato a vice-prefeito.
Os textos reunidos contemplam praticamente todas as principais áreas de
atuação da gestão municipal, tais como educação, transporte, cultura, saúde,
meio ambiente, abastecimento, turismo, planejamento urbano, finanças e comunicação social. Inclui, anexos, documentos oficiais de balanço da gestão
assinados por Grando e Boppré, fotografias que retratam projetos da prefeitura, além de apresentação de Jársom Frank e introdução de Remy Fontana,
professor da Universidade Federal de Santa Catarina, na qual debate os conceitos de esquerda e direita, situa histórica e politicamente a estratégia da
frente popular, e avalia as realizações do governo, destacando os avanços e as
dificuldades enfrentados pela gestão.
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904. HARNECKER, Marta. La izquierda en el umbral del siglo XXI:
haciendo posible lo imposible: 2. ed. Espanha: Siglo Vientiuno, 2000.
Segunda edição europeia (Espanha) de obra originalmente publicada em
espanhol na América Latina (México, 1999). Traduzida também para o português (2000). Resumo encontra-se na referência à obra em português – ver
Harnecker (2000).
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905. HARNECKER, Marta. La izquierda en el umbral del siglo XXI:
haciendo posible lo imposible: 3. ed. Espanha: Siglo Vientiuno, 2000. Terceira edição europeia (Espanha) de obra originalmente publicada em espanhol
na América Latina (México, 1999). Traduzida também para o português (2000).
Resumo encontra-se na referência à obra em português – ver Harnecker (2000).
906. HARNECKER, Marta. Tornar possível o impossível: a esquerda
no limiar do séc. XXI. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 456p. A obra propõe
como tese fundamental a ideia de que a política não consiste da arte do possível, mas na tarefa de construir as condições e a força necessária para fazer,
no futuro, o que no presente parece ser impossível – a conquista de uma
sociedade de democracia e justiça social, ou socialista. Revisita alguns dos
principais fatos e personagens da história da esquerda na América Latina
desde a revolução cubana no final dos anos 1950 até o início dos anos 2000,
e também algumas das mais importantes transformações sociais, políticas e
econômicas pelas quais passam os países da região nesse período. A partir de
tais elementos, sistematiza alguns parâmetros estratégicos que considera fundamentais à realização do objetivo anunciado no título da obra. Referências
ao PT pontuam o ensaio e retratam a presença do partido no cenário político
nacional e latino-americano nos anos 1980 e 1990, enfatizando as experiências e os desafios de gestão democrática implementadas pelo PT em Porto
Alegre/RS. Ensaio publicado originalmente em espanhol (México, 1999; onde
foi reeditado em 200577), antecedido pela publicação de uma “versão preliminar” (Colômbia e Cuba, 1998). Publicado também na Europa (Espanha, 1999;
onde recebeu reedições em 2000), tendo sido posteriormente traduzida para o
português (2000) e francês (2001); e – a julgar pelas informações disponíveis
– adaptada para o inglês (200778).
907. JACOBS, Susie; JACOBSON, Ruth; MARCHBANK, Jennifer
(Org.). States of conflict: gender, violence and resistance. Inglaterra; Estados Unidos da América: Zed Books, 2000. 256p. Reúne seleção de artigos
dedicados a analisar as desigualdades e conflitos de gênero. Combinando desde perspectivas em escala internacional, à nacional, comunitária e mesmo do316

méstica, contemplando aspectos variados, tais como a exclusão das mulheres
das esferas de poder e as múltiplas formas de violência de que são vítimas, por
exemplo. Referências ao PT e a lideranças petistas se concentram em capítulo
dedicado à experiência de políticas públicas voltadas ao combate à violência
de gênero no Brasil, retratando brevemente a atuação e as formulações do
partido no tocante a essa temática. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
908. JESUS, Cláudio Portilho de. Utopia cabocla amazonense: agricultura familiar em busca da economia solidária. Canoas: Editora Ulbra,
2000. 152p. Relata as experiências relacionadas a um projeto cooperativo de
produção agrícola e de organização popular implementada na comunidade
Sagrado Coração de Jesus, situada no município de Ji-Paraná, segunda cidade
mais populosa no estado de Rondônia – região de floresta Amazônica. Referências ao PT e a lideranças petistas retratam o envolvimento do partido com
a iniciativa. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
909. JOSEPH, William; KESSELMAN, Mark; KRIEGER, Joel (Org.).
Introduction to third world politics. 2. ed. Estados Unidos da América:
Houghton Mifflin, 2000. 342p. A julgar pelas informações disponíveis, a
obra reúne contribuições de diversos autores, dedicadas a introduzir o leitor
aos principais aspectos do processo político dos países do chamado “terceiro
mundo”, da América Latina à Ásia, passando pelo continente africano. Entre
os muitos países abordados, consta o Brasil, cuja análise contempla breves
referências ao PT, e que resumem sua trajetória e perfil político-ideológico.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
910. KLINGSTONE, Peter R.; POWER, Timothy Joseph (Org.). Democratic Brazil: actors, institutions, and processes. Estados Unidos da América: University of Pittsburg Press, 2000. 339 p. Reúne uma seleção de artigos
dedicados a apresentar um abrangente e detalhado painel da situação social,
política, econômica e cultural do país com o objetivo de propor um balanço das
conquistas e desafios do processo de consolidação da democracia. Contempla o
período de abertura democrática que se seguiu ao fim da ditadura militar (19641985), desde a eleição indireta para a Presidência da República pelo Congresso
Nacional em 1985, até os dois mandatos consecutivos de Fernando Henrique
Cardoso (1995-1998 e 1999-2002). Referências ao PT e a lideranças petistas,
numerosas, concentram-se em capítulo intitulado “The making of a loyal opposi317

tion: the Workers’ Party (PT) and consolidation of democracy in Brazil”, de autoria
de William R. Nylen, no qual a legenda é retratada como partido de oposição
às forças hegemônicas no período pós-redemocratização, mas ao mesmo tempo
fiel às regras do jogo democrático. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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911. KOHAN, Néstor. De ingenieros al Che: ensayos sobre el marxismo argentino y latinoamericano. Argentina: Biblos, 2000. 379 p. Aborda a
trajetória pessoal e política e também as contribuições teóricas de uma série
de militantes e intelectuais, apontados como algumas das maiores expressões
do pensamento marxista na América Latina, compondo assim um painel histórico e teórico da presença do marxismo na região, com ênfase aos pensadores argentinos. Inclui entrevistas com Fernando Martínez Heredia, Michel
Löwy, Carlos Nelson Coutinho, todos reconhecidos intelectuais latino-americanos. A obra, além de retratar a trajetória e o pensamento de dois pensadores
historicamente ligados ao PT – Löwy e Coutinho – contempla referências ao
PT, mencionado de passagem no depoimento deste último, que relata sua
aproximação inicial com o partido. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
912. KONDER, Leandro; BETTO, Frei. O indivíduo no socialismo.
São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2000. 59 p. Inclui contribuições de Leandro Konder e Frei Betto, ambos identificados com o à época
PT, em que debatem o “fortalecimento dos valores ligados à autonomização
individual” e “à preservação da dimensão comunitária” de um ponto de vista socialista, reforçando o desafio de se “combinar as liberdades individuais
com as novas bases da organização das relações sociais”. As contribuições,
transcritas das falas dos autores apresentadas no seminário O indivíduo no socialismo, são acompanhadas de uma entrevista com Konder concedida a José
Corrêa Leite e Carlos Nelson Coutinho e publicada na revista Teoria e Debate79
(editada pelo PT), e de breves intervenções sobre o tema trazidas ao debate
por Gilberto Maringoni, Paul Singer, Max Altman, Paulo Vannuchi, Valter Pomar, Clara Charf e Ricardo Azevedo. Inclui apresentação de Lula. O seminário, promovido em 2000 pelo Instituto Cidadania, Fundação Perseu Abramo
e Secretaria Nacional de Formação Política do PT, integra o ciclo de debates
Socialismo e Democracia, cujos registros compõem uma coleção homônima
que reflete o debate teórico em curso no PT à época.
913. KRAMER, Dora. O resumo da história: fatos e personagens que
marcaram a política brasileira. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000. 276p. Re318

úne artigos da autora publicados entre final dos anos 1990 e início dos anos
2000 em órgãos da grande imprensa. Neles, aborda os principais fatos e personagens da conjuntura política nacional. Inclui numerosas referências ao PT
e a lideranças petistas, as quais retratam a atuação do partido entre o primeiro
e o segundo mandatos de Fernando Henrique Cardoso na Presidência da
República (1995-1998 e 1999-2002). Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
914. KUCINSKI, Bernardo. Álcool: o combustível do novo milênio?.
São Paulo: Instituto Cidadania, 2000. 105p. (Cadernos cidadania, 1). Reflete sobre a situação e as perspectivas do setor energético no Brasil, com ênfase na questão dos combustíveis. A obra inaugura uma série de publicações do
Instituto Cidadania – uma organização não governamental coordenada por
Lula. O Instituto foi criado a partir do Governo Paralelo, formado depois da
campanha de 1989 com o objetivo de fiscalizar as ações do governo federal
tendo sido transformado em Instituto Lula após a conclusão do segundo mandato de Lula na Presidência da República (2006-2010). O Instituto Cidadania
firmou-se como um importante espaço de debate e de elaboração de políticas
públicas, tendo contribuído decisivamente para a construção do programa de
governo da candidatura de Lula, do PT, à Presidência da República em 2002.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
915. KUCINSKI, Bernardo. As cartas ácidas da campanha de Lula
de 1998. São Paulo: Ateliê Editorial, 2000. 255p. Reúne os cerca de 50
breves informes, as chamadas “cartas ácidas”, produzidos pelo jornalista Bernardo Kucinski durante a campanha presidencial de 1998, mais precisamente
entre os meses de julho e outubro daquele ano. As cartas, que abordam os
principais fatos da conjuntura nacional e internacional, subsidiaram ações
do candidato petista e de membros do comitê de campanha. De circulação
restrita, permaneceram, até o momento de sua publicação, reservadas a Lula
e a membros do comitê. Em apresentação, Lula e Kucinski registram o processo de elaboração destas cartas e sua importância para uma crítica do viés
político-ideológico que marca a cobertura dada aos acontecimentos pela mídia corporativa, sobretudo em contextos eleitorais. Segundo Lula, “mais do
que ajudar nossos candidatos”, as cartas – publicadas no contexto das eleições
municipais de 2000 – permitem examinar o “tipo de jornalismo que se faz no
Brasil”, desmistificando a “impressão de se que está num país onde a imprensa é livre, onde se tem acesso a tudo”. “Infelizmente não é assim”, conclui, e
“as cartas ácidas mostram isso”.
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916. KUSCHNIR, Karina. O cotidiano da política. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2000. 162p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra investiga uma família de políticos com grande votação no subúrbio da cidade
do Rio de Janeiro. Tem por objetivo analisar a política em sua dimensão cotidiana, retratando o modo como o sistema político é vivido e transformado
por seus atores, com ênfase no papel do político como mediador envolvido
numa rede social que lhe garante acesso a bens públicos, posições de prestígio e votos. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas que retratam sua
presença no cenário político carioca entre fins da década de 1990 e início
dos anos 2000. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
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917. LEDUR, Paulo Flávio; LIMA, Otávio Rojas. Julinho: 100 anos
de história. Porto Alegre: Editora AGE, 2000. 159 p. Reúne inúmeros
depoimentos dedicados a comemorar o primeiro centenário do Colégio Estadual Julio de Castilhos, situado em Porto Alegre/RS. Os depoimentos narram experiências pessoais, educacionais e políticas de alunos, professores
e funcionários que passam pelo Colégio. Inclui menções ao PT e a uma de
suas correntes internas, a Convergência Socialista, que retratam a presença
do partido naquele que é considerado um dos principais núcleos de atividade política estudantil do Rio Grande do Sul. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
918. LEONI, Brigitte Hersant. Fernando Henrique Cardoso: le Brésil du
possible. França: L’Harmattan, 2000. 272p. (Horizons Amériques Latines).
Tradução para o francês de obra originalmente publicada em português (1997).
Resumo encontra-se na referência à obra em português – ver Leoni (1997).
919. LESBAUPIN, Ivo. Poder local x exclusão social: a experiência
das prefeituras democráticas no Brasil. Rio de Janeiro: Vozes, 2000.
102p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra alerta para o crescimento da desigualdade social no Brasil sob as políticas neoliberais implementadas no país ao longo dos anos 1990, elucidando suas causas. Ao
mesmo tempo, apresenta a experiência de programas considerados bemsucedidos de inclusão social implementados em escala municipal, dentre
os quais encontram-se os programas bolsa-escola, renda mínima e o Orçamento Participativo. Inclui referências ao PT, as quais retratam programas de inclusão implementados em municípios governados pelo partido.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial
ao conteúdo da obra.
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920. LIMA, Licínio C. Organização escolar e democracia radical:
Paulo Freire e a governança democrática da escola pública. São Paulo:
Cortez, 2000. 116p. Analisa a obra de Paulo Freire, com ênfase no aspecto
transdisciplinar de suas contribuições e sua influência sobre o pensamento e
a prática pedagógica no país. Oferece um panorama das principais teses da
“pedagogia freireana”, com ênfase no “Freire mais atual”, ou seja, às contribuições por ele desenvolvidas ao longo da década de 1990. Contempla temas
como o caráter do próprio processo educativo, a relação entre educação e política, a organização e administração escolar, e a participação da comunidade
na definição de políticas de educação. No que se refere ao PT, destaca-se capítulo reservado à “política educativa, organização escolar e descentralização”
focado sobre a experiência de Paulo Freire na prefeitura municipal de São
Paulo, na gestão de Luiza Erundina (1989-1992). Nele são analisadas sobretudo as políticas de democratização da gestão escolar implantadas por Freire
na condição de Secretário Municipal de Educação (1989-1991). Inclui prefácio
de Paulo Roberto Padilha, em que apresenta o autor e destaca a importância
de seu trabalho.
921. LINS, Daniel Soares. O dedo no olho: micropolíticas do cotidiano. São Paulo: Annablume, 2000. 272p. Reúne artigos publicados pelo autor
no jornal O Povo, de Fortaleza/CE. Inclui breves menções ao PT. Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
922. LORENZONI, Onyx. Os 500 dias do PT no governo são outros
500. Porto Alegre: Sulina, 2000. 141p. Traça um balanço da experiência do
PT no governo do estado do Rio Grande do Sul no final da década de 1990.
Compõe-se de artigos, em grande parte publicados nos jornais Gazeta Mercantil, Zero Hora, Correio do Povo e Jornal do Comércio entre 1999 e 2000; além
de entrevista concedida pelo autor ao jornalista Juremir Machado da Silva.
Nos artigos e na entrevista, Onyx Lorenzoni, então deputado estadual pelo
Partido da Frente Liberal (PFL) do Rio Grande do Sul, aborda desde aspectos
mais diretamente relacionados à administração pública, tais como as políticas
tributária, agrária e de geração de empregos, até temas relativos ao próprio
PT como a relação do partido com o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem-Terra (MST) e com a máquina pública. Inclui apresentação dos jornalistas Carlos MacArthur e Juremir Machado da Silva. Em termos gerais, a obra
reflete impressões e atitudes de forças políticas de direita a respeito do PT.
923. MAINWARING, Scott; MENEGUELLO, Raquel; POWER, Timothy J. Partidos conservadores no Brasil contemporâneo: quais são, o que
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defendem, quais são suas bases. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 107p.
Tradução para o português de obra originalmente publicada em inglês (1999).
Apresenta um abrangente balanço da história dos principais partidos políticos
de orientação conservadora existentes no Brasil e um relato de sua situação
no final dos anos 1990. Aborda o período em que exerceram hegemonia entre 1830 e 1930; passando por sua presença no cenário de redemocratização
no segundo pós-guerra, pela sua participação no golpe de 1964 em apoio ao
militares; até o processo de renovação de sua imagem no contexto de democracia que se estabeleceu no país com o fim da ditadura militar (1964-1985);
e, mais recentemente, de aparente perda de bases sociais, tanto entre as elites
quanto entre setores desfavorecidos da sociedade brasileira. Inclui referências
ao PT e a lideranças petistas, que retratam a resistência imposta pelo partido
em relação ao pensamento conservador no Brasil nas décadas de 1980 e 1990.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
924. MALLO, Susana; MOREIRA, Constanza (Org.). La larga espera: itinerarios de las izquierdas en Argentina, Brasil y Uruguay. Uruguai:
Banda Oriental; Universitária/Universidad de la República, 2000. 263p.
Analisa o que identifica como um movimento de ascensão do socialismo na
América Latina, expresso nas vitórias eleitorais conquistadas pela Frente Amplio no Uruguai, por uma composição integrada pela Frente País Solidário
na Argentina, e pelo PT, no Brasil – experiência esta tratada sobretudo em
dois artigos. Destaca-se, em primeiro lugar, o artigo de Benedito Tadeu César
intitulado “Verso, reverso, transverso: el PT y la democracia en Brasil” – que,
a julgar pelo título, consiste no resumo de tese de doutorado defendida pelo
autor em 199580, cujos resultados encontram-se publicados em livro – ver
César (2002). Destaca-se também o artigo de Cláudio Couto intitulado “El PT
enfrentando al desafío de gobernar: consideraciones a partir de la experiencia
de San Pablo”, que parece concentrar-se num balanço das experiências da primeira gestão do PT em São Paulo (1989-1992), encabeçada pela então prefeita
Luiza Erundina. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
925. MARTINS, Maria Lucia Refinetti. Os desafios da gestão municipal democrática: Belém, 1997-2000 – desenhando a cidade do terceiro milênio. São Paulo: Instituto Polis, 2000. 112p. A obra analisa as conquistas e
desafios enfrentados pelo primeiro mandato do PT à frente do município de
Belém/PA (1997-2002), encabeçada pelo então prefeito Edmilson Rodrigues
(hoje filiado ao Partido Socialismo e Liberdade/PSOL). Contempla a análi322

se dos objetivos e princípios a orientar o programa do “Governo do Povo”,
as políticas implementadas pela gestão em áreas como direitos da criança e
do adolescente, saúde, saneamento básico, revitalização urbana, transporte e
participação popular, consideradas “marcas” do governo, além das políticas
da área administrativa, com ênfase sobre planejamento, finanças, valorização do servidor público e comunicação social, seguidas de reflexões sobre a
questão da governabilidade durante o mandato, e por uma avaliação política
global da gestão. Estudo resultante de parceria firmada entre o Instituto Polis – entidade dedicada a questão das políticas públicas constituída nos anos
1980 e ainda hoje em atividade – e a prefeitura municipal de Belém.
926. MCCANN, Katherine D. Handbook of latin american studies.
Estados Unidos da América: University of Texas Press, 2000. v. 57. 955p.
A julgar pelas informações disponíveis, a obra apresenta referências bibliográficas comentadas dedicadas à América Latina. Inclui referências a obras sobre
o PT, publicadas em diferentes idiomas, acompanhadas de breves resumos.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
927. MIDDLEBROOK, Kevin J. (Org.). Conservative parties, the right,
and democracy in Latin America. Estados Unidos da América: The Johns
Hopkins University Press, 2000. 408p. Reúne uma série de artigos dedicados
a refletir sobre as motivações e o papel de elites políticas e partidos conservadores na sustentação de regimes autoritários ou democráticos na América Latina, com ênfase nos casos da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, El Salvador,
Peru e Venezuela, e também às décadas de 1980 e 1990. Em síntese, observa
haver alguma correlação entre a existência de partidos políticos conservadores
consistentes e a longevidade dos interregnos democráticos nos países analisados; abreviados no caso daqueles em que, na ausência de organização política
consistente da direita, supõe-se, este setor estaria mais propenso a apoiar intervenções militares. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, a retratar a
presença do partido na conjuntura política brasileira na transição, da ditadura
militar (1964-1985), à democracia, nos anos 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
928. MIGUEL, Luis Felipe. Mito e discurso político: uma análise a
partir da campanha eleitoral de 1994. Campinas: Editora da Unicamp;
São Paulo: Imprensa Oficial, 2000. 232p. Analisa a presença do mito no
discurso político e o impacto dos meios de comunicação de massa sobre os
processos eleitorais com base em estudo da campanha presidencial de 1994.
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Compreende esforço de precisão do conceito de “mito” na política, definindo-o
como “um dever ser que não se espera que um dia venha a ser”, entendido
como uma “forma política da rejeição à política”. Com base nesta definição, e
também em referências à conjuntura das eleições de 1994 e ao “caráter e formato” dos programas eleitorais transmitidos pela televisão, o autor analisa o
discurso das principais candidaturas apresentadas na ocasião: a de Fernando
Henrique Cardoso, do Partido da Social-democracia Brasileira (PSDB) e de
Lula, do PT. Referências ao PT enfatizam os aspectos considerados “míticos”
do discurso de Lula acerca da questão da transparência da gestão, no qual a
identificação imediata entre o candidato e seu eleitorado teria obscurecido o
debate acerca dos mecanismos institucionais de fiscalização da administração
pública, inscrito em seu programa de governo.
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929. MIGUEL, Sônia Malheiros. A política de cotas por sexo: um estudo
das primeiras experiências no legislativo brasileiro. Brasília: Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA), 2000. 216p. Reflete sobre a presença
da mulher na política brasileira, com especial interesse sobre o poder legislativo.
Inclui inúmeras referências ao PT e a parlamentares petistas. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
930. MOTTA, Carlos Guilherme. Viagem incompleta: a experiência
brasileira (1500-2000). 2 ed. São Paulo: Senac, 2000. v. 2. Apresenta um
histórico da sociedade brasileira, desde a chegada da família Real no início
dos séculos XIX, passando pelo período Republicano, até o final dos anos
1990, no esforço por contribuir para um balanço dos supostos 500 anos de
nosso “descobrimento” – uma data que, em realidade, marca os 500 anos da
invasão portuguesa do território que, hoje, corresponde ao Brasil. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, a retratar a presença do partido na conjuntura política brasileira nos anos 1980 e 1990. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
931. MOULIN, Nilson (Org.). Amapá: um norte para o Brasil. São
Paulo: Cortez, 2000. 125p. Consiste da transcrição de entrevista concedida
por João Alberto Capiberibe, eleito governador do estado do Amapá por duas
gestões consecutivas (1995-1998 e 1999-2002). Na entrevista, concedida a
Elson Martins, J. P. Capobianco, Rui Xavier e Zuenir Ventura, o então governador em exercício, filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), aborda
aspectos de sua trajetória pessoal e política, e também os desafios e perspectivas que vislumbrava para o estado e a região amazônica. Referências ao
PT concentram-se em capítulo especialmente dedicado à trajetória de Chico
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Mendes (1944-1988) e às repercussões de seu assassinato em 1988. Mendes
foi seringueiro e militante petista, tendo sido morto em função de sua firme
dedicação à luta pelos direitos dos trabalhadores, e por um modelo de desenvolvimento social e ambientalmente sustentável para a Amazônia. Inclui
fotografias a retratar fatos e personagens abordados na obra, além de prefácio
de Aziz Ab’Sáber e apresentação de Elson Martins.
932. NOBLES, Melissa. Shades of citizenship: race and the census in
modern politics. Estados Unidos da América: Stanford University Press,
2000. 248p. A obra analisa as relações existentes entre categorização racial,
censos populacionais e a política, a partir da experiência dos Estados Unidos
da América e do Brasil. A investigação revisita o processo de elaboração e a
série de dados dos diversos censos realizados em ambos os países, desde os
primeiros. Demonstra que ao contrário de refletir categorizações neutras politicamente, os censos e suas categorizações raciais – cujo planejamento e execução durante muito tempo permaneceu sob o controle das elites políticas,
cientistas e técnicos do aparelho de Estado – não apenas reflete um projeto e
uma concepção de cidadania racialmente enviesados, como constituem, eles
mesmos, um instrumento fundamental a sua legitimação. Inclui referências
ao PT e a lideranças petistas, particularmente à Benedita da Silva, que retratam o envolvimento do partido com a questão racial. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
933. NORIEGA, Chon (Org.). Visible nations: Latin American cinema and video. Estados Unidos da América: Umniversity of Minnesota
Press, 2000. 305p. Seguindo tendência apontada na obra como característica dos estudos sobre os meios audiovisuais na América Latina na passagem
do séc. XX ao XXI, reúne artigos sobre a produção de cinema e vídeo na região, com especial interesse sobre as realidades específicas de diferentes países. Buscando as maneiras como os países estudados foram “representados,
desejados e contestados” em filmes, na indústria audiovisual e em projetos
de vídeo alternativos, contempla experiências no México, Chile, Venezuela,
Colômbia, Cuba e também o Brasil. Inclui capítulo intitulado “Local television and community politics in Brazil: São Paulo’s TV Anhembi”, de autoria
de Brian Goldfarb. A contribuição enfoca a trajetória de um canal comunitário de televisão existente em São Paulo, a TV Anhembi. Inclui referências
à primeira gestão do PT no município (1989-1992), que assumiu como política pública o incentivo à auto-organização popular e apoio a meios alternativos de comunicação. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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934. NUNES, Marcia Vidal. Rádio e política: do microfone ao palanque – os radialistas políticos em Fortaleza (1982-1996). São Paulo: Annablume, 2000. 376p. Analisa o envolvimento de profissionais do rádio com a
política, com foco sobre o município de Fortaleza/CE entre o início da década
de 1980 e meados dos anos 1990. Focaliza o modo como os radialistas, desde
a condição de comunicadores envolvidos em problemas cotidianos dos ouvintes, ascendem primeiro à posição de “delegados do ouvinte”, para então alçar à
condição de “delegado do eleitor”. Inclui referências ao PT e a radialistas petistas
atuantes em Fortaleza, retratando a presença do partido na conjuntura política
da capital cearense entre os anos 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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935. OLIVEIRA, Evelina Antunes F. de. Nova cidade, velha política:
poder local e desenvolvimento regional na área mineira do Nordeste. Maceió: Edufal, 2000. 214p. Analisa o desenvolvimento histórico do município de
Montes Claros/MG, com ênfase sobre sua evolução econômica e política desde os
anos 1950 a meados da década de 1980. Inclui referências ao PT. Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
936. OLIVEIRA, Francisco de; STEDILE, João Pedro; Genoino, José.
Classes sociais em mudança e a luta pelo socialismo. São Paulo: Editora
Fundação Perseu Abramo, 2000. 56p. Aborda as transformações ocorridas
no processo de produção capitalista nas últimas décadas, tais como a “reestruturação produtiva” e seus impactos sobre a esfera da política. Trata, em
particular, das alterações provocadas na composição e na organização das
classes trabalhadoras, seus reflexos sobre a prática e as formulações do PT e
os desafios que tais mudanças suscitam do ponto de vista da luta pelo socialismo. Reúne contribuições resultantes da transcrição das falas dos autores
apresentadas no seminário Classes sociais em mudança e a luta pelo socialismo,
acompanhadas de breves intervenções sobre o tema trazidas por Paul Singer,
Max Altman, Terezinha Vicente Ferreira, Valter Pomar, José Graziano da Silva
e Darci Passos; além de apresentação de Lula. O seminário, promovido em
2000 pelo Instituto Cidadania, Fundação Perseu Abramo e Secretaria Nacional de Formação Política do PT, integra o ciclo de debates Socialismo e Democracia, cujos registros compõem uma coleção homônima que reflete o debate
teórico em curso no PT à época.
937. PAIM, Antônio. O socialismo brasileiro (1979-1999). Brasília:
Instituto Teotônio Vilela, 2000. 244p. (Pensamento Social-Democrata).
Inclui análise do perfil e história de partidos políticos brasileiros identificados
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com o socialismo e existentes entre as décadas de 1980 e 1990, acompanhados
de documentos das próprias organizações. Contempla o Partido Socialista Brasileiro (PSB), o Partido Popular Socialista (PPS) e o PT. No que se refere ao PT,
inclui apontamentos gerais sobre sua trajetória, indicações sobre sua composição
e disputas internas, resultados eleitorais obtidos entre 1982 e 1998, discussão
sobre suas referências teóricas e avaliação de seu 2º Congresso Nacional (1999).
Acompanham os textos o Programa do PT (1980), entrevista de José Dirceu à
revista Teoria e Debate, além de artigos de Marco Aurélio Garcia e de José Genoino. O estudo, cuja objetividade é prejudicada por forte viés ideológico, revela
o relativo desconhecimento do autor em relação ao PT. Formado em filosofia,
Paim é ex-membro do PCB e colaborador dos Institutos Teotônio Vilela, ligado
ao Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB); e Liberdade e Cidadania,
ligado ao Democratas (DEM), antigo Partido da Frente Liberal (PFL).
938. PALMARES, Gilberto. Um trabalhador no trabalho: A gestão
petista da Secretaria de Estado de Trabalho do Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro: edição do autor, 2000. 249p. Relata a experiência de Gilberto Palmares à frente da Secretaria de Estado de Trabalho do Rio de Janeiro entre
1999 e 2000, sob a gestão do governador Anthony Garotinho (então no PDT)
e da vice-governadora Benedita da Silva (PT). Além de traçar um balanço histórico de políticas de geração de emprego e renda no Brasil, relata o processo
de composição da Secretaria, o esforço de aprimoramento dos sistemas de
informação do órgão, a relação com os movimentos sociais, além das diretrizes e resultados de políticas implementadas sob sua gestão, sobretudo nas
áreas de qualificação e recolocação profissional e de oferta de microcrédito.
Inclui apresentação de Luiz Eduardo Soares e prefácio de Cristovam Buarque,
então no PT. Palmares, que é graduado em história, foi coordenador regional
do Dieese (1990-1992) e presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações (1990-1996). Eleito vereador pelo PT no Rio de Janeiro em
1996, participou em 1998 da elaboração do programa de governo que levaria
a chapa de Garotinho e Benedita à vitória nas eleições daquele ano.
939. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL. Em defesa dos trabalhadores e do povo brasileiro: documentos do PC do Brasil de 1960 a 2000.
São Paulo: Editora Anita Garibaldi, 2000. 532p. Reúne documentos do
Partido Comunista do Brasil (PCdoB), apresentados como representativos de
sua “história recente”, compreendida entre 1960 e 2000. Retrata sua trajetória desde as origens – ruptura com o Partido Comunista Brasileiro (PCB) em
1962, de cuja tradição se considera legítimo continuador –, passando pela luta
armada nos anos 1970 e a luta pela democracia nos anos 1980, até a resistên327
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cia ao neoliberalismo nos anos 1990 e 2000. Referências ao PT se encontram
em balanço da Constituinte (1987-1988), e também em manifesto político
conjunto (1999) assinado sob a gestão de Fernando Henrique Cardoso na
Presidência da República, mas se concentram nas resoluções do 6º Congresso
do PCdoB (1988). Nele, aprova-se uma “frente única” com o PT, reconhecido
por sua capacidade de organizar “contingentes consideráveis de proletários
dispostos a defender seus interesses e que se mostram subjetivamente a favor do socialismo”, mas o aponta como um “partido social-democrata” em
que “também atuam rancorosos inimigos da unidade da classe operária e das
massas populares, furiosos anticomunistas”. A obra reflete as relações existentes entre PCdoB e PT a partir do final dos anos 1980.
940. PAYNE, Leigh. Uncivil movements: the armed right wing and
democracy in Latin America. Estados Unidos da América: The John Hopkings University Press, 2000. 297p. Localizada num campo de pesquisas
dedicado aos processos de transição de regimes autoritários para sociedades
democráticas, a obra foca numa variável considerada recorrente em transições
como aquelas, qual seja, o fortalecimento de grupos de direita e de extremadireita engajado em ações armadas. Contempla o estudo de três diferentes
organizações: os chamados Carapintadas da Argentina, formada por oficiais
militares; os Contra na Nicarágua, que combateram a revolução sandinista
com apoio estadunidense; e a União Democrática Ruralista (UDR), no Brasil.
Identifica a UDR não apenas como uma articulação lobista de grandes proprietários rurais, mas uma organização ativamente engajada na confrontação
violenta de movimentos em defesa da reforma agrária e do meio ambiente.
Inclui referência ao PT que retratam o envolvimento do partido com movimentos sociais e seus embates contra a UDR. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
941. PEREIRA, Paulo Affonso Soares. Rios, redes e regiões: a sustentabilidade a partir de um enfoque integrado dos recursos terrestres. Porto
Alegre: AGE Editora, 2000. 348p. A julgar pelas informações disponíveis,
propõe uma abordagem teórica e interdisciplinar da questão do desenvolvimento sustentável, seguida de um estudo de caso dedicado ao Rio Grande do
Sul, com apontamentos sobre a evolução da questão da sustentabilidade na região e dos programas em curso no tocante a essa temática. Inclui referências ao
PT e a lideranças petistas, notadamente no que se refere às políticas de desenvolvimento sustentável propostas pela gestão petista no estado do Rio Grande
do Sul (1999-2002), encabeçada por Olívio Dutra. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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942. PETRAS, James. La izquierda contraataca: conflicto de clases
en América Latina en la era del neoliberalismo. Espanha: Ediciones Akal,
2000. 264p. Apresenta um quadro das lutas contra o neoliberalismo em curso
na América Latina no final da década de 1990, interpretando-as como sinal de
revigoramento de energias radicalmente transformadas, que se segue a um período de regimes autoritários no continente, cujo propósito fora o de desarticular
as mais avançadas experiências da esquerda consolidadas entre os anos 1960
e 1970. Numa crítica aberta à obra Utopia desarmada, de Jorge Castañeda81,
Petras sustenta a atualidade da transformação revolucionária no continente, ao
mesmo tempo em que denuncia o papel desempenhado pelas Organizações
Não governamentais – então em ascensão – de “aríete desmobilizador” das lutas
por mudanças estruturais. Inclui referências críticas ao PT, que retratam sua
presença na conjuntura política latino-americana dos anos 1990 e denunciam
suas supostas tendências à moderação política. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
943. PINHEIRO, Luiz Umberto. Combate político, debate teórico:
remando contra a maré – intervenções à esquerda. Salvador: edição do
autor, 2000. 200p. Reúne ensaios elaborados pelo autor entre 1995 e 1999,
nos quais aborda os desafios que se impunham à esquerda brasileira na época. De modo geral, visa “estimular o debate teórico e reflexões críticas de olho
no combate político” a partir de um ponto de vista alinhado “aos que lutam
pela transformação da sociedade e pela construção do socialismo”. No que se
refere especificamente ao PT, destaca-se o ensaio intitulado “A esquerda e a
conjuntura política: o caso do PT”, no qual Pinheiro reflete sobre “as ambiguidades, o desenraizamento e a crise de identidade” atribuídas ao partido. Com
base em seus “componentes históricos e fundantes”, analisa o que identifica
como uma “inflexão à posição de centro-esquerda”, expressa no “abandono
dos debates sobre socialismo e comunismo”. Pinheiro foi militante estudantil
e do movimento de saúde entre os anos 1960 e 1980; deputado estadual e
secretário de saúde do Estado da Bahia ao longo dos anos 1980 e 1990; além
de integrante do PT entre 1989 e 2003.
944. PINTO, Céli Regina. Perfis, trajetórias, desempenhos: uma pesquisa com as vereadoras gaúchas. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2000. 101p.
A julgar pelas informações disponíveis, apresenta um painel das mulheres vereadoras eleitas no estado do Rio Grande do Sul, com apontamento sobre sua
trajetória pessoal e política e seu desempenho eleitoral. Inclui referências a vereadoras do PT eleitas nos municípios gaúchos. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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945. PINTO, Diana Couto; LEAL, Maria Cristina; PIMENTEL,
Marília A. Lima (Org.). Trajetórias de liberais e radicais pela educação
pública: Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Florestan Fernandes,
Darcy Ribeiro. São Paulo: Loyola, 2000. 105p. Aborda a luta em defesa
do ensino público no Brasil entre as décadas de 1920 e 1990 com base nas
“ideias e realização de seus principais articuladores – a saber, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro”. Investiga as
“linhas de continuidade” estabelecidas em suas trajetórias entre “as matrizes liberal e socialista” à luz de considerações sobre aspectos marcantes do
pensamento iluminista e das principais matrizes do pensamento pedagógico. Inclui seções dedicadas ao envolvimento do PT e PDT com a questão
educacional. Apontamentos sobre o PT concentram-se em capítulo dedicado a Florestan Fernandes, deputado federal petista entre 1986 e 1994. Nele
encontram-se referências à trajetória política de Florestan, desde os anos
1940 à participação no PT, além de reflexões sobre a questão da educação
tanto no ideário do PT, quanto na dimensão pedagógica de seu próprio funcionamento interno, com indicações a respeito da influência de Florestan
Fernandes sobre estas formulações.
946. PINTO, Terezinha de Assis. Tiros na plateia: um atentado à democracia. Minas Gerais: Gráfica e Editora 2ª Via; Roma: Objetivo, 2000.
154p. Relata a primeira tentativa de assassinato das duas de que foi vítima o
petista Jésus Lima, prefeito da cidade de Betim/MG (1997-2000). Elaborado
por Terezinha de Assis Pinto, ex-prefeita do município (1993-1996), o relato
contempla desde o dia do atentado, ocorrido em 29 de agosto de 1997, quando Jésus foi alvejado por cinco tiros à queima-roupa durante o 2º Congresso
Municipal de Educação; passando pelo impacto do crime sobre a conjuntura
política local; as conversas da autora com testemunhas dos acontecimentos; a
cobertura da imprensa e a investigação do atentado; até o primeiro julgamento, em 2000, de José do Nascimento Elias, vereador ligado à direita na cidade
e então presidente da câmara municipal, e Liberalino Francisco de Souza,
acusados de planejarem o crime. Inclui imagens que retratam momentos anteriores ao do atentado, além de apresentação de Luiz Soares Dulci, para o
qual o relato registra a reação conservadora das elites locais frente à “vitoriosa
experiência de governo popular em Betim”.
947. POMAR, Valter (Org.). Socialismo ou barbárie: documentos da
Articulação de Esquerda (1993-1999). São Paulo: Viramundo, 2000. 205
p. Reúne documentos da Articulação de Esquerda (AE), tendência interna do
PT surgida em 1993 a partir de dissidência do grupo majoritário no partido,
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a Articulação – constituído em 1983 como Articulação dos 113, que depois
da dissidência passou a identificar-se como Articulação Unidade na Luta. Produzidos desde sua formação até 1999, os documentos retratam momentos
marcantes da trajetória da AE, suas posições em relação ao PT e seu processo
de organização interna enquanto tendência petista. Entre os textos incluemse desde os manifestos “A hora da verdade” (1993) e “O melhor está por vir”
(1993), que refletem as divergências que motivaram a formação da AE no
contexto de realização do 8º Encontro Nacional do PT; as resoluções de um
seminário nacional que em 1993 criou formalmente a tendência; além das
resoluções do 5º (1996) e do 6º (1997) Seminários Nacionais, da 1ª (1998) e
da 2ª (1999) Conferências Nacionais.
948. PONT, Raul (Coord.); BARCELOS, Adair (Org.). Porto Alegre,
uma cidade que conquista: a terceira gestão do PT no governo municipal.
Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2000. 238p. Registra e avalia as realizações
da terceira gestão consecutiva do PT em Porto Alegre/RS (1997-2000), encabeçada por Raul Pont. Inclui artigos elaborados por dezenas de colaboradores,
em sua maioria membros da gestão municipal, entre os quais se encontram
André Passos Cordeiro, Arnaldo Luiz Dutra, Assis Brasil Olgário Filho, Celso
Knijnik, Charles Kiefer, Darci Campani, Elaine Paz, Emilio Chagas, Flavio
José Helmann da Silva, José Clóvis de Azevedo, José Fortunati, José Henrique
Paim Fernandes, Lucio Barcelos, Márcia Bauer, Maria Cristina Utzig Piovesan,
Marlova Finger, Marutschka Martini Moesch, Mauri José Vieira Cruz, Milton
Pantaleão, Newton Burmeister, Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rejane Penna Rodrigues, Ricardo Collar, Rogério Favaretto, Rogério Santanna e Rosalino Melo. A obra aborda diferentes aspectos da atuação da gestão municipal,
tais como: tributação; relações internacionais; desenvolvimento econômico e
tecnológico; geração de empregos; descentralização administrativa; modernização da infraestrutura; planejamento; além das políticas de educação; assistência social; saúde; habitação; cultura; esporte; lazer; turismo; saneamento
básico; preservação ambiental; e de comunicação social, entre outras.
949. PONT, Raul. Democracia, participação e cidadania: uma visão
de esquerda. Porto Alegre: Palmarinca, 2000. 176p. Aborda aspectos da
trajetória e dos desafios impostos ao PT na segunda metade da década 1990
– período de avanço do neoliberalismo em nosso país. Inclui artigos, conferências e entrevistas de Pont, importante liderança petista, apresentados
em seminários ou publicados em periódicos no Brasil e no exterior. Dentre
os materiais, destacam-se, além de conferências apresentadas em eventos do
PT, artigos publicados no jornal Em Tempo (editado pela tendência Demo331
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cracia Socialista, ao qual o autor é vinculado), e a revista Teoria e Debate,
publicada pela Fundação Perseu Abramo, também ligada ao PT. Nos textos,
o autor aborda inúmeros aspectos da experiência histórica e desafios futuros
do PT, dentre os quais vale destacar: a relação entre partido, parlamento e
administração pública; os avanços e dificuldades enfrentados pelo partido
na democratização das gestões municipais; além de sua organização interna
e orientação ideológica, com destaque à questão da participação popular. Reflete parcialmente as posições da tendência petista Democracia Socialista, da
qual Pont é fundador e um dos principais dirigentes.
950. PONTE JUNIOR, Osmar de Sá. Dualidade de poderes: um mal
estar na cultura política da esquerda. São Paulo: Annablume; Fortaleza:
Secretaria de Cultura e Desporto do Estado do Ceará, 2000. 139p. Analisa
a questão da dualidade de poderes – tese segundo a qual a revolução socialista
resultaria da emergência de instâncias de poder paralelas ao Estado burguês
– tomando por base a experiência da esquerda na cidade de Fortaleza/CE.
Concentrada sobre as lutas da favela José Bastos, ocorrida no final dos anos
1970, e a gestão da petista Maria Luiza Fontenele na prefeitura (1985-1988),
inclui referências a organizações de esquerda envolvidas nesses processos,
tais como o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e grupos atuantes no PT,
como o Partido Revolucionário Comunista (PRC), surgido em 1984 de dissidências do PCdoB, e o Partido da Revolução Operária (PRO), dissidente do
PRC em 1986. Conclui que as “ações de confronto” com o Estado na ditadura
reforçaram a associação entre “ser de esquerda” e a “intolerância ao instituído”, gerando, na redemocratização, uma paradoxal situação (ou “mal-estar”)
para a esquerda, qual seja, a de assumir o governo refugiando-se na “posição
autônoma” própria dos movimentos sociais. Publicação resultante de dissertação de mestrado defendida pelo autor em 199482.
951.PONTES FILHO, Raimundo P. Estudos de história do Amazonas. Manaus: Valer Editora, 2000. 239p. Apresenta um conjunto de estudos históricos dedicados ao estado do Amazonas, desde a invasão europeia
no início do séc. XVI aos projetos recentes de desenvolvimento econômico
implementados na região, tais como a Zona Franca de Manaus. Inclui breves
referências ao PT e a lideranças petistas, que retratam a presença do partido
no estado. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
952. POPKEWITZ, Thomas S. Educational knowledge: changing relationships between the state, civil society, and the educational commu332

nity. Estados Unidos da América: State University Press, 2000. 351p. A
julgar pelas informações disponíveis, analisa mudanças em curso no campo
da educação em escala global às vésperas do século XXI, com especial interesse sobre o modo como tais mudanças afetam tanto cultural quanto economicamente a relação entre as nações. Contempla estudos de caso em diferentes
países, dentre os quais o Brasil. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas,
que retratam políticas implementadas por Paulo Freire a frente da Secretaria
de Educação do município de São Paulo à época da primeira gestão do partido
na capital paulista (1989-1992), encabeçada pela então prefeita Luiza Erundina. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial
ao conteúdo da obra.
953. POWER, Timothy Joseph. The political right in post-authoritarian Brazil: elites, institutions, and democratization. Estados Unidos da
América: The Pennsylvania State University Press, 2000. 243p. Destaca o
Brasil como um dos primeiros casos de transição democrática conservadora,
na qual parcelas da elite dominante permaneceram no poder mesmo com o
fim da ditadura militar (1964-1985), que ajudaram a sustentar. Frente a isso,
e buscando compreender em maior profundidade esta modalidade de transição política, a obra analisa a trajetória de uma geração de políticos civis de
direita, propondo a tese de que suas experiências de socialização política nos
anos 1960 e 1970 foram determinantes à atitude inicialmente negativa diante
das reformas institucionais anunciadas pelo processo de redemocratização
nos anos 1980 e 1990, resultando em consequências consideradas deletérias
à democracia no Brasil. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, as
quais retratam a presença do partido na conjuntura política brasileira dos
anos 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
954. PRIORI, Angelo (Org.). O mundo do trabalho e a política: ensaios interdisciplinares. Maringá: Universitária/UEM, 2000. 225 p. Analisa diferentes aspectos da relação entre trabalho e política, desde questões ligadas à de legislação trabalhista e à educação para o trabalho, até os impactos
da reestruturação produtiva sobre a organização política dos trabalhadores.
Inclui artigos de Angelo Priori, Ana Claudia Hebling Meira, Antônio Ozaí
Silva, Celene Tonella, Hugo Agudello, Maria de Fátima Garcia, Maria Izabel
de Souza Lopes, Maria Nezilda Culti, Sylvia Maria Gomes e Telma Maranhão
Gomes; produzidos no âmbito de grupos de pesquisa vinculados à Universidade Estadual de Maringá (UEM). Dentre os estudos reunidos destaca-se
o de Antônio Ozaí da Silva, intitulado “Trabalho e política: ruptura e tradi333

ção na organização política dos trabalhadores”, no qual aborda criticamente
a trajetória e o perfil ideológico do PT a partir da experiência da tendência
Articulação, majoritária ao longo de praticamente toda a história do partido.
O estudo, que consiste de uma versão do capítulo dedicado ao tema incluído
em dissertação defendida pelo autor em 199883, foi publicado em 2003 na
revista Espaço Acadêmico84.
955. REIS, Fábio Wanderley. Mercado e utopia: teoria política e
sociedade brasileira. São Paulo: Edusp, 2000. 416p. A julgar pelas informações disponíveis, reúne ensaios publicados anteriormente pelo autor, nos
quais aborda a questão da política em termos teóricos, estabelecendo assim
um quadro interpretativo para abordagem de diferentes aspectos da realidade
política brasileira da década de 1990. Inclui referências ao PT e a lideranças
petistas, que retratam a presença do partido na conjuntura política nacional
das décadas de 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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956. REVKIN, Andrew. Rưdū phlœ̄ ng: chīwit khō̜ ng Chikō Mēndēt
læ khabūankān pokpō̜ ng pā ʻamēsō̜ n. Tailândia: Khrōngkān Čhatphim Khop
Fai, 2000. 350p. A julgar pelas informações disponíveis, trata-se de uma edição em idioma tailandês de obra originalmente publicada em inglês (1990),
e posteriormente traduzida para numerosos idiomas. Resumo encontra-se na
referência à obra em português – ver Revkin (1990).
957. REZENDE, Guilherme Jorge de. Telejornalismo no Brasil: um
perfil editorial. São Paulo: Summus, 2000. 289p. A julgar pelas informações
disponíveis, a obra investiga a dinâmica da produção jornalística na imprensa
televisiva brasileira, com especial interesse nas relações existentes entre os perfis dos apresentadores dos telejornais e sua linha editorial. Inclui referências
ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Lula, que registram o tratamento
dado ao partido pela mídia televisiva no Brasil. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
958. REZENDE, Jonas. E Lysâneas disse basta!: esboço biográfico de
Lysâneas Maciel. Rio de Janeiro: Mauad, 2000. 156p. Apresenta uma biografia do advogado, jornalista e político brasileiro Lysâneas Maciel (1926-1999).
Contempla passagens de sua trajetória profissional e política desde os tempos
de juventude, passando por sua atuação como deputado identificado com o
grupo dos “autênticos” do antigo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), até
a conquista do mandato de vereador na cidade do Rio de Janeiro em 1996 pelo
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Partido Democrático Trabalhista (PDT), interrompido pela sua morte poucos
anos depois. A obra inclui relato da breve passagem de Maciel pelo PT quando,
no retorno do exílio e depois de participar da formação do PDT, juntou-se aos
petistas tendo sido apresentado como candidato do PT ao Governo do Estado
do Rio de Janeiro nas eleições de 1982. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
959. RICARDO, Carlos Alberto (Org.). Povos indígenas no Brasil
(1996-2000). São Paulo: Instituto Socioambiental, 2000. 832p. Apresenta
um abrangente e detalhado quadro da situação dos povos indígenas no Brasil
na segunda metade da década de 1990. Inclui inúmeras referências ao PT, que
retratam as relações do partido com os povos indígenas e suas lideranças no
período assinalado. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
960. RIDENTI, Marcelo. Em busca do povo brasileiro: artistas da
revolução, do CPC à era da TV. São Paulo: Record, 2000. 458p. Conforme
apontam Michael Löwy, Daniel Aarão Reis Filho e o próprio autor em apresentação, o estudo procura elucidar a coerência profunda que atravessa a cultura
radical dos anos 1960 e 1970 e sua busca, através da arte, pelo povo brasileiro
e por uma identidade nacional. A obra aborda desde o processo de conformação do romantismo revolucionário que marca a cultura política da esquerda
no período, passando pelas contribuições do PCB e de suas dissidências em
relação à questão cultural, pela análise das obras de Chico Buarque e Caetano
Veloso, até as influências desse período sobre a esquerda na época da abertura
nos anos 1980. Inclui referências à participação de organizações e lideranças
de esquerda na origem e primeiros anos de existência do PT, notadamente
do Partido Comunista do Brasil-Ala Vermelha e às iniciativas culturais que
desenvolveram seus militantes junto ao Sindicato dos Metalúrgicos de São
Bernardo e ao PT, na campanha de 1982 e na produção de suas primeiras
inserções de televisão. Utiliza como fonte publicações ligadas ao PT ou às suas
correntes, como os jornais Movimento e Em Tempo e a revista Teoria e Debate;
inclui também fotografias que ilustram o período e cronologia relativa à produção cultural no país entre 1958 e 1984.
961. ROCHA, Jan. Brazil: the background, the issues, the people. Londes: Oxfam, 2000. 88p. Apresenta a realidade brasileira ao público
de língua inglesa, considerada na obra sob múltiplos aspectos, tais como
sociais, políticos, econômicos e culturais. Inclui capítulo especificamente
dedicado ao sistema político do país, no qual constam não apenas um pe335

queno histórico do PT – mencionado também na cronologia que consta
anexa –, mas também raras fotografias de arte de rua produzida em apoio
às oposições e ao PT na luta contra a ditadura e pela democracia na década
de 1980. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
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962. ROSENN, Keith S.; DOWNES, Richard. Corrupção e reforma
política no Brasil: o impacto do impeachment de Collor. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2000. 237p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra
analisa a conjuntura política no tocante às denúncias de corrupção levantadas contra Fernando Collor de Mello, então presidente da República; ao
processo de impeachment que sofre em 1992 sob intensa mobilização popular; e às consequências destes eventos ao longo de toda a década de 1990.
Inclui numerosas referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente
a Lula. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
963. RUBIM, Antônio Albino Canelas (Org.). Mídia e eleições 98.
João Pessoa; Salvador: Universitária/UFPB; Facom/UFBA, 2000. 351p. Reúne artigos e transcrição das mesas-redondas em grande parte apresentadas
ao 2º Encontro Nacional de Estudos de Comunicação e Política, promovido
em 1998 por pesquisadores da área de comunicação da Universidade Federal da Bahia, com apoio de diversas instituições, dentre as quais a Fundação
Perseu Abramo. De modo geral, analisa o papel dos meios de comunicação de
massa nas eleições de 1998. Incluindo intervenções de Antônio Albino Rubim
Canelas, Fernando Antônio Azevedo, Leandro Colling, Murilo Cesar Soares,
Gustavo Venturi, Scheila Frota Gumes, Rejane Vasconcelos A. Carvalho, Jorge
Almeida, Sahada Josephina Mendes, Neusa Demartini Gomes, Maria Berenice da Costa, Claudiane Carvalho, Antônio Marcos Pereira Brotas, Joviano
Neto, Eduardo de Godoy, Cláudio Barreto, Carlos Sarno, Eduardo Safira, Bob
Fernandes, Américo Antunes, Haroldo Aquiles, Ciro Gomes, Virgílio Guimarães, José Carlos Aleluia, Domingos Leoneli e Zezéu Ribeiro. Menções ao
PT pontuam a obra, concentrando-se nas intervenções de Gustavo Venturi,
da Fundação Perseu Abramo, que analisa pesquisas de intenção de voto em
Lula e Fernando Henrique Cardoso; de Scheilla Frota Gumes, que investiga a
“construção das imagens sociais” de ambos os candidatos; de Jorge Almeida,
então Secretário de Formação Política do PT, dedicada ao “marketing de Lula
em 98”; além das avaliações políticas de Virgílio Guimarães e Zezéu Ribeiro,
deputados federais pelo PT mineiro e candidato petista a Governo da Bahia
em 1998, respectivamente.
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964. SCHMITT, Rogério. Partidos políticos no Brasil (1945-2000). Rio
de Janeiro: Jorge Zahar. Editor, 2000. 94p. Apresenta um painel dos partidos
políticos existentes no Brasil desde o pós-Segunda Guerra ao final da década de
1990, contemplando apontamentos sobre sua história e ideário político. Inclui
referências ao PT, as quais retratam pontualmente a presença do partido na
conjuntura política brasileira dos anos 1980 e 1990. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
965. SCHUMAHER, Schuma; BRAZIL, Erico Vital. Dicionário mulheres do Brasil: de 1500 até a atualidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2000.
567p. Apresenta histórico de entidades e movimentos ligados à luta das mulheres
no Brasil desde o séc. XVI ao XX, além de notas biográficas de mulheres que
se destacaram em diversos campos de atividade no país. Inclui biografias de
mulheres cujas trajetórias em algum momento se cruzaram com a do PT, tais
como Ângela Borba, Benedita da Silva, Cida Kopcak, Clara Charf, Heloneida
Studart, Lélia Abramo, Lélia Gonzales, Maria da Conceição Tavares, Maria da
Penha Nascimento Silva, Maria Luiza Fontenele e Marta Suplicy, entre outras.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
966. SILVA, Carla Luciana et al. Velhos integralistas: a memória de
militantes do sigma. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000. 235p. (Coleção História; 36). Reúne depoimentos de militantes cuja trajetória política em algum
momento se deu sob a bandeira do integralismo – ideologia política inspirada
no nazifascismo e encarnada no Brasil em organizações como a Ação Integralista Brasileira (AIB) e o Partido da Representação Popular (PRP). Inclui
referenciais pontuais ao PT, as quais refletem as impressões que têm desse
partido alguns militantes da causa integralista. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
967. SILVA, Paulo do Couto e. O impeachment de Olívio Dutra e o
Estado Democrático de Direito. Porto Alegre: Fundação Paulo do Couto e
Silva, 2000. 106p. Estruturado em forma próxima a de um processo, apresenta breve histórico do estado do Rio Grande do Sul desde o período colonial
ao final da década de 1990 (que é marcada pelo início do mandato de Olívio
Dutra no governo do estado), seguido de reflexões sobre o “Estado Democrático de Direito” estabelecido a partir da “Constituição Cidadã” de 1988 e do
que considera ser os “fundamentos” a justificar o impeachment de Dutra, quais
sejam: a perda de preferência na instalação de uma unidade da Ford – empresa do setor automobilístico – no estado, e supostas irregularidades no fun337

cionamento do Orçamento Participativo. Anexo, inclui inúmeras reportagens
publicadas em órgãos da grande imprensa entre 1999 e 2000, apresentados
como suposta fundamentação do impeachment do então governador gaúcho,
que contempla variados aspectos de seu governo (tais como, por exemplo, a
relação com os movimentos sociais, apresentada ao leitor em tom de denúncia). Prejudicada pelo forte viés ideológico, a obra reflete as posições de núcleos antipetistas presentes na região sul do país.
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968. SIMÃO, José. Nóis sofre mais nóis goza. São Paulo: Iluminuras, 2000. 188p. Reúne crônicas anteriormente publicadas por José Simão
entre 1994 e 1999 em coluna do autor no jornal Folha de S.Paulo. Redigidas
na linguagem bem humorada que lhe é característica, as crônicas abordam,
entre outros temas, eventos e personagens da conjuntura política nacional.
Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Lula e Eduardo
Suplicy, que retratam aspectos da atuação do partido na segunda metade da
década de 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
969. SINGER, André; MACHADO, João. Economia socialista. São
Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2000. 81p. Inclui contribuições
de André Singer e João Machado, em que abordam aspectos ligados à produção e ao planejamento econômico de um ponto de vista socialista. Abordam
temas como a crítica às teorias econômicas clássicas, a experiência soviética,
os dilemas entre planejamento centralizado e autogestão, a questão do mercado, além das formulações do PT no que tange ao debate econômico e os desafios que se impõem a esse respeito na luta pelo socialismo. As contribuições,
que consistem de transcrições das falas dos autores apresentadas no seminário “Economia Socialista”, são acompanhadas de breves intervenções sobre o
tema trazidas ao debate por Aldo Fornazieri, Eduardo Suplicy, Max Altman,
Arlindo Chinaglia, Fernando Haddad, Lula e José Genoino. Inclui ainda apresentação de Lula e prefácio de Antonio Candido. O seminário, promovido em
2000 pelo Instituto Cidadania, Fundação Perseu Abramo e Secretaria Nacional de Formação Política do PT, integra o ciclo de debates “Socialismo e
Democracia”, cujos registros compõem uma coleção homônima que reflete o
debate teórico em curso no PT à época.
970. SORJ, Bernardo. A nova sociedade brasileira. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2000. 166p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra analisa a realidade brasileira no contexto do final da década de 1990 em variados
aspectos. Inclui breves menções ao PT e a lideranças petistas, a retratar a atua338

ção do partido no período assinalado. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
971. TAVARES, José Giusti (Org.). Totalitarismo tardio: o caso do
PT. Porto Alegre: Mercado Aberto, 2000. 224p. Reúne artigos críticos ao PT
elaborados por José Antonio Giusti Tavares, Ronaldo Morena Brum, Valério
Rohden e Fernando Schüller. Com base na ideia de que o totalitarismo consiste numa “tendência indomável” da condição humana, refugiada no inconsciente porque “reprimida pela civilização”, identifica a emergência histórica
de uma “quinta onda” totalitária. Caracterizada como tardia, manifestar-se-ia
sobretudo “nas sociedades da periferia pobre e atrasada do capitalismo internacional”, supostamente materializada, no caso do Brasil, na “ideologia
e organização do PT”. Contempla desde uma análise da “gênese e natureza
sociopáticas” do totalitarismo, passando por um exame da experiência do Orçamento Participativo – tido como “mecanismo de manipulação” mediante o
qual o PT “busca aprofundar a estratégia leninista”, até uma crítica ao suposto
“emprego instrumental da escola pública pelo PT, para a mobilização revolucionária da população”. Prejudicada pelo forte viés ideológico, a obra reflete as
posições de núcleos antipetistas atuantes na região sul do país.
972. TUFTLE, Thomas. Living with the rubbish queen: telenovelas,
culture and modernity in Brazil. Inglaterra: University of Luton Press,
2000. 277 p. A obra examina o fenômeno das telenovelas no Brasil, procurando determinar as razões de seu tremendo sucesso de audiência; as maneiras
por meio das quais ela articula significados, identidades e comportamentos
coletivos, impactando sobre processos sociais e políticos no país, e também
o modo como os telespectadores – muitos deles migrantes de primeira ou
segunda geração – se relacionam com os conteúdos dessa programação no
dia a dia da vida das grandes cidades. Inclui referências ao PT e a lideranças
petistas, notadamente a Lula, a retratar a presença do partido na conjuntura
política nacional sobretudo na década de 1980. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
973. VASCONCELOS, José Gerardo. Memórias da saudade: busca e
espera no Brasil autoritário. São Paulo: Annablume; Fortaleza: Secretaria
de Cultura e Desporto do Estado do Ceará, 2000. 114p. Considerando
os dados disponíveis, a obra investiga a atuação de organizações de esquerda existente no Brasil e sua luta contra a ditadura militar (1964-1985), com
especial interesse sobre o período compreendido entre o golpe de 1964 e a
aprovação da Lei da Anistia em 1979. Inclui apontamentos sobre organizações
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e lideranças de esquerda existentes neste período e que aderiram posteriormente ao PT, com destaque para o Partido Revolucionário Comunista (PRC),
resultante de dissidências do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), e também
ao Partido Revolucionário Operário (PRO), formado a partir de dissidência
do PRC. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
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974. WELSCH, Friedrich; TURNER, Frederick (Org.). Opinión pública y elecciones en América. Venezuela: International Political Science
Association; Universidad Simón Bolívar; CDB Publicaciones, 2000. 194p.
A julgar pelas informações disponíveis, reúne artigos dedicados a analisar o
sistema político de diferentes países do continente americano, com especial
interesse sobre os processos eleitorais ocorridos em contextos de transição de
regimes autoritários a democracias e também em contextos posteriores a processos de redemocratização, privilegiando o período compreendido entre os
anos 1970 e 1990. Inclui referências ao PT e a Lula, retratando a presença do
partido sobretudo nos pleitos eleitorais ocorridos no país ao longo da década
de 1980. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
975. WERNECK, Jurema; MENDONÇA, Maisa; WHITE, Evelyn C.
(Org). O livro da saúde das mulheres negras: nossos passos vêm de longe.
Rio de Janeiro: Pallas, 2000. 256p. A julgar pelas informações disponíveis, a
obra aborda a questão racial, com especial interesse sobre a questão da saúde
da mulher negra. Contempla aspectos da questão considerando a realidade
existente no Brasil e também nos Estados Unidos. Inclui referências ao PT a
lideranças negras do partido. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
976. WITKOSKI, Antônio Carlos. Diversidade intelectual e cultura
política: Abordagem gramsciana da pedagogia petista. São Paulo: Annablume; Fortaleza: Secretaria da Cultura e Desporto do Governo do Estado do Ceará, 2000. 182p. Analisa processos de articulação interna do PT
com vistas a examinar a hipótese de que este constitui um “partido societário
de novo tipo”. O estudo, articulado a partir dos conceitos de “intelectual tradicional, intelectual orgânico e intelectual coletivo” tal qual formulados pelo
italiano Antônio Gramsci, concentra-se sobre análise do PT na região metropolitana de Porto Alegre/RS. A partir de estudos histórico-sociológicos sobre
o partido e da aplicação de questionários, analisa a composição de classe do
PT na região assinalada e a presença de intelectuais em sua estrutura orga340

nizativa. Além disso, investiga as visões que assumem estes intelectuais com
relação ao PT, à condição militante petista e à proposta política do PT, bem
como às bases partidárias. A partir dos dados obtidos, conclui que o PT e seus
intelectuais não têm cumprido a função de elevar a compreensão de sua base
social, da consciência da classe em si à classe para si, tal como formulada por
Gramsci. Estudo baseado em dissertação defendida pelo autor em 199885.
Inclui prefácio de Eliomar Pinheiro do Nascimento.

2001
977. Alcántara Sáez, Manuel; FREIDENBERG, Flavia. (Org.). Partidos políticos de América Latina. Espanha: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001. 3v. 701p. (Biblioteca de America; 20). Reúne ensaios dedicados
a analisar trajetória e o perfil político-ideológico de partidos políticos existentes
na América Latina. Inclui numerosas referências ao PT e a lideranças petistas,
concentradas em capítulo inteiramente dedicado ao partido, que retratam sua
presença na conjuntura política brasileira nos anos 1980 e 1990. Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
978. ALVES, Gilberto Luiz. A produção da escola pública contemporânea. Campo Grande: Editora UFMS; Campinas: Autores Associados,
2001. 288p. A julgar pelas informações disponíveis, apresenta um histórico
da proposta da escola pública, desde o séc. XVI ao início dos anos 2000,
seguido de reflexões sobre o tema, considerado à luz das novas funções que
vem sendo atribuídas à escola contemporaneamente. Inclui breves referências
ao PT, que retratam aspectos do programa Bolsa-Escola, implementado pela
gestão petista no Distrito Federal (1995-1999), encabeçada por Cristovam
Buarque. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
979. AVELAR, Lucia. Mulheres na elite política brasileira. São Paulo:
Fundação Konrad Adenauer; Editora da UNESP, 2001. 188p. Analisa a
presença das mulheres no cenário político nacional, com especial interesse à
situação e às causas da subrepresentação das mulheres. Inclui referências ao
PT e a mulheres parlamentares eleitas pelo partido. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
980. BARRY, John; FRANKLAND, E. Gene. International encyclopedia
of environmental politics. Inglaterra, Estados Unidos da América: Rotledge,
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2001. 544p. A obra consiste de enciclopédia dedicada à “política ambiental”. Os
verbetes contemplam questões como o quadro ambiental de diversos países, legislação sobre o assunto, tópicos específicos como desmatamento e aquecimento global, além da trajetória de lideranças, movimentos sociais e organizações
atuantes na defesa do meio ambiente. Inclui verbete dedicado a Chico Mendes
(1944-1988) – sindicalista, lutador da causa ambiental e membro do PT, assassinado em 1988 em função de sua aguerrida dedicação em defesa da natureza e
dos direitos dos trabalhadores. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
981. Beyond Words Publishers; DESOUZA, Lar. Boys who rocked
the world: from King Tut to Tiger Woods. Estados Unidos da América:
Beyond Words Publishers, 2001. 120p. Destinada ao público infanto-juvenil, a obra apresenta uma série de biografias de personagens destacados
em função de suas contribuições, consideradas notáveis, aos mais diversos campos de atividade humana. Inclui biografia de Chico Mendes (19441988), líder seringueiro e filiado do PT, assassinado em 1988 em função
de sua aguerrida militância em defesa de um modelo de desenvolvimento
social e ambientalmente sustentável para a Amazônia. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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982. BOAL, Augusto. Hamlet and the Baker’s son: my life in theatre and politics. Inglaterra; Estados Unidos da América: Routledge,
2001. 384p. Tradução para o inglês de obra originalmente publicada em
português. Resumo encontra-se na referência à obra em português – ver
Boal (2000).
983. CAMARGO, Julio. Como se faz um presidente. Rio de Janeiro:
Razão Cultural, 2001. 95p. A julgar pelas informações disponíveis, analisa
o perfil de lideranças destacadas na política, com especial interesse sobre os
processos eleitorais, no esforço por melhor compreender as práticas e as instituições políticas do país. Inclui referências ao PT e a Lula que registram a
presença do partido nos pleitos presidenciais realizados entre 1989 e 1998,
por exemplo. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
984. CAMAROTTI, Ilka; SPINK, Peter. Redução da pobreza e dinâmicas locais. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001. 328p. Reúne artigos
dedicados a avaliar iniciativas implementadas no Brasil em escala local e sua
eficiência relativamente à perspectiva de redução da pobreza. Inclui aponta342

mentos sobre experiências de governo do PT nos municípios de Santa Filomena
e Camaragibe, ambos no estado de Pernambuco. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
985. CAMINHA, Edmílson. Lutar com palavras. Brasília: Thesaurus,
2001. 378p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste de autobiografia
de Edmílson Caminha, redigida em forma de diário, a retratar sua trajetória
pessoal e política desde os anos 1950 aos 2000. Inclui breves referências ao
PT e a Cristovam Buarque, então filiado ao partido. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
986. CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo
caminho. Rio de Janeiro: civilização brasileira, 2001. 236p. Analisa os
avanços e retrocessos da luta por direitos civis no Brasil desde a Independência em 1822 ao contexto que se seguiu ao fim da ditadura militar (19641985). Inclui referências aos movimentos que deram origem ao PT no contexto de luta contra a ditadura, e à trajetória do partido na luta pela democracia e na “Nova” República. Considerando os dados disponíveis, consiste
de tradução para o português de obra originalmente publicada em espanhol
(1995). Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
987. CAVALCANTE, Francisco; VIEIRA, Ruth Helena Guimarães.
Comunicação militante: o papel da propaganda no Governo do Povo de
Belém (1997-2000). Belém: Labor Editorial, 2001. 222p. Reúne textos que
refletem sobre a necessidade de formular um “novo modelo de comunicação”
adequado à “nova forma de fazer política” instituída pela primeira gestão do PT
na cidade de Belém/PA (1997-2000), encabeçada por Edmilson Rodrigues (hoje
no Partido Socialismo e Liberdade/PSOL), a partir da vitória obtida nas eleições
de 1996. Contempla diferentes aspectos desse novo modelo de comunicação da
administração municipal com o público, tais como a relação entre informação e
poder, instruções de relacionamento com a imprensa, a importância do aspecto
simbólico na disputa política, subsídios às ações de propaganda das realizações
do “Governo do Povo”, além de parâmetros para a ações de contrapropaganda.
Escritas no calor dos acontecimentos, as contribuições refletem o esforço dos
autores – coordenadores de marketing e comunicação da candidatura petista,
respectivamente – e seus colaboradores em enfrentar uma “estrutura inadequada de comunicação” na administração municipal e construir modelo “comunicação militante”, dedicado a viabilizar a “arte de comunicar a política do povo
para o povo”. Inclui apresentação de Araceli Lemos.
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988. Chomsky, Noam; Barsamian, David. El bien común. México:
Siglo XXI, 2001. 212 p. Tradução para o espanhol de obra originalmente publicada em inglês (1998). Resumo encontra-se na referência à obra em inglês
– ver Chomsky e Barsamian (1998).
989. COELHO, Roseli Martins. Social-democracia: formas e reformas.
São Paulo: Humanitas/FFLCH-USP, 2001. 154p. A julgar pelas informações
disponíveis, analisa o ideário político da social-democracia, procurando estabelecer o perfil e registrar a trajetória das correntes referenciadas neste paradigma,
considerando as forças políticas existentes no Brasil. Inclui numerosas referências ao PT, cuja perspectiva política é abordada do ponto de vista das tensões
nele existentes entre os propósitos da “reforma” e da “revolução”. Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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990. CORADINI, Odacir Luiz. Em nome de quem?: recursos sociais
no recrutamento de elites políticas. Rio de Janeiro: Relume-Dumará,
2001. 198p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra analisa o processo
político-eleitoral no Brasil, mas não do ponto de vista afirmado pelos próprios
políticos sobre o tema ou sobre o que dizem representar, mas a partir do que
são e dizem sobre si mesmos. Inclui numerosas referências ao PT e a lideranças petistas, que retratam a atuação do partido na conjuntura política brasileira nos anos 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
991. COSTA SOBRINHO, Pedro Vicente. Comunicação alternativa e
movimentos sociais na Amazônia ocidental. João Pessoa: Editora Universitária, 2001. 233p. Aborda o importante papel desempenhado por órgãos da
imprensa alternativa no estado do Acre entre 1971 e 1981. Analisa publicações como o boletim diocesano Nós irmãos e o jornal Varadouro, destacando a
contribuição e apoio aos movimentos de trabalhadores e populações indígenas na região e sua resistência contra o movimento de ocupação predatória
desencadeado em áreas de fronteira da Amazônia ocidental brasileira, estimuladas pela expansão agropastoril promovida pela ditadura militar (19641985). Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, tais como Chico Mendes (1944-1988) e Lula, à época de formação do partido. Estudo resultante de
tese de doutorado defendida pelo autor em 200086. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
992. COSTA, Celia Maria Leite Costa; PANDOLFI, Dulce Chaves;
SERBIN. Kenneth. O bispo de Volta Redonda: memórias de Dom Waldyr Ca344

lheiros. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2001. 188p. Apresenta uma radiografia
da Igreja Católica no Brasil, a partir de depoimento concedido por Dom Waldyr
Calheiros, bispo da cidade de Barra do Piraí, situada na região de Volta Redonda/RJ, ao Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do
Brasil (CPDOC), ligado à Fundação Getúlio Vargas (FGV). Retrata, através da
trajetória do depoente, a presença da Igreja católica entre as camadas populares
no país, e também as mudanças neste cenário com o vertiginoso crescimento
das Igrejas evangélicas nos anos 1990. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, as quais retratam a presença do partido no meio religioso. Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
993. COUTO, Adolpho João de Paula. A face oculta da estrela: retrocesso, falsidade e ilusões. Porto Alegre: Ed. Gente do Livro, 2001. 240p.
Analisa, de um ponto de vista crítico, o perfil e a trajetória do PT ao longo dos
anos 1980 e 1990. Contempla referências à formação e orientação política do
partido qualificado como “herdeiro da herança comunista”, à sua composição
interna com ênfase sobre a questão das tendências, e relação com os movimentos sociais e a Igreja considerados “agentes da ação subversiva”. Inclui
ainda indicações sobre as supostas fontes de financiamento “interno e externo” do PT, sua relação com Cuba caracterizada como um “polo de integração
socialista da América Latina”, e o suposto esforço do partido em formar não
apenas “lideranças e militantes”, mas “inclusive guerrilheiros”. Inclui apresentação de Olavo Carvalho, filósofo conservador, na qual denuncia a suposta
infiltração ideológica de viés esquerdista na sociedade através da implantação
de milhares militantes profissionalizados em instituições estratégicas do país
protagonizadas pelo PT, juntamente com CUT e MST. O Gal. Couto, ex-Comandante da 6ª Divisão do Exército, é também autor, entre outros trabalhos,
de Revolução de 1964: a versão e o fato (1999) e PT em pílulas (2002).
994. DEERE, Carmen Diana; LEÓN, Magdalena. Empowering women: land and property rights in Latin America. Estados Unidos da América: University of Pittsburgh Press, 2001. 512p. (Pitt Latin American
Studies). Aborda a questão da terra na América Latina, com especial interesse
sobre o lugar da mulher quanto à posse da propriedade rural, e contemplando análise comparativa entre as realidades de doze países da região, entre os
quais o Brasil. Ressaltando os direitos à propriedade para mulheres como uma
das principais conquistas da primeira onda feminista no continente, a obra
revela por outro lado a enorme disparidade entre os avanços da legislação e a
posse de fato da propriedade da terra, mostrando que ela ainda depende do
poder de negociação das mulheres, tanto em âmbito doméstico quanto comu345

nitário. Adicionalmente, aponta mudanças resultantes de legislação recente
sobre o assunto e identifica questões que restam a enfrentar sobre o tema,
notadamente no que se refere ao direito de herança. Inclui referências ao PT,
as quais retratam a presença do partido no meio rural e sua relação com movimentos ligados ao campo. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do aceso parcial ao conteúdo da obra.
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995. DEMMERS, Jolle Demmers; FERNANDÉZ JILBERTO, Alex E.;
HOGENBOON, Barbara. Miraculous metamorphoses: the neoliberalization
of latin american populism. Inglaterra: Zed Books, 2001. 208p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra descreve e analisa o que considera ter sido
um processo de “neoliberalização” das correntes “populistas” atuantes na América Latina. Inclui referências ao PT e a Lula, apontados ao que parece como
uma manifestação do populismo no Brasil, as quais retratam a presença do
partido na conjuntura política brasileira da década de 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
996. D’INCAO, Maria Ângela (Org.). O Brasil não é mais aquele...:
mudanças sociais após a redemocratização. São Paulo: Cortez, 2001. 381p.
Apresenta um balanço da sociedade brasileira no período pós-redemocratização considerando aspectos como educação, cultura, política, situação da mulher e dos povos indígenas, questão agrária, meio ambiente, direito, segurança e
economia. Inclui contribuições de Flávio Aguiar, Lúcia Lippi de Oliveira, Stela
Senra, Dulce Whitaker, Alba Zaluar, Maria Cristina Leal, Francisco de Oliveira,
Lúcio Flávio Pinto, Carlos Henrique Marés de Souza Filho, Laymert Garcia dos
Santos, Oliveiros S. Ferreira, Manuel Alceu Affonso Ferreira, Marilou ManziniCovre, Bernardo Kucinski, Nivaldo Correia da Silva, João Pacheco de Oliveira,
Bernardo Mançano Fernandes, Álvaro Comin, José Eduardo Pereira Filho, Marcos Lenso de Souza, Francisco Cetrulo Neto, Maria Celina D’Araújo, Manfred
Nischt, Paul Singer e Maria Angela D’Incao – muitos deles identificados com
o PT. Considerando esse aspecto, a obra reflete a opinião de petistas sobre diversos temas tratados: caso evidente de Singer, por exemplo, quando apresenta
suas “Teses sobre autogestão e socialismo no Brasil de hoje”. Referências explícitas ao PT pontuam a obra, mas se concentram nas contribuições de Senra, intitulada “Mídia, política e intimidade: permutas entre a esfera pública e a imagem
na era Collor”, que aborda a atuação do partido entre a campanha de 1989 e o
impeachment de Collor, e no artigo de Kucinski, intitulado “O Partido dos Trabalhadores”, inteiramente dedicado ao PT, no qual apresenta a história e perfil
do partido, com referência a suas tendências internas, relação com movimentos
sociais, experiências na gestão pública e concepção de socialismo.
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997. DÖDING, Holger. Das ‘Theater der Unterdrückten’ in der schule
am beispiel eines theaterworkshops zum them ‘gewalt’. Alemanha: GRIN
Verlag, 2001. 126p. Analisa a vida e a obra de Augusto Boal (1931-2009),
diretor teatral mundialmente reconhecido e referenciado no PT, com ênfase
sobre sua proposta do Teatro do Oprimido – uma combinação entre artes
cênicas e política dedicada a incentivar o protagonismo e a participação social
por meio do teatro – e a relação desta proposta com formulações de Paulo
Freire, educador e liderança petista. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
998. DUTRA, Olívio; BENEVIDES, Maria Victoria. Orçamento participativo e socialismo. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2001. 70p.
(Socialismo em discussão). Inclui contribuições de Olívio Dutra e Maria Victória
Benevides, nas quais caracterizam a proposta do Orçamento Participativo como
instrumento de ampliação do controle público sobre o Estado e como alavanca,
portanto, para o alargamento dos processos democráticos, numa perspectiva socialista. Contempla reflexões sobre a luta pela transformação no contexto de hegemonia neoliberal que marcara o final dos anos 1990, referências a experiências
de implantação da proposta pelo PT, além de aspectos conceituais de temas que
permeiam o debate, dentre os quais a questão da democracia. As contribuições
que consistem de transcrições das falas dos autores, apresentadas no seminário
“O orçamento participativo como um dos pressupostos políticos da construção
do socialismo” são acompanhadas de breves intervenções sobre o tema trazidas
ao debate por Alencar Santana Braga, Anínio Homem, Antonio Lanzetti, Armelindo Passoni, Gustavo Venturi, José Reinaldo Braga, Juliana Piccoli Agati, Paul
Singer, Paulo Rubens, Paulo Vannuchi, Pedro Pontual, Roberto Gouveia, Sebastião Marcelo Sobrinho, Zilah Abramo. Inclui ainda apresentação de Francisco de
Oliveira. O seminário, promovido em 2001 pelo Instituto Cidadania, Fundação
Perseu Abramo e Secretaria Nacional de Formação Política do PT, integra o ciclo
de debates “Socialismo e Democracia”, cujos registros compõem uma coleção que
reflete parcialmente o debate teórico em curso no PT à época.
999. FAUSTO, Boris. História concisa do Brasil. São Paulo: EDUSP;
Imprensa Oficial, 2001. 324p. Obra resultante de adaptação de publicação
anterior – ver Fausto (1994) – apresentada aqui edição resumida. Aborda os
principais fatos e personagens da história do paíse desde o período Colonial
ao Republicano. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, a retratar a
formação do partido e sua presença na conjuntura política nacional na década de 1980. Obra traduzida posteriormente para o espanhol (200387), chinês
(200688) e japonês (200889).
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1000. FEDOZZI, Luciano. Orçamento participativo: reflexões sobre
a experiência de Porto Alegre. 3 ed. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2001.
Consiste de reedição de estudo originalmente publicado em 1997. Publicação
não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da
obra. Resumo encontra-se na primeira edição da obra – ver Fedozzi (1997).
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1001. FERREIRA, Maria Luzia Miranda A. et al. (Org). Os saberes
e os poderes das mulheres: a construção do gênero. São Luís: EDUFMA;
Salvador: Redor, 2001. 445p. A julgar pelas informações disponíveis, analisa
a construção e as implicações das representações de gênero nos mais variados
campo de atividade, inclusive na política. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
1002. FORTUNATI, José; HOHFELDT, Antônio. O fascínio da estrela: trajetória e contradições do Partido dos Trabalhadores. Porto Alegre:
Mercado Aberto, 2001. 208p. Retrata a trajetória política de José Fortunati, em
entrevista realizada por Antônio Hohfeldt, ambos fundadores e ex-militantes do
PT no Rio Grande do Sul e identificados com posições consideradas moderadas
no espectro ideológico petista. Publicada por ocasião da desfiliação de Fortunati
do PT em 2001, aborda a trajetória pessoal do entrevistado e do entrevistador,
com destaque à participação destes no PT desde sua fundação. Inclui referências
às correntes internas do PT, à participação do partido no processo eleitoral desde
o pleito de 1982, à experiência dos mandatos legislativos e executivos conquistados nessas eleições, e a relação do PT com os movimentos sociais. Menciona
as razões da desfiliação de Hohfeldt nos anos 1990 e de Fortunati em 2001 –
quando ingressaram no Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)
e Partido Democrático Trabalhista (PDT), respectivamente – atribuídas a fatores
como o “burocratismo” e o “autoritarismo”, supostamente existentes no PT. A
obra, que reflete posição fortemente crítica ao PT, inclui carta aberta de Fortunati ao povo Gaúcho na qual expõe as razões de sua saída daquele partido.
1003. FREIRE, Mila; STERN, Richard E. (Org.). The challenge of urban government: policies and practices. Estados Unidos da América: World
Bank Institute, 2001. 496p. (WBI Development Studies). Publicada pelo Banco Mundial, a obra analisa aqueles que considera serem os principais desafios
impostos à gestão pública no início dos anos 2000, reconhecendo os governos
locais como peça chave para o Banco e sua estratégia de política urbana voltada
ao combate à pobreza. A questão é analisada sob múltiplos aspectos – tais como
as influências de fatores globais sob governos locais, planejamento estratégico,
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orçamento municipal e papel da iniciativa privada, por exemplo – acompanhados de estudos de caso. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas,
notadamente a experiências da gestão petista no município de Porto Alegre/
RS (1997-2001), encabeçada pelo prefeito Raul Pont. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1004. FREIRE, Paulo. Educação na cidade. 5. ed. São Paulo: Cortez,
2001. Reedição de obra originalmente publicada em 1991. Reeditada anteriormente em 1995, 1999 e 2000. Resumo encontra-se na primeira edição da
obra – ver Freire (1991).
1005. FROELICH, Gival Mosca. Ilha Solteira: uma história de riqueza e poder (1952-1992). São Paulo: Educ; Fapesp, 2001. 286p. Analisa
a construção e desenvolvimento da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira, localizada no rio Paraná na fronteira entre os estados de Mato Grosso do Sul e São
Paulo, e também do núcleo residencial formado em seu entorno, hoje transformado em município paulista. Enfatiza os conflitos econômicos e políticos
na região, desde os anos 1950 aos 1990, com indicações sobre a presença do
PT na localidade. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
1006. GADOTTI, Moacir; TORRES, Carlos Alberto (Org.). Paulo Freire: una biobibliografia. México: Siglo XXI, 2001. 792p. Tradução para o espanhol de obra originalmente publicada originalmente em português (1996).
Resumo encontra-se na referência à obra em português – ver Gadotti (1996).
1007. GENRO, Tarso; RODRIGUES, Edmilson e DIRCEU, José. Instituições políticas no socialismo. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2001. 72. p. (Socialismo em discussão). Inclui contribuições de Tarso
Genro, Edmílson Rodrigues e José Dirceu, em que abordam aspectos ligados
as instituições políticas no socialismo. Debatem, mais especificamente, o sujeito das transformações sociais e a centralidade que ocupam nesse sentido
aqueles que vivem de seu próprio trabalho, os mecanismos de participação
democrática no socialismo à luz das experiências da Revolução Francesa, da
União Soviética e da social-democracia na Europa, os limites da democracia moderna expressa na crise da representatividade parlamentar, bem como
as formulações do PT sobre tais temas. As contribuições, que consistem de
transcrições das falas dos autores, apresentadas no seminário “Instituições
políticas no socialismo”, são acompanhadas de breves intervenções sobre o
tema trazidas ao debate por Danilo Cerqueira César, Marco Aurélio Garcia,
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Silvio José Pereira, Paulo Vannuchi, Paul Singer, Jorge Almeida, Ricardo Musse e Clara Charf. Inclui ainda apresentação de Lula. O seminário, promovido
em 2000 pelo Instituto Cidadania, Fundação Perseu Abramo e Secretaria Nacional de Formação Política do PT, integra o ciclo de debates “Socialismo e
Democracia”, cujos registros compõem uma coleção que reflete parcialmente
o debate teórico em curso no PT à época.
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1008. GENRO, Tarso; SOUZA, Ubiratan de. Orçamento participativo: a experiência de Porto Alegre. 4. ed. São Paulo: Editora Fundação
Perseu Abramo, 2001. 127p. Analisa a experiência do Orçamento Participativo (OP), com especial destaque à iniciativa implantada pelo PT na administração municipal de Porto Alegre/RS. Consiste da reedição ampliada de obra
anteriormente publicada em 1997 e 1999. Entre as modificações mais evidentes
entre esta e as edições anteriores, destaca-se a inclusão de dois novos anexos
nos quais Genro contextualiza teórica e historicamente a proposta do OP, e
contribuição de Souza na qual analisa o funcionamento interno do OP e reforça
sua importância estratégica nos quadros de um projeto de transformação social
profunda. Obra traduzida para o francês (1998), espanhol (Argentina, 1998;
Uruguai, 1999; Espanha, 2000), turco (1999), catalão (1999) e italiano (2002).
1009. GODOY, Dagoberto Lima, Neocomunismo no Brasil: os artifícios
de um governo democrático e popular. Porto Alegre: Mercado Aberto: 2001,
162p. Analisa criticamente o programa econômico do governo estadual do Rio
Grande do Sul (1999-2002), encabeçado pelo petista Olívio Dutra, incluindo a
transcrição de longos trechos do documento. Entre os aspectos abordados destacam-se projetos dedicados às principais cadeias produtivas da indústria e da
agricultura gaúchas, e propostas voltadas à democratização do acesso à terra,
à geração de emprego e renda, e a planos de qualificação profissional e de modernização gerencial e tecnológica. Acusa, em seguida, a suposta inadequação
desse programa, atribuída a fatores como, por exemplo, a falta de informação e
a ênfase na participação do Estado na economia, considerada anacrônica. Nas
palavras do editor, a obra se define como “uma conclamação à defesa da democracia”, ameaçada pela perspectiva considerada “neocomunista” do PT, que teria
no governo gaúcho uma “cabeça-de-ponte para a escalada rumo à Presidência da
República”. Elaborada pelo então vice-presidente da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), a análise possui claro viés ideológico, e reflete a posição de núcleos conservadores e fortemente críticos ao PT existentes na região sul do país.
1010. GOMES, Neusa Demartini. Formas persuasivas de comunicação política: propaganda política e publicidade eleitoral. Porto Alegre:
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EDIPUCRS, 2001 (Comunicação, 3). 135p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste de estudo desenvolvido no âmbito da área de Comunicação,
com foco sobre a propaganda política no Brasil na década de 1980. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, as quais retratam a presença do partido
sobretudo nas eleições presidenciais de 1989 – as primeiras eleições diretas
para presidente a ocorrer no país desde os anos 1960. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1011. GONDIM, Artur. Pilares do Brasil. Brasília: edição do autor,
2001. 199p. Considerando os dados disponíveis, a obra reúne ensaios biográficos produzidos pelo jornalista Artur Gondim, dedicados a alguns dos principais personagens da cena política brasileira das décadas de 1980 e 1990, tais
como João Batista Figueiredo, Ivete Vargas, Tancredo Neves, José Sarney, Renan
Calheiros, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, entre outros. Inclui numerosas referências ao PT e a lideranças
petistas que retratam a relação destes personagens com o partido e sua presença
na conjuntura política nacional no período assinalado. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1012. GONZÁLEZ, Victoria; KAMPWIRTH, Karen. Radical women in
Latin America: left and right. Estados Unidos da América: Pennsylvania State University Press, 2001. 343p. Analisa a atuação de grupos políticos radicais
de direita e de esquerda, integrados por mulheres, e existente na América Latina,
com especial interesse à Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala e Nicarágua, e ao período compreendido entre os anos 1930 e 1990. Reúne contribuições
de Ilja A. Luciak, Karen Kampwrigth, Kelly Ready, Liesl Haas, Lisa Baldez, Margareth Power, Maria Teresa Blandón, Patricia Hipsher, Sandra MacGee Deutsch
e Victoria González. No que se refere ao PT, destaca-se a contribuição de Liesl
Haas, na qual discute a história da luta das mulheres no Brasil, sua relação com a
trajetória do PT, e a influência do feminismo sobre o ideário e a prática petistas.
Considera, por um lado, que o PT sobresaiu-se entre os partidos no Brasil como
instrumento de incentivo à participação das mulheres na política. Por outro, todavia, assevera que a possibilidade de influência das mulheres sobre o PT foi restringida pela atuação de setores ligados à Igreja e ao movimento sindical. Inclui
breve cronologia da história política do Brasil entre as décadas de 1900 e 1990.
1013. GREEN, James N. Beyond carnival: male homosexuality in
twentieth-century Brazil. Estados Unidos da América: University of Chicago Press, 2001. 422p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra analisa as experiências envolvendo a homossexualidade masculina no Brasil do
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século XX. Inclui breves referências ao PT, as quais retratam a relação do
partido com as lutas pelo direito à livre manifestação homoafetiva, acompanhadas de indicações bibliográficas sobre o tema. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1014. HARNECKER, Marta. La gauche à l’aube du XXIe siècle : rendre possible l’impossible. Canadá: Lanctôt, 2001. 402p. Edição em francês de obra originalmente publicada em espanhol (México, 1999). Traduzida
anteriormente para o português (2000). Resumo encontra-se na referência à
obra em português – ver Harnecker (2000).

Partido dos Trabalhadores: bibliografia comentada (1978-2002)

1015. HEINZ, Wolfgang S. Neue Demokratien und Militä in Lateinamerika: die Erfahrungen in Argentinien und Brasilien (1983-1999). Alemanha: Vervuert, 2001. 386p. (Geschichte und Gesellschaft, 7). Considerando os dados disponíveis, a obra analisa os processos de transição das
ditaduras militares a regimes democráticos ocorridos na década de 1980 na
Argentina e no Brasil, considerando-os em perspectiva comparada. Inclui
numerosas referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Lula,
as quais retratam a presença do partido da luta contra a ditadura militar
(1964-1985) e no contexto da Nova República, passando pelos mandatos
de Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso na Presidência
da República. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
1016. HERZBERG, Carsten. Der bürgerhaushalt von Porto Alegre:
wie partizipative demokratie zu politisch-administrativen verbesserungen führen kann. Alemanha: Lit, 2001. 149p. (Region-Nation-Europa, 9).
A julgar pelas informações disponíveis, apresenta um favorável balanço da
experiência das gestões encabeçadas pelo PT no município de Porto Alegre/
RS, com especial interesse sobre as políticas de estímulo à participação popular – tais como o Orçamento Participativo – e sua relação com a melhoria das
condições de gestão do município tanto em termos políticos quanto administrativos. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
1017. HILDEBRANDT, Ziporah. Marina Silva: defending rainforest
communities in Brazil. Estados Unidos da América: Feminist Press at
City University of New York, 2001, 112p. Relata a trajetória da acreana Maria Osmarina da Silva, conhecida como Marina Silva, fundadora e integrante
do PT até 2009. A publicação integra uma coleção que se destina a divulgar
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experiências “inspiradoras” de atuação política feminina. Na obra, Hildebrandt, autora de outros títulos do mesmo gênero, analisa a trajetória de Marina
desde sua infância no Acre, seu convívio com os seringueiros, e sua luta por
um projeto de desenvolvimento social e ambientalmente sustentável para a
região amazônica, passando pela sua formação acadêmica, pela parceria com
Chico Mendes e o ingresso no PT, até sua experiência como senadora pelo estado do Acre – trajetória que lhe rendeu reconhecimento internacional. Inclui
cronologia de sua trajetória de vida, glossário que contempla termos em português, e bibliografia complementar a respeito da Amazônia. Descrito como o
primeiro estudo biográfico dedicado à Marina Silva, o texto foi publicado no
mesmo ano em que a obra de Künch (2001), de abordagem semelhante.
1018. INSTITUTO CIDADANIA. Projeto Fome Zero: uma proposta
de política de segurança alimentar para o Brasil. São Paulo: Instituto Cidadania; Araxá: Fundação Djalma Guimães, 2001. 118 p. Apresenta uma
proposta de programa para o combate à fome no Brasil, elaborado no âmbito
do Instituto Cidadania – uma organização não governamental coordenada
por Lula. O Instituto foi criado a partir do Governo Paralelo, formado depois
da campanha de 1989 como o objetivo de fiscalizar as ações do Governo
Federal, tendo sido transformado em Instituto Lula após a conclusão do segundo mandato de Lula na Presidência da República (2006-2010). O Instituto
Cidadania firmou-se como um importante espaço de debate e de elaboração
de políticas públicas, tendo contribuído decisivamente para a construção do
programa de governo da candidatura de Lula, do PT, à Presidência da República em 2002. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
1019. IOKOI, Zilda Márcia Grícoli (Org.). Diadema nasceu no grande
ABC: História retrospectiva da cidade vermelha. São Paulo: HumanitasFFLCH/USP; Fapesp, 2001. 238p. Analisa diferentes aspectos da história e do
perfil social, político, econômico e cultural do município de Diadema, localizado na chamada região do ABCD paulista, que reúne municípios de tradição industrial tais como Santo André, São Bernardo e São Caetano. Reúne artigos de
Zilda Iokoi, Alexandre Alves, Kátia Cristina Kenez, Silmara Cristiane Fonseca,
Maria Blassioli Moraes, Paula Draghichevich e Maurício Cardoso que abordam
desde os processos migratórios ocorridos na região em meados do século XIX
até a expansão industrial no século XX, além das manifestações culturais e da
experiência de movimentos sociais na região. Referências ao PT pontuam a
obra, concentrando-se na contribuição de Cardoso, na qual investiga políticas
públicas implementadas no campo da cultura pelas três primeiras gestões do
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PT (1982-1996) no município, sobretudo em relação à dança, teatro amador e
festas populares. Inclui imagens que retratam os temas abordados.
1020. KRISCHKE, Paulo José. The learning of democracy in Latin
America: social actors and cultural change. Estados Unidos da América:
Nova Science Publishers, 2001. 183p. A julgar pelas informações disponíveis, o estudo apresenta uma abordagem teórica da questão da democracia,
combinada a uma análise do processo de transição de regimes autoritários a
sociedades democráticas em diversos países da América Latina (inclusive o
Brasil), com especial interesse sobre o “aprendizado” da democracia, isto é, ao
processo de assimilação, por parte dos atores políticos, dos valores e comportamentos correspondentes a esta perspectiva de organização da sociedade e
de seus conflitos. Inclui numerosas referências ao PT e a lideranças petistas,
as quais retratam a atuação do partido na conjuntura política brasileira dos
anos 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
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1021. KUCINSKI, Bernardo. O fim da ditadura militar. São Paulo: Contexto, 2001. 143p. (Repensando a história). A obra consiste de uma reedição
revisada e com ampliada, e sob novo título, de obra originalmente publicada
em 1982 e intitulada “Abertura: a história de uma crise”. O capítulo dedicado ao
PT não parece ter sofrido alterações significativas em relação à redação original.
Resumo encontra-se na primeira versão da publicação – ver Kucinski (1982).
1022. KÜNCH, Dimas. A. Marina Silva. São Paulo: Salesiana,
2001. 102p. (Medalha de Ouro). Relata a trajetória da acreana Maria Osmarina da Silva, conhecida como Marina Silva, fundadora e integrante do
PT até 2009. Inclui referências à infância de Marina no Acre nos anos 1960,
marcada pela relação com a floresta, pelas primeiras vivências com a escola
e pela mudança com a família para os estados do Amazonas e Pará. Contempla também registros sobre sua juventude com a mudança para a capital
acreana, Rio Branco, em 1975, onde retoma os estudos e reforça seus laços
com a igreja e com ativistas como Chico Mendes e Dom Moacyr Grecchi.
Por fim, aborda sua formação acadêmica e militância política nos anos 1980
em diante, mais especificamente sua atuação no movimento estudantil e
sindical, a experiência como fundadora e vice-presidente da CUT no Acre,
e seus mandatos de vereadora, deputada e como senadora pelo PT – trajetória que lhe rendeu reconhecimento internacional. Constitui, juntamente
com a obra de Hildebrandt (2001), um dos primeiros estudos inteiramente
dedicados a sua trajetória.
354

1023. LIMA, Jorge da Cunha. Cultura pública: a organização política
do sonho. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2001. 352p. A julgar pelas informações disponíveis, reúne artigos publicados pelo autor em órgão da
imprensa desde meados da década de 1970 ao final dos anos 1990, nos quais
aborda momentos e personagens marcantes da vida nacional, com ênfase em
questões de ordem política. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, a
retratar a presença do partido na conjuntura nacional nos anos 1980 e 1990,
bem como as críticas impressões do autor em relação ao PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1024. LIMA, Venício Artur de. Mídia: teoria e política. São Paulo:
Editora Fundação Perseu Abramo, 2001. 365p. Aborda a questão da mídia no país, considerada sob os aspectos teórico e político. Em termos mais
específicos, analisa correntes de pensamento existentes entre as teorias da
comunicação e reflete sobre a evolução das comunicações no país desde os
anos 1950 aos 1990. Referências ao PT e a lideranças petistas, numerosas,
retratam a atuação do partido nos anos 1980 e 1990, contemplando episódios nos quais a mídia teve papel decisivo e também as movimentações
do partido relativamente às políticas de comunicação no país – tais como
seu empenho no combate às privatizações, sob os governos neoliberais de
Fernando Henrique Cardoso na Presidência da República (1995-2002). O
estudo, que de modo geral destaca os meios de comunicação de massa como
palco e instrumento privilegiado das disputas pelo poder no mundo contemporâneo, foi reeditado com revisões e ampliações em 2004. Na reedição,
constam apontamentos do próprio autor quanto aos aspectos da análise que
considera superados, tanto pela evolução da própria luta política no país
como pelos novos e vertiginosos desenvolvimento tecnológicos pelos quais
vem atravessando o campo das comunicações neste início de séc. XXI.
1025. LOPEZ CASTELLANOS, Nayar. Izquierda y neoliberalismo de
México a Brasil. México: Plaza y Valdâes Editores, 2001. 211p. A obra investiga a conjuntura política e econômica da América Latina sob o avanço do
projeto neoliberal entre as décadas de 1980 e 1990. Enfatiza os casos brasileiro e mexicano, bem como as principais organizações político partidárias de
esquerda existentes nesses países – PT e o Partido da Revolução Democrática
(PRD) – abordados em perspectiva comparativa. Inclui um panorama histórico, além de referências às principais lutas, dirigentes e formulações políticas
de ambas as legendas – as quais retratam, no caso do PT, sua presença do cenário político brasileiro tanto na década de 1980 quanto nos anos 1990. Obra
posteriormente reeditada com ampliações (200690), que contemplam referên355

cias aos dilemas enfrentados pelo PT a partir da vitória de Lula nas eleições
presidenciais de 2002, posto entre as “esperanças” gestadas há décadas e as
restrições impostas pela “realidade”. Inclui prólogo de Daniel Martínez.
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1026. MARCELLINO, Nelson Carvalho. (Org.). Lazer e esporte: políticas públicas. Campinas: autores Associados, 2001. 188p. Apresenta
uma análise das políticas públicas de lazer e esporte de um ponto de vista
progressista, seguida do estudo da experiência de administrações municipais
em diferentes regiões do país, com especial interesse sobre o tema; e entre as
quais constam gestões encabeçadas pelo PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1027. MARQUES NETO, José Castilho (org.). Mário Pedrosa e o Brasil. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2001. 223p. (Pensamento
Radical). Reúne de textos sobre Mário Pedrosa (1900-1981), histórico militante da esquerda brasileira, pioneiro do movimento trotskista no Brasil e fundador do PT. Analisa diferentes aspectos de sua vida e obra, particularmente suas
contribuições aos campos da arte, educação, história e política. Inclui textos
de José Castilho Marques Neto, Antonio Candido, Lélia Abramo, Luiz Inácio
Lula da Silva, Luciano Martins, Otília Beatriz Fiori Arantes, Aracy Amaral, Iná
Camargo Costa, Sônia Salztein, Dainis Karepovs, Isabel Loureiro, Paul Singer,
Marco Aurélio Garcia e João Machado, além de anexo com obras de Pedrosa
e caderno de imagens que retrata suas publicações e momentos marcantes
de sua trajetória pessoal e política. No que se refere ao PT, destacam-se depoimento de Lula e fotos que retratam participação de Pedrosa na fundação do
partido, além de textos de sua autoria acerca dos desafios impostos ao PT nos
seus primeiros anos de existência. A obra resulta do seminário “Mário Pedrosa e
o Brasil: 100 anos de Arte e Política”, promovido pela Fundação Perseu Abramo
e Centro de Documentação e Memória da Unesp em 2000. Integra a coleção
Pensamento Radical, dedicada à intelectuais da esquerda brasileira.
1028. MARTIN, Jean-Yves. Les sans-terre du Brésil: géographie d’un
mouvement socio-territorial. França: L’Harmattan, 2001. 174p. O estudo
apresenta um retrato do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST),
mais importante movimento de trabalhadores do campo e um dos principais
movimentos sociais em atividade no Brasil desde os anos 1980. Aborda diferentes aspectos como história, perfil político-ideológico e ações do MST com
especial interesse sobre a dimensão territorial de sua atividade transformadora.
Inclui referências ao PT e algumas de suas lideranças no que se refere à questão
do campo, as quais retratam a presença e a atuação do partido no tocante aos
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conflitos de terra no Brasil nos anos 1980 e 1990. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1029. MONTENEGRO, Antonio Torres; FERNANDES, Tânia Maria.
História oral: um espaço plural. Recife: Editora UFPe, 2001. 367p. A julgar
pelas informações disponíveis, a obra reúne as comunicações científicas apresentas ao 4º Encontro Nacional de História Oral, realizado em Pernambuco em
1997, dedicadas as mais diversas temáticas pertinentes a este campo de pesquisa. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas que retratam momentos da
trajetória do partido entre as décadas de 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1030. MORGA, Antonio Emilio (Org.). História das mulheres de Santa Catarina. Florianópolis: Letras Contemporâneas; Chapecó: Argos, 2001.
285p. Analisa, em perspectiva interdisciplinar, experiências de mulheres trabalhadoras no estado de Santa Catarina. Inclui menções ao PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1031. MOTT, Luiz Roberto de Barros; CERQUEIRA, Marcelo Ferreira de. Causa mortis: homofobia – violação dos direitos humanos e assassinato de homossexuais no Brasil, 2000. Salvador: Grupo Gay da Bahia,
2001. 166p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra apresenta um painel dos crimes de homofobia, verdadeiras violações aos direitos humanos, de
que foram vítimas os homossexuais no Brasil no ano 2000. Inclui numerosas
referências ao PT e a parlamentares petistas, as quais retratam a atuação do
partido em defesa de direitos à expressão homoafetiva no período assinalado.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
1032. MOURA, Paulo. Comunismo ou social-democracia?. Porto Alegre: Soles; Novo Século, 2001. 133p. Destaca o peso do PT no cenário brasileiro, reforçando, de um ponto de vista crítico, a necessidade de compreensão
de sua trajetória e ideário político. De modo geral considera que “as ambiguidades” ideológicas do PT – tensionado pelas tradições social-democrata e marxista – não refletem apenas “incertezas programáticas”, mas uma “linha política
estratégica” na qual a “adesão circunstancial” à democracia e a economia de
mercado recobre a vinculação do PT à “herança marxista-leninista, cujo caráter
totalitário é manifesto” e seu esforço em “acumular forças dentro do marco institucional atual” visando a uma “mudança revolucionária no Brasil”. Com base
nesses parâmetros, analisa a trajetória do PT desde a origem até os anos 1990
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sob diferentes aspectos, com especial destaque à experiência do governo petista
no Rio Grande do Sul durante o mandato do governador Olívio Dutra (19992002). A obra, cuja objetividade é prejudicada pelo seu forte viés ideológico,
reflete as posições de núcleos de intelectuais conservadores, e críticos ao PT,
existentes na região sul do país. Inclui prefácio de João Carlos Brum Torres.
1033. MOURA, Roberto Murcia. Sobre cultura e mídia. São Paulo: Irmãos Vitale, 2001. 204p. A obra analisa aspectos do campo da comunicação no
Brasil, com especial interesse nas relações existentes entre a cultura brasileira e
os meios de comunicação de massa. Inclui brevíssimas referências ao PT e lideranças petistas, as quais retratam as críticas opiniões do autor em relação à política petista no campo da comunicação e da tecnologia. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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1034. NASSIF, Luís. O menino do São Benedito (e outras crônicas).
São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2001. 452p. Reúne crônicas publicadas pelo jornalista Luis Nassif em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo. Nelas, aborda assuntos os mais variados, desde memórias pessoais, às questões
relativas à cultura e esporte, até fatos e personagens da cena política nacional.
Inclui breves menções ao PT e a lideranças petistas, tais como Lula e Tarso
Genro, por exemplo. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1035. PALMER, Joy. Fifty key thinkers on the environment. Inglaterra: Routledge, 2001. 321p. A julgar pelas informações disponíveis, a
obra reúne 50 biografias de pensadores tidos como figuras-chave em função de suas contribuições, consideradas notáveis, nos mais diversos campos
de atividade humana. Inclui biografia de Chico Mendes (1944-1988), líder
seringueiro e filiado do PT que se notabilizou pela sua aguerrida militância em defesa de um modelo de desenvolvimento social e ambientalmente
sustentável para a Amazônia – razão pela qual foi assassinado em 1988,
tornando-se desde então um símbolo da luta pela preservação do meio ambiente. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
1036. PALUDO, Conceição. Educação popular em busca de alternativas: uma leitura desde o campo democrático e popular. Porto Alegre:
Tomo Editorial, 2001. 268p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra
analisa a questão da educação popular no Brasil. O tema é considerado tanto
sob o aspecto histórico, remetendo às origens de um projeto de modernidade
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para o Brasil no séc. XIX, quanto sob o aspecto teórico e político, tendo sido
elaborado pela pesquisadora que é também protagonista dos debates retratados no estudo. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a
Paulo Freire – cujas concepções em relação à questão educacional e à política
são mencionadas com frequência ao longo do estudo. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1037. PARTIDO DOS TRABALHADORES. Estatuto. São Paulo:
Editora Fundação Perseu Abramo, 2001. 159p. Inclui as normas estatutárias que passaram a reger o funcionamento interno do PT a partir de
2001. Apresentado na íntegra, inclui disposições referentes aos propósitos
do partido e a seu funcionamento interno. Aborda, mais especificamente,
desde os processos de filiação, de escolha das direções e as atribuições de
suas diversas instâncias, dos núcleos de base aos congressos nacionais, passando pela regulamentação das tendências internas e pelo funcionamento
de seus órgãos de comunicação, até procedimentos relativos às questões de
finanças e patrimônio. Publicado no contexto de crescimento do PT que
antecedeu a vitória de Lula nas eleições de 2002, o estatuto inclui alterações
em relação a versões anteriores, dentre as quais se destaca a implementação
do Processo de Eleições Diretas (PED), mecanismo a partir do qual todos os
filiados passaram a eleger suas direções em todos os níveis por votação direta. Acompanham o documento, breve prefácio de José Dirceu e Sílvio José
Pereira, presidente nacional e secretário nacional de organização do PT, respectivamente; apresentação de Luiz Dulci, presidente da Fundação Perseu
Abramo, entidade ligada ao partido; além de, anexo, o Manifesto aprovado
no processo de fundação do PT em 1980.
1038. PEREIRA, Moracir. Kleinübing: uma trajetória de coerência.
Florianópolis: Insular, 2001. 230p. A obra retrata a trajetória pessoal e política de Vilson Pedro Kleinübing (1944-1998) – um político de orientação
conservadora, integrante do Partido da Frente Liberal (o antigo PFL, hoje
denominado Democratas) no estado de Santa Catarina – desde a infância nos
anos 1940 à sua morte, em 1998. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, tais como o ex-vice-prefeito de Florianópolis Afrânio Boppré, que retratam a presença do partido no estado. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1039. PETER, Cynthia; RUSSO, Osvaldo. Ecos da terra: uma jornalista retratando o poder e a luta pela terra. Brasília: Thesaurus, 2001. 197p.
Reúne artigos sobre os conflitos no campo brasileiro, escritos para as revistas
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Isto É e Isto É Senhor, e também para o informativo O Trabalhador Rural, editado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag).
Nos artigos, a jornalista Cynthia Peter analisa os principais fatos e personagens
da luta pela reforma agrária, e em defesa do meio ambiente, dos direitos dos
trabalhadores rurais e dos povos da floresta, contemplando o período compreendido entre o advento da Nova República em 1985 e o impeachment do então
presidente da República Fernando Collor de Mello em 1992. Inclui numerosas
referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Chico Mendes, as quais
retratam a presença do partido na conjuntura brasileira dos anos 1980 e 1990
e sua relação com as lutas no campo. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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1040. PIRES, Valdemir. Orçamento Participativo: o que é, para que
serve, como se faz. São Paulo: Manole, 2001. 149p. Dirigida ao grande público mais do que a especialistas no tema ou pesquisadores, a obra apresenta
a proposta de Orçamento Participativo (OP) enquanto um programa de participação popular associado ao planejamento orçamentário na esfera da gestão
pública. Historicamente associado à proposta do OP, o PT é mencionado ao
longo da obra em casos concretos que ilustram os desafios e resultados da
implementação da proposta no âmbito de administrações municipais encabeçadas pelo partido. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1041. PRESTES, Paulo. Histórias petistas do Rio Grande do Sul: militância, rebeldia, humor, conflito. Porto Alegre: edição do autor, 2001.
113p. Analisa, na forma de um relato pessoal, o perfil e a trajetória do PT,
com especial destaque à experiência do partido do estado do Rio Grande do
Sul. Inclui referências às origens e orientação ideológica do PT, à sua presença
no contexto cultural da região sul do país, à importância do partido enquanto
instrumento de construção de uma “nova cultura política” e à trajetória dos
petistas Olívio Dutra e Miguel Rossetto, eleitos governador e vice-governador
nas eleições de 1998. Aborda também a experiência do PT em disputas eleitorais (notadamente a de 1982) e na administração pública, com ênfase na gestão de Olívio Dutra no governo do estado do Rio Grande do Sul (1998-2002) e
ao projeto do Orçamento Participativo. Além disso, faz referências aos conflitos internos do PT, à presença do PT junto aos movimentos sociais rebatendo
avaliações de políticos e jornalistas críticos ao PT no Estado. Inclui prefácio
de Lúcia Camini, liderança do PT entre os trabalhadores da educação, além
de imagens que retratam a trajetória de Dutra e Rosseto e a participação do
partido nas eleições de 1982.
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1042. PRIORE, Mary Del; VENÂNCIO, Arenato Pinto. O livro de ouro
da história do Brasil: do descobrimento à globalização. 2. ed. rev. ampl. Rio
de Janeiro: Ediouro, 2001. 407p. A obra consiste da segunda edição – revisada
e ampliada – de estudo que tem por objetivo oferecer ao leitor um panorama da
história do Brasil, considerado em seus aspectos sociais, políticos, econômicos
e culturais, com especial preocupação em estabelecer a relação entre alguns dos
desafios com que se defrontava o país na passagem para o séc. XXI e seu passado colonial e escravista. Em sua edição ampliada, inclui capítulo inteiramente
dedicado a Lula, fundador e principal liderança do PT, eleito presidente da República no ano seguinte ao da publicação da obra. Nele, a julgar pelas informações disponíveis, consta uma análise da trajetória e das orientações políticas
tanto de Lula quanto do PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1043. PUGGINA, Percival. Crônicas contra o totalitarismo. Porto
Alegre: Fundação Tarso Dutra, 2001. 136p. Reúne artigos inéditos ou anteriormente publicados pelo autor em órgão de imprensa da região sul do
país nos quais analisa, de um ponto de vista crítico, manifestações de autoritarismo supostamente presentes nas orientações e práticas do PT. Inclui
referências a fatos da conjuntura nacional e do Rio Grande do Sul, com especial destaque ao PT e à gestão do governo do Estado encabeçada pelo petista
Olívio Dutra (1999-2002). Considera que, com a vitória de Dutra em 1998,
“os marxistas chegaram ao poder” no estado. Frente a isso, põe-se a analisar
o perfil ideológico e a prática do PT, acusando-o de manter relações com
países comunistas e grupos como o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem-Terra (MST). Analisa também as ações do governo Dutra em área como
educação, saúde, segurança, economia, com destaque à experiência do Orçamento Participativo. Inclui apresentação de Cezar Saldanha Souza Junior. A
obra, cuja objetividade é prejudicada pelo seu forte viés ideológico, foi editada
pela Fundação Tarso Dutra, vinculada ao antigo Partido Progressista (PP). O
autor, além de fundador e presidente daquela entidade, foi vice-presidente da
comissão executiva nacional do PP.
1044. RABELLO FILHO, Benjamin Alves. Partidos políticos no
Brasil: doutrina e legislação. Belo horizonte: Del Rey, 2001. 282p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra apresenta um painel dos partidos
políticos existentes no Brasil no final da década de 1990, contendo apontamentos históricos e perfil político-ideológico, acompanhados de indicações
sobre a legislação vigente no país quanto à organização do sistema políticopartidário. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a
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Lula. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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1045. RIBEIRO, Vera Masagão. Educação de jovens e adultos: novos leitores, novas leituras. Campinas: ALB, Ação Educativa; Mercado
de Letras, 2001. 224p. Considerando os dados disponíveis, a obra reúne as
comunicações científicas apresentadas ao 4º Encontro de Educação Jovens e
Adultos, realizado em Campinas, em 1999, durante o 12º Congresso de Leitura do Brasil. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a
Paulo Freire e a algumas das experiências que implementou quando de sua
passagem pela Secretaria de Educação do município de São Paulo, durante a
primeira gestão do PT na cidade (1989-1992), encabeçada pela prefeita Luiza
Erundina. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
1046. RODRIGUES, Edmilson Brito (org). Luzes na floresta: a experiência democrática e popular em Belém (1997-2000). Belém: Labor Editorial, [2001?]. 233p. Examina os desafios e as realizações do PT na prefeitura de
Belém/PA (199-2000), encabeçadas por Edmilson Rodrigues, hoje no Partido
Socialismo e Liberdade (PSOL). Contempla referências a diferentes frentes de
atuação do “Governo do Povo”, tais como o esforço de “inversão de prioridades”
e ampliação da participação popular mediante a implantação do Orçamento
Participativo e do Congresso da Cidade, políticas de preservação e gestão dos
recursos naturais e de uso do solo urbano, gestão tributária e fiscal, além dos
resultados obtidos nas áreas de habitação, turismo, transporte, educação, assistência social, saneamento, saúde, cultura, comunicação, e na captação de
recursos e cooperação em nível internacional. Inclui contribuições de Alcir Matos, Aloísio Guapindaia, Antonio Leite, Benecilda Sanches, Carlos Matos, Carlos
Henrique Gonçalves, Charles Alcantara, Eduardo Sizo, Francisco Cavalcante,
Fernando Pinho, Georgina Tolosa Galvão, Graça Costa, Guilherme Carvalho,
João Gomes, Lúcia Hussak van Velthem, Márcia Gemaque, Maria Alice Guarani, Marcos Damsceno, Reginaldo Abreu, Roberto Martins, Silvia Fernandes,
Selma Leni Brito Rodrigues, Silvia Mercês Alves, Tereza Trindade, Valmir Santos, Valdemar Ferreira Araújo, Valcir Bispo Santos, Vitor Hugo Gomes. Inclui
ainda apresentação de Edmilson Rodrigues, na qual ressalta as dificuldades de
se construir uma “cidade do povo” num “país governado por seus inimigos”.
1047. RUGGERI, Andrés. América en bicicleta: del Plata a la Habana. Argentina: Ediciones del Sol, 2001. (Línea de sombra). A obra consiste
de um diário de viagem produzido pelo autor durante a jornada que realizou,
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de bicicleta, de sua residência na Argentina até a ilha de Cuba, no Caribe. Em
suas memórias, não apenas relata de modo geral as paisagens, personagens e
dificuldades encontradas pelo caminho, mas apresenta referências específicas
a movimentos sociais e a partidos de esquerda com os quais teve contato em
sua passagem pelo Brasil, entre os quais se inclui o PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1048. SANTA RITA, Chico. Batalhas eleitorais: 25 anos de marketing político. São Paulo: Geração, 2001. 259p. A obra registra as memórias
de Chico Santa Rita, profissional do marketing político, quando completou
25 anos de atividade profissional. Entre outros episódios, o autor narra sua
participação em momentos marcantes da política brasileira, tais como sua
participação na equipe de propaganda de Fernando Collor de Mello nas eleições presidenciais de 1989, e na campanha favorável à República e ao Presidencialismo no plebiscito sobre a forma e o sistema de governo realizado no
Brasil em 1993. Inclui numerosas referências ao PT e a lideranças petistas,
as quais retratam sobretudo a participação do partido nos principais pleitos
eleitorais realizados entre o fim da ditadura militar (1964-1985) e a campanha
municipal de 2000. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1049. SANTANA, Marco Aurélio. Homens partidos: comunistas e sindicatos no Brasil. Rio de Janeiro: UniRio; São Paulo: Boitempo, 2001. 311p.
Investiga a atuação do PCB junto ao movimento sindical entre o segundo pósguerra e a Nova República. Contempla os períodos de redemocratização pós-Estado Novo (1945-1947), de radicalização política dos comunistas (1947-1954), de
ampliação de seu arco de alianças (1954-1964), de sobrevivência ante a repressão
(1964-1978) e de luta pela democracia, culminando na transformação do PCB
no Partido Popular Socialista (1978-1992). Referências ao PT, recorrentes a partir
de 1978, refletem sua relação com o PCB num contexto em que os comunistas
se viam tensionados entre políticas de conciliação e enfrentamento. Além de
retratar origem e trajetória do PT no movimento sindical nos anos 1980, tais referências permitem ao autor estabelecer paralelos entre a orientação corrente no
PT desde o final dos anos 1980, também tensionadas pela conciliação, e aquelas
que, em sua origem, criticava duramente no PCB. Inclui apresentação de José
Ricardo Ramalho, Charles Feitosa e Ângela de Castro Gomes. Consiste de versão
revisada e adaptada de tese de doutorado defendida pelo autor em 199891.
1050. SANTOS, Fabiano Guilherme Mendes. O poder legislativo nos
estados: diversidade e convergência. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001.
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306p. Reúne artigos de jovens pesquisadores acerca do funcionamento do
poder legislativo no Brasil, buscando contribuir para uma mais ampla compreensão sobre o funcionamento das instituições políticas no país. Apresenta
um painel que contempla as normas de funcionamento e o desempenho das
Assembleias Legislativas nos estados do Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo na segunda metade dos anos
1990, além de balanço geral no qual se evidenciam a diversidade e convergências das várias experiências regionais e se elucida o fato de que instituições
semelhantes podem produzir resultados diversos em função do contexto no
qual se veem inseridas. Referências ao PT e a parlamentares petistas são numerosas e retratam a atividade das bancadas ligadas ao partido nas regiões e
no período anteriormente apontados. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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1051. SCHMIDT, João Pedro. Juventude e política no Brasil: a socialização política dos jovens na virada do milênio. Santa Cruz do Sul:
EDUNISC, 2001. 369p. Consiste de estudo sociológico dedicado ao processo
de engajamento político entre jovens no final da década de 1990, realizado
a partir de pesquisa empírica em diversas regiões do país. Analises sobre
orientações e preferências político-partidárias dos jovens incluídos na amostra incluem inúmeras referências ao PT e a Lula. Estudo resultante de tese de
doutorado defendida pelo autor em 200092. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1052. SEGALL, Maurício. Controvérsias e dissonâncias. São Paulo:
Edusp; Boitempo, 2001, 317 p. Reúne trabalhos desenvolvidos pelo autor desde os anos 1970 dedicados a diferentes aspectos do debate político e cultural
transcorrido desde aquele período, incluindo referências a temas como museologia, socialismo, PT, judaicidade, teatro e cinema. No que se refere especificamente ao PT, destacam-se entrevistas realizadas em 1980 e 1982, nas quais o
autor avalia o potencial e os limites do partido em seu período inicial, contribuições dedicadas à definição de uma política cultural no PT produzidas em 1980,
1982 e 1994, além de documento inédito em que analisa a conjuntura do final
dos anos 1980, elaborado em 1988, e artigos elaborado em 1986, 1993 e 1995,
em parte publicados na imprensa petista, nos quais examina as orientações estratégicas do PT e as transformações pelas quais atravessou a partir de meados
dos anos 1990. Embora as questões de atualidade a que responderam os textos
sejam em parte “história”, como ressalta Roberto Schwarz em apresentação, o
livro ainda assim interessa como “documentação de época”, refletindo a trajetória de um ativista de esquerda que “não se conformou”.
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1053. SILVA, Catia Aida. Justiça em jogo: novas facetas da atuação
dos promotores de justiça. São Paulo: Edusp, 2001. 174p. A julgar pelas
informações disponíveis, a obra oferece um retrato das condições e perspectivas de trabalho dos Promotores de Justiça, com especial interesse sobre os
profissionais do interior do estado de São Paulo e ao período compreendido
entre 1990 e 1997. Inclui breves menções ao PT, que retratam as impressões
e envolvimento de Promotores de Justiça de São Paulo com o partido. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
1054. SILVA, Claudio Humberto Rosa e. Poder sem pudor: histórias
de folclore, talento e veneno na política brasileira. São Paulo: Geração
Editorial, 2001. 285p. Inspirado no estilo e na obra do jornalista e ex-deputado Sebastião Nery, a quem se atribui a expressão “folclore político”, reúne 500
“histórias curiosas, pitorescas, nem sempre abonadoras”, sobre políticos brasileiros de diferentes épocas e orientações político-partidárias, desde os tempos
de D. Pedro II ao início da década de 2000. Pretende recuperar “causos” do
cotidiano político, traduzidos em “linguagem leve, quase casual, mostrando
as mazelas e até as qualidades dos políticos em seu estado natural”. Referências a dirigentes de inúmeros partidos progressistas e de esquerda pontuam a
obra, tais como dos antigos Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e Movimento
Democrático Brasileiro (MDB), além do Partido Comunista Brasileiro (PCB),
Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e do PT. Entre os petistas incluem-se
Lula, Luiza Erundina, José Dirceu, José Genoino Neto, Irma Passoni, Virgílio
Guimarães e Marco Maia, mencionados em “causos” ocorridos na Assembleia
Constituinte (1986-1988), na campanha de 1989, na gestão de Erundina na
Prefeitura de São Paulo (1989-1992), e em eleições e articulações políticas
ocorridas sob a presidência de Fernando Henrique Cardoso. A obra é fartamente ilustrada por Osvaldo Pavaneli.
1055. SILVA, Doris Accioly; MARRACH, Sônia Alem. Maurício Tragtenberg: uma vida para as ciências humanas. São Paulo: Editora Unesp,
2001. 327p. Aborda a vida e a obra de Mauricio Tragtenberg (1929-1998), sociólogo e ativista político de esquerda. Reúne artigos de amigos e colaboradores, nos
quais discorrem sobre sua trajetória pessoal, política e acadêmica, bem como
sobre suas contribuições ao campo das Ciências Humanas. Referências indiretas ao PT constam nas concepções e trajetórias de personagens historicamente
ligados ao partido, que colaboram com a publicação, tais como Lélia Abramo,
Antonio Candido, Michel Löwy e Ricardo Antunes, Antônio Ozaí da Silva, por
exemplo. Além disso, a obra inclui apontamentos explícitos ao PT, que registram
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o contato de Tratengberg com o partido e algumas de suas lideranças, tais como
Paulo Freire, Florestan Fernandes e Luiza Erundina. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.

Partido dos Trabalhadores: bibliografia comentada (1978-2002)

1056. SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Exclusão digital: a miséria na
era da informação. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2001.
47p. Analisa diferentes elementos relativos à questão do acesso às novas tecnologias, com destaque à internet, reforçando a necessidade de que a “inclusão
digital” seja incorporada definitivamente pela sociedade e por governos como
política pública. Inclui referências a aspectos conceituais do debate, passando
por uma breve contextualização das transformações que conduziram às inovações em foco e a necessidade de iniciativas de “alfabetização tecnológica”
com vistas à democratização do acesso àquelas inovações, até a discussão
de parâmetros que poderiam vir a balizar políticas públicas voltadas a essa
questão. Contém referências pontuais à iniciativa de implantação dos telecentros pela prefeitura municipal de São Paulo, na gestão do PT (2001-2004),
encabeçada por Marta Suplicy. Além disso, visto que o autor foi coordenador
do projeto governo eletrônico durante a gestão petista, além de responsável
pelo Plano de Inclusão Digital do Município, a obra reflete parcialmente as
formulações acumuladas no âmbito do PT sobre o tema.
1057. SINGER, André. O PT . São Paulo: Publifolha, 2001. 95p. (Folha
Explica). Analisa a trajetória de construção e desenvolvimento do PT, desde sua
fundação em 1980 ao contexto imediatamente anterior ao da eleição de 2002,
na qual Lula foi conduzido à Presidência da República. Aborda, mais especificamente, a forte ligação do partido com as lutas sociais da década de 1970 e
suas principais lideranças no período inicial, a evolução do pensamento do PT
no que se refere à estratégia de transformação do Brasil – que teria transitado
da “revolução socialista” à “revolução democrática”, a participação do PT nas
disputas eleitorais ocorridas desde o início dos anos 1980 e o desafio de interiorização do partido, inicialmente concentrado nas grandes cidades, até a experiência por ele acumulada nos mandatos conquistados até então. Ao final, destaca
a polarização política existente internamente ao partido expressa sobretudo no
debate sobre a centralidade que deverá assumir a via eleitoral no âmbito de uma
estratégia mais ampla de transformação social. Inclui fotografias que retratam a
trajetória do PT desde a fundação ao início dos anos 2000.
1058. SMITH, Virginia. Reshaping the world for the 21st century:
society and growth. Canadá: Black Rose Books, 2001. 208p. Analisa a conjuntura política e econômica dos Estados Unidos, Canadá, Brasil e México,
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apontando o insucesso dos países desenvolvimentos em promover, a partir
dos recursos advindos de seu próprio avanço e conforme expectativas correntes, maior igualdade social e sustentabilidade ambiental nos países considerados subdesenvolvidos. Inclui menções ao PT. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1059. SORJ, Bernardo. A construção intelectual do Brasil contemporâneo: da resistência à ditadura ao governo FHC. Rio de Janeiro: Zahar,
2001. 135p. Investiga a constituição e as atividades desenvolvidas pelo Centro
Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), instituição científica na qual se
formou toda uma geração de intelectuais brasileiros, dentre os quais Fernando Henrique Cardoso, sociólogo e ex-presidente da República (1995-2002).
Sustenta a tese de que embora aquela geração tenha ocupado o centro dos
debates políticos e intelectuais no país na década de 1970, seu vigor arrefeceu
ante aos novos desafios impostos pela abertura política a partir dos anos 1980
e pela globalização, por exemplo. Inclui referências ao PT, as quais retratam
– a julgar pelas informações disponíveis – a relação de personagens envolvidos na construção do Cebrap com aquele partido. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1060. SOUZA, Ana Inês (org.). Paulo Freire: vida e obra. São Paulo:
Expressão Popular, 2001. 368p. Reúne textos que retratam a vida e a obra
Paulo Freire (1921-1997), educador de projeção internacional e militante do PT.
Inclui textos de Ana Inês Souza, Giselle Moura Schnorr, Sônia Fátima Schwendler, Marilene A. Amaral Bertolini, Targélia de Souza Albuquerque, Maria Aparecida Zanetti e Miguel Arroyo. Neles, as autoras destacam aspectos teóricos
fundamentais da obra de Freire retratam seu engajamento na luta pela educação
como caminho para a conscientização e a autodeterminação dos oprimidos.
No que se refere especificamente ao PT, destaca-se a contribuição de Targélia
de Souza Albuquerque, dedicada à experiência de Freire como Secretário de
Educação durante a primeira gestão integrada pelo partido na capital paulista
(1989-1992), encabeçada pela prefeita Luiza Erundina. Inclui ainda prefácio de
Carlos Rodrigues Brandão, breves textos produzidos por Freire, uma pequena
biografia de Freire elaborada por seu filho Lutgardes Costa Freire e por sua
companheira Elza Freire e referências comentadas a trabalhos do autor, com
indicações, inclusive, de obras que abordam sua participação no PT.
1061. SOUZA, Antonio Candido de Mello e. Florestan Fernandes.
São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2001. 79p. Compõe-se de
contribuições elaboradas por Antonio Candido dedicadas à vida e obra de
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Florestan Fernandes (1920-1995), destacado sociólogo e militante do PT. Inclui os prefácios de Candido às obras “A condição de sociólogo” (1978) e “Que
tipo de República” (1986), publicadas por Fernandes, resenha publicada em
1981 da obra “Da guerrilha ao socialismo” (1979), além de palestras sobre
Fernandes apresentadas por Candido em evento acadêmico (1986) e numa
série de sessões realizadas entre 1994 e 1996 em homenagem àquele ilustre pensador brasileiro. Por fim, inclui apêndice contendo texto publicado
anteriormente93 no qual Candido relembra a trajetória política de Florestan,
fazendo referências pontuais a sua participação no PT. Em relação a esse aspecto em particular considera que “Florestan foi sempre um homem na linha
de frente” e que sua entrada no PT representou o “coroamento” de sua longa
trajetória como militante político. Conforme esclarece Candido em apresentação, a obra resulta de um opúsculo – acrescido do apêndice – intitulado
Lembrando Florestan Fernandes, produzido em caráter privado e distribuído a
familiares, amigos e discípulos de Florestan em 1996.
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1062. SOUZA, Celina Maria de. Participatory budgeting in Brazilian
cities: limits and possibilities in building democratic institutions. Inglaterra: University of Birmingham, 2001. 41p. (IDD working paper, 28). A
julgar pelas informações disponíveis, relata e analisa a experiência de implementação do Orçamento Participativo (OP) em duas grandes cidades brasileiras: Porto Alegre e Belo Horizonte, capitais dos estados do Rio Grande do
Sul e Minas Gerais respectivamente. Referências ao PT encontram-se no caso
de Porto Alegre, e refletem a atuação do partido à frente da administração
municipal. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
1063. SOUZA, Herbert de; NAKANO, Maria Nakano; ROITMAN,
Ari (Org.). Estreitos nós: lembranças de um semeador de utopias. Rio de
Janeiro: Garamond, 2001. 163p. Reúne artigos com depoimentos a respeito
da trajetória pessoal e política de Herbert José de Sousa, o Betinho (19351997). Sociólogo e ativista dos direitos humanos, era amplamente reconhecido pelo projeto Ação de Combate à Fome, à Miséria e Pela Cidadania, por
ele concebido. Entre os colaboradores da publicação incluem-se Aldir Blanc,
Humberto Pereira, Maitê Proença, Luiz Alberto Gómez de Souza, Maria da
Conceição Tavares, Atila Roque, Frei Betto, Carlos Minc, Alcione Araújo, Chico Alencar, Cândido Grzybowski, Carlos Alberto Afonso, Zuenir Ventura,
Moema Miranda, Regina Zappa, Domingos Oliveira, Joyce, Chico Pinheiro,
Paulo Betti, Dorrit Harazim e Chico Buarque; além de ilustrações de Ique,
Carlinhos, Batistão, Márcio, Chico Caruso, Liberatti, Erthal, Nani, Carlito,
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Henfil, Lula, Paulo Caruso, Marco, Elifas Andreato. Dentre os colaboradores,
encontram-se vários ligados ao PT. Inclui referências ao PT e a lideranças
petistas, que retratam o contato de Betinho com o partido ao longo de sua
trajetória militante. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1064. TAVARES, Maria da Conceição; SADER, Emir; JORGE, Eduardo. Globalização e socialismo. São Paulo: Editora Fundação Perseu
Abramo, 2001. 70p. (Socialismo em discussão). Inclui contribuições de
Maria da Conceição Tavares, Emir Sader e Eduardo Jorge nas quais debatem
a luta pela ampliação da democracia e pelo fim das desigualdades no contexto de crescente mundialização das relações humanas. Abordam, mais especificamente, temas como o caráter da revolução brasileira, as formulações
sobre a globalização elaboradas no âmbito do marxismo, e a estruturação
democrática do poder no plano internacional. As contribuições, transcritas
das falas dos autores apresentadas no seminário “Globalização e Socialismo”, são acompanhadas de breves intervenções sobre o tema trazidas ao debate por Maria Geralda de Paiva, Max Altman, Darcy Passos e Ivan Valente.
Inclui ainda apresentação de Luiz Inácio Lula da Silva e prefácio de Antonio
Candido. O seminário, promovido em 2000 pelo Instituto Cidadania, Fundação Perseu Abramo e Secretaria Nacional de Formação Política do PT,
integra o ciclo de debates “Socialismo e Democracia” – cujo encerramento,
em sua primeira etapa, é marcada por mensagem de Candido que também
consta da publicação. O registro destes debates compõe a coleção Socialismo
em Discussão, que reflete o debate teórico em curso no PT à época.
1065. TOMPKINS, Cynthia; FOSTER, David William. Notable twentieth-century latin american women: a biographical dictionary. Estados Unidos da América: Greenwood Press, 2001. 324p. Consiste de dicionário biográfico dedicado a mulheres latino-americanas consideradas notáveis nos mais
diversos campos de atividade, tais como a política, a ciência e a arte, por exemplo. Estruturado na forma de verbetes, apresenta perfis que retratam a trajetória
das mais de 70 mulheres, com ênfase nas muitas barreiras que foram obrigadas
a superar em seu esforço por se firmar em suas áreas de atuação. Inclui verbete
dedicado à Benedita da Silva, o qual retrata a vida pessoal e trajetória de lutas
desta histórica liderança popular e parlamentar filiada ao PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1066. VANDEN, Harry; PREVOST, Gary (Org.). Politics of Latin
America: the power game. Estados Unidos da América: Oxford Universi369
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ty Press, 2001. 560p. Reúne artigos dedicados a analisar o desenvolvimento
e a situação corrente do quadro político latino-americano entre o final da
década de 1990 e início dos anos 2000. Num primeiro momento, apresenta
a realidade do continente em seus múltiplos aspectos, tais como geográfico,
social, cultural e econômico. Em seguida, aprofunda a leitura do quadro
político de sete países da região: México, Argentina, Chile, Guatemala, Nicarágua, Cuba e Brasil. Particularmente sensíveis ao peso de fatores como
gênero e raça sobre o processo político, e também sobre as situações de uso
e abuso do poder, os artigos apresentam análises sobre o desenvolvimento
histórico e a presente configuração das principais instituições e atores políticos nacionais, acompanhados de referências complementares àqueles que
pretendem se aprofundar nos temas e países abordados. Inclui numerosas
referências ao PT e a lideranças petistas, as quais retratam a presença do
partido na conjuntura política brasileira das décadas de 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
1067. VIANA, Gilney; SILVA, Marina; DINIZ, Nilo (Org.). O desafio da sustentabilidade: um debate socioambiental no Brasil. São Paulo,
Editora Fundação Perseu Abramo, 2001. 364 p. (Pensamento Petista).
Produzida a partir de uma colaboração entre a Secretaria Nacional de Meio
Ambiente e Desenvolvimento do PT e a Fundação Perseu Abramo, reúne
contribuições de pesquisadores, dirigentes partidários e ativistas nas quais
debatem a questão ambiental. Inclui textos de Airton Faleiro, Antonio Carlos Porciúncula Soler, Carlos Minc, Carlos Walter Porto Gonçalves, Ermínia Maricato, Fernando Ferro, Maurício Aroucha, Francisco de Assis Costa,
Gilvey Viana, Henri Acselrad, Jean-Pierre Leroy, João Bosco Serna, Laymert
Garcia dos Santos, Leonardo Boff, Luiz Fernando Krieger Merico, Marina
Silva, Paulo Roberto Martins, Roberto P. Guimarães e Sérgio Roberto Martins. Organizado em eixos temáticos, contempla elementos como a relação
entre a globalização e a sustentabilidade socioambiental, as políticas públicas voltadas à questão socioambiental, a articulação dos movimentos sociais
organizados em torno dessa temática, os desafios enfrentados nos grandes
centros urbanos, além de projetos de desenvolvimento sustentável voltados
à região da Amazônia. Inclui ainda apresentação de Nilo Diniz, na qual traça um panorama do debate ambiental no Brasil e o Manifesto ecossocialista,
aprovado no 2o Encontro Nacional de Ecologistas do PT em 1991. Integra a
coleção “Pensamento Petista”, que reflete o acúmulo até então desenvolvido
pelo PT em diversos temas – e que incluindo também volumes dedicados à
questão das mulheres e aos desafios da gestão pública.
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1068. ALMEIDA, Francisco Inácio de. O último secretário: a luta
de Salomão Malina. Brasília: Edições Fundação Astrogildo Pereira, 2002.
420p. A obra reúne uma série de entrevistas anteriormente concedidas por
Salomão Malina (1922-2002) – histórico militante da esquerda brasileira e
filiado desde os anos 1940 ao Partido comunista Brasileiro (PCB), tendo participado de sua direção durante décadas, inclusive como Secretário Geral, até
sua conversão em Partido Popular Socialista (PPS) em 1991, quando foi eleito
presidente de Honra da nova legenda. Nas entrevistas, Malina aborda aspectos de sua trajetória pessoal e política, e também suas leituras da história e
da conjuntura política e econômica do país, com ênfase sobre seu período de
atividade militante. Acompanham as entrevistas uma série de depoimentos
de amigos e companheiros de luta, na qual registram memórias dos contatos e
convívio com Malina. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, as quais
retratam a presença do partido na conjuntura política nacional dos anos 1980
e 1990, com ênfase sobre as impressões do PCB e depois do PPS a respeito
daquele partido. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
1069. ALMEIDA, Jorge. Marketing político: hegemonia e contra hegemonia. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo; Xamã, 2002. 254p.
Analisa as tensões entre o crescente emprego de recursos publicitários nas
campanhas eleitorais de partidos de esquerda e sua capacidade de construção
de cenários políticos alternativos. A partir de um quadro teórico que reflete
o desafio da transformação social à luz da mediação da imprensa e da propaganda, e também da análise de pesquisas eleitorais, o autor – coordenador da
área de pesquisas na campanha de Lula em 1994 – constrói uma interpretação das campanhas de 1994 e 1998, com destaque ao desempenho de Lula
e de Fernando Henrique Cardoso. Dessa análise conclui, em resumo, que o
marketing é imprescindível na política contemporânea, independentemente
da orientação das forças em disputa; que o marketing eleitoral não pode se
separar de um marketing político de médio e longo prazo; que as chamadas
“pesquisas de opinião”, sendo importantes, não respondem aos desafios estratégicos em jogo numa campanha; e que a esquerda pode construir uma
proposta de marketing de viés contra-hegemônico, lembrando que este não se
reduz a um marketing de oposição. Inclui apresentação de Eduardo Suplicy e
resenhas críticas de Fernando Antônio Azevedo e André Singer. Consiste de
uma “versão condensada” de tese defendida pelo autor em 200194.
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1070. ANTUNES, Priscila Carlos Brandão. SNI e ABIN: uma leitura
da atuação dos serviços secretos brasileiros ao longo do século XX. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002. 217p. Investiga, a partir de pesquisas em arquivos,
do exame da legislação, e da realização de entrevistas, a formação e evolução
dos “serviços de informação” no Brasil desde os anos 1930, com a criação do
Conselho de Defesa Nacional, até os mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), quando é criada a Agência Brasileira de Inteligência
(Abin), passando pelo período da ditadura militar (1964-1985). No que se refere
ao PT destacam-se, além de referências esparsas à espionagem de suas ações por
parte dos “serviços secretos” nos anos 1980, indicações sobre a participação de
parlamentares petistas no debate sobre a reestruturação da atividade de inteligência ao longo da década de 1990. Inclui a análise de Projetos de Lei, Emendas e palestras apresentadas pelos deputados Jaques Wagner, José Dirceu, José
Eduardo Dutra, José Fortunati, José Genoino e Marina Silva como contribuição
ao que caracteriza como um dos mais controversos componentes da ação do Estado. Inclui apresentação de Ricardo Wahrendorf Caldas. Publicação resultante
de dissertação de mestrado defendida pela autora em 200095.
1071. AQUINO, Maria Aparecida (Coord.). A constância do olhar vigilante: a preocupação com o crime político. Famílias 10 e 20. São Paulo: Arquivo do Estado; Imprensa Oficial do Estado, 2002. 224p. (Dossiê DEOPS/SP:
Radiografias do autoritarismo republicano brasileiro, 2). Analisa a história
e as atividades do Departamento Estadual de Ordem Política e Social da polícia
do Estado de São Paulo – órgão que durante sua existência (1924-1983) atuou na
repressão às lutas populares e à esquerda. Em termos mais específicos, analisa o
interesse do DEOPS sobre os estrangeiros e os movimentos sociais, notadamente o estudantil e o operário, entre os anos 1940 e 1980, contemplados nos dossiês de seu acervo identificados pelos códigos 10 e 20. Além de artigos sobre o
tema, apresenta anexo um catálogo com resumo dos respectivos dossiês. Entres
estes, ao menos setenta mencionam o PT. Neles constam documentos coletados
e relatórios policiais que retratam a trajetória do partido e dos movimentos que
lhe deram origem entre final dos anos 1970 e 1983 – ano de extinção do órgão.
Consiste do segundo volume de um série de cinco publicações que analisa a
atuação do DEOPS/SP desde 1924 a 1983, resultante do Projeto “Mapeamento e
sistematização do acervo do DEOPS/SP: série dossiês (1940-1983)”, iniciado em
1995 sob a coordenação de Maria de Aparecida Aquino após a transferência do
acervo ao Arquivo Público do Estado de São Paulo.
1072. AQUINO, Maria Aparecida (Coord.). O DEOPS/SP em busca
do crime político. Família 50. São Paulo: Arquivo do Estado; Imprensa
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Oficial do Estado, 2002. 198p. (Dossiê DEOPS/SP: Radiografias do autoritarismo republicano brasileiro, 4). Analisa a história e as atividades
do Departamento Estadual de Ordem Política e Social da polícia do Estado
de São Paulo – órgão que durante sua existência (1924-1983) atuou na repressão às lutas populares e à esquerda. Analisa atuação do departamento
em ações de tipo variado, reunidas nos dossiês de seu acervo identificados
pelo código 50. Além de artigos sobre o tema, apresenta anexo um catálogo
com resumo dos respectivos dossiês. Entres estes, ao menos cinco mencionam o PT, produzidos entre final da década de 1970 e o ano de 1980.
Neles constam documentos coletados e relatórios policiais que retratam a
trajetória do partido e de grupos de esquerda que aderiram ao PT – no caso,
os jornais Convergência Socialista (editado por grupo homônimo), O Trabalho (Organização Socialista Internacionalista), e O Companheiro (Movimento
pela Emancipação do Proletariado). Consiste do segundo volume de um
série de cinco publicações que analisa a atuação do DEOPS/SP desde 1924
a 1983, resultante do Projeto “Mapeamento e sistematização do acervo do
DEOPS/SP: série dossiês (1940-1983)”, iniciado em 1995 sob a coordenação
de Maria de Aparecida Aquino após a transferência do acervo ao Arquivo
Público do Estado de São Paulo.
1073. AQUINO, Maria Aparecida (Coord.). O dissecar da estrutura administrativa do DEOPS/SP: o anticomunismo, doença do aparato
repressivo brasileiro. Famílias 30 e 40. São Paulo: Arquivo do Estado; Imprensa Oficial do Estado, 2002. 166p. (Dossiê DEOPS/SP: Radiografias
do autoritarismo republicano brasileiro, 3). Analisa a história e as atividades do Departamento Estadual de Ordem Política e Social da polícia do
Estado de São Paulo – órgão que durante sua existência (1924-1983) atuou
na repressão às lutas populares e à esquerda. Mais especificamente, analisa
o empenho do órgão no combate ao comunismo e a atuação de suas delegacias especializadas, registrados nos dossiês de seu acervo identificados
pelos códigos 30 e 40. Além de artigos sobre o tema, apresenta anexo um
catálogo com resumo dos respectivos dossiês. Entres estes, ao menos quatro mencionam o PT, compreendendo o período 1979-1981. Neles constam
documentos coletados e relatórios policiais que retratam a trajetória do partido e de grupos de esquerda que aderiram ao PT – no caso, a Organização
Socialista Internacionalista, e os jornais O Companheiro (editado pelo Movimento pela Emancipação do Proletariado) e Movimento (impulsionado pela
Ação Popular Marxista-Leninista, entre outras forças). Consiste do segundo
volume de um série de cinco publicações que analisa a atuação do DEOPS/
SP desde 1924 a 1983, resultante do Projeto “Mapeamento e sistematização
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do acervo do DEOPS/SP: série dossiês (1940-1983)”, iniciado em 1995 sob a
coordenação de Maria de Aparecida Aquino após a transferência do acervo
ao Arquivo Público do Estado de São Paulo.
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1074. ARANTES, Pedro Fiori. Arquitetura nova: Sérgio Ferro, Flávio
Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos mutirões. São Paulo: Editora 34,
2002. 254p. A obra apresenta um histórico da moderna arquitetura no Brasil
e um quadro de seus dilemas no início dos anos 2000. Contempla o período
compreendido entre o golpe de 1964 e seu impactos sobre o campo da arquitetura, particularmente sobre as ideias de Villanova Artigas; até os mutirões
habitacionais nas periferias de São Paulo nos anos 1980. Eixo estruturante da
análise são as trajetórias e contribuições de Sérgio Ferro, Rodrigo Lefèbvre e
Flávio Impérios à arquitetura brasileira, que teriam “aliado ousadia poética e
prática revolucionária”. Referências ao PT retratam aspectos da política habitacional da primeira experiência de governo petista na cidade de São Paulo
(1989-1992), encabeçada pela prefeita Luiza Erundina. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1075. ARAÚJO, Caetano; GOUGON. Primeiras crônicas da eleição
presidencial de 2002. Brasília: Paralelo 15, 2002. 104p. Analisa os principais fatos do cenário político nacional e internacional relacionados à sucessão presidencial e à reforma política, e ocorridos entre dezembro de 2001 e
julho de 2002, na forma de “comentários curtos, feitos no calor da notícia”.
Tais comentários correspondem a crônicas publicadas pelo autor em coluna
veiculada através do portal eletrônico da Associação Debater – entidade
formada com o propósito de estabelecer um fórum de debates político-culturais. Segundo o autor, sua análise volta-se contra a tese da polarização
inevitável entre Lula e José Serra (Partido da Social-Democracia Brasileira/
PSDB) na campanha, que considera simplista, destacando as possibilidades
da candidatura de Ciro Gomes (Partido Popular Socialista). As referências
ao PT concentram-se sobre a questão da política de alianças, sobretudo à
aproximação com o Partido Liberal (PL), interpretada como uma “abertura”
do PT “para o centro”. Inclui tiras do cartunista Gougon além de prefácio do
senador Roberto Freire (PPS), que apresenta Araújo como ex-militante estudantil e sindical, além de dirigente partidário ligado ao Partido Comunista
Brasileiro (PCB) e, posteriormente, ao PPS.
1076. ARNTZ, Norbet; FORNET-BETANCOURT, Raúl; WOLTER,
Geog (Org.). Werkstatt “Reich Gottes”: befreiungstheologische impulse in der
praxis. Alemanha: Missionszentrale der Franzi, 2002. 350p. A julgar pelas
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informações disponíveis, a obra reúne artigos a respeito das relações existentes
entre religiosidade e política, com referências à Teologia da Libertação, vertente
progressista da Igreja católica. Inclui artigos de lideranças religiosas identificadas com o PT, que além de refletir as opiniões de filiados petistas sobre o tema,
apresentam breves menções ao partido. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1077. AZEVEDO, Kátia. Mutirão: jornal alternativo do Ceará. Fortaleza: Secretaria da Cultura e Desporto do Ceará/Museu do Ceará, 2002.
103p. (Outras histórias, 15). Analisa o perfil e a história de Mutirão, publicação alternativa existente no Ceará entre 1977 e 1982. Em termos mais detalhados, propõe breve retomada da conjuntura compreendida entre o golpe de 1964
e meados dos anos 1970, e também da imprensa alternativa na luta contra a
ditadura. Em seguida, com base em depoimentos de ex-participantes do jornal,
investiga sua linha editorial, a produção das matérias, a presença do Partido
Comunista Brasileiro (PCB), Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e Movimento Democrático Brasileiro (MDB) na articulação e sustentação da proposta, os
embates contra a censura, além do papel dos intelectuais e dos setores populares na publicação – desde as origens, com a retomada dos protestos de rua
contra a ditadura em 1977, até a campanha de 1982, quando sua impressão foi
interrompida. Entre os entrevistados, destacam-se Maria Luiza Fontenele, então
deputada estadual pelo MDB, eleita prefeita de Fortaleza pelo PT em 1985. Os
relatos, sobretudo de Fontenele, abordam não apenas as lutas populares, mas
o processo de formação de dissidências do PCdoB no estado em fins dos anos
1970, que resultariam na formação do Partido Revolucionário Comunista (PRC)
em 1984 (organização que aderiu ao PT), retratando assim, parcialmente, o processo de formação do PT no Ceará. Inclui apresentação de Gilmar Carvalho.
1078. AZNÁREZ, Carlos; ARJORNA, Javier. Rebeldes sin tierra: historia del MST de Brasil. México: Editorial Txalaparta, 2002. 233p. A julgar pelas informações disponíveis, analisa o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra (MST), mais importante movimento de trabalhadores do
campo e um dos principais movimentos sociais em atividade no país desde os
anos 1980. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, as quais retratam
a presença do partido nas lutas pela de terra no Brasil nos anos 1980 e 1990.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
1079. BALOGH, Anna Maria. O discurso ficcional na TV: sedução e
sonho em doses homeopáticas. São Paulo: Edusp, 2002. 224p. A julgar pelas
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informações disponíveis, a obra consiste de estudo da área de comunicação
dedicada à análise da produção ficcional televisiva no Brasil. Inclui brevíssimas referências a Eduardo Suplicy e Benedita da Silva, atores políticos da vida
real, e sua relação com personagens da telenovela O Rei do Gado, produzida
pela rede Globo e exibida entre 1996 e 1997. Estreando dois meses após o
massacre de Eldoldorado do Carajás – uma violenta ação policial que vitimou
19 trabalhadores rurais – a novela foi a primeira a retratar o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), suscitando assim interesse à pesquisa. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial
ao conteúdo da obra.
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1080. BARCELÓ, Sara; PIMENTEL, Zainer. Radicalizar la democracia: Porto Alegre, un modelo de municipio participativo. Espanha: Los
Libros de la Catarata, 2002. 195p. Analisa a experiência do Orçamento Participativo (OP), implementado pelas gestões petistas na prefeitura municipal
de Porto Alegre (1989-2000), capital do estado do Rio Grande do Sul. Além de
um breve histórico do processo de redemocratização ocorrido no Brasil após
o período de ditadura militar (1964-1985); inclui referências à implantação
inicial, ao funcionamento e à evolução do OP no município de Porto Alegre;
à influência da iniciativa sobre as políticas municipais implantadas no país; e
também à sua importância estratégica em relação a projetos de transformação
social, com referências, por exemplo, ao impacto do OP sobre o funcionamento do poder legislativo e à sua relação com iniciativas de incorporação dos
movimentos sociais na administração pública. Inclui apresentação de Ignácio
Ramonet. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
1081. BENITES, Sonia Aprecida Lopes. Contando e fazendo a história: a citação no discurso jornalístico. Bela Vista: Arte & Ciência Editora;
Assis: Núcleo Editorial Proleitura, 2002. 167p. A julgar pelas informações
disponíveis, trata-se de um estudo localizado nos campos da Comunicação e
da Linguística que, destinado aos não especialistas daquelas áreas, procurar
iluminar a dinâmica da política brasileira a partir da análise das citações no
discurso jornalístico. Inclui referências ao PT e lideranças petistas, os quais
retratam sobretudo a atuação de parlamentares petistas no estado de São Paulo. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial
ao conteúdo da obra.
1082. BETTO, Frei. Lula: um operário na Presidência. São Paulo:
casa Amarela, 2002. 126p. Registra a trajetória militante de Lula, desde sua
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atuação como liderança sindical nas greves da região do ABC paulista, até
a campanha de 2002, quando foi eleito para o seu primeiro mandato como
presidente da República (2003-2006). Aborda, mais especificamente, a participação de Lula e do conjunto da classe trabalhadora em momentos políticos
decisivos da luta contra a ditadura militar no Brasil (1964-1985) – tais como
as campanhas pela Anistia, a fundação do PT e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), as mobilizações populares pelas “Diretas Já” –, e nas campanhas presidenciais de 1989, 1994, 1998 e 2002. Inclui reflexões do autor
sobre o significado histórico da vitória de Lula em 2002 do ponto de vista da
esquerda brasileira; bem sobre as as expectativas e limitações que rondavam
naquele momento o primeiro mandato presidencial encabeçado do pelo PT.
Inclui fotos que retratam a trajetória pessoal e política de Lula, além de uma
bibliografia complementar com referências a obras sobre a história das lutas
populares no Brasil e sobre a formação do PT.
1083. BOAL, Augusto. Games for actors and non-actors. 2. ed. rev.
ampl. Inglaterra; Estados Unidos da América: Routledge, 2002. 301p. Na
obra, Augusto Boal – um renomado diretor teatral identificado com o PT –
apresenta os métodos de uma experimentação localizada na fronteira da arte
com a política, que o tornaria célebre: o Teatro do Oprimido – uma abordagem teatral dedicada a estimular o protagonismo social e a participação
política, tanto entre atores quanto entre não-atores. Referências indiretas ao
PT, presentes nas reflexões sobre a trajetória e concepções políticas de Boal,
se complementam com brevíssimas menções ao PT, nas quais aborda sua relação com o partido. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1084. BRANDFORD, Sue; ROCHA, Jan. Cutting the wire: the story of
the landless movement in Brazil. Inglaterra: Latin America Bureau, 2002.
305p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra analisa o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), mais importante movimento de trabalhadores do campo e um dos principais movimentos sociais em atividade
no país desde os anos 1980. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas,
as quais retratam a presença do partido nas lutas pela terra no Brasil nos anos
1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1085. BRECHER, Jeremy; COSTELLO, Tim. Contro il capitale globale: strategie di resistenza. Itália: Feltrinelli Editore, 2002. 248p. A julgar
pelas informações disponíveis, a publicação aborda experiências de resistên377

cia contra a mundialização capitalista da economia na passagem do séc. XX
para o séc. XXI em diversos países. Contempla apontamento sobre Brasil,
incluindo breves referências ao PT e a Lula. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1086. BROOKE, Nigel; Witoshynsky, Mary (Org.). Os 40 Anos da
Fundação Ford no Brasil: uma parceria para a mudança social = The Ford
Foundation’s 40 years in Brazil: a partnership for social change. São Paulo:
Universidade de São Paulo; Rio de Janeiro: Fundação Ford, 2002. 455p.
Retrata a presença da Fundação Ford no Brasil e as parcerias empreendidas
pela entidade no país. Inclui breves menções ao PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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1087. CABANES, Guilherme (Org.). Vivências, lutas e memórias:
histórias de vida de lideranças comunitárias em Fortaleza. Fortaleza: Fundação Demócrito Rocha, 2002. 271p. A julgar pelas informações disponíveis,
a obra apresenta um detalhado painel das lutas populares no município de Fortaleza, capital do estado do Ceará, produzido a partir depoimentos dos próprios ativistas. Contempla o largo período compreendido entre o final da década de 1950
e contexto pós-redemocratização, passando pela ditadura militar (1964-1985).
Inclui numerosas referências ao PT e a lideranças petistas, as quais retratam a
presença do partido juntos às lutas populares no estado do Ceará. Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1088. CÂMARA, Cristina. Cidadania e orientação sexual: a trajetória do grupo Triângulo Rosa. Rio de Janeiro: Academia Avançada, 2002.
182 p. Analisa a história do grupo Triângulo Rosa, uma articulação política
existente no Brasil na segunda metade dos anos 1980 e engajada na defesa
dos direitos relacionados à livre manifestação sexual e afetiva. Inclui inúmeras
referências ao PT, as que abordam sua relação com o movimento e também as
formulações do partido a respeito do tema. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1089. CARMEN, Raff; SOBRADO, Miguel. Um futuro para os excluídos: criação de empregos e geração de renda pelos pobres. Porto Velho,
EDUFRO, 2002. A julgar pelas informações disponíveis, a obra relata experiências de aplicação de uma metodologia de capacitação massiva para geração
de emprego e renda, desenvolvida pelo ativista de esquerda Clodomir dos
Santos com o objetivo de estimular a auto-organização dos trabalhadores em
sua atividade produtiva, aplicada em diversos países da América Latina. A
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obra inclui breves referências ao PT e a lideranças petistas, particularmente à
primeira administração do partido na cidade de São Paulo (1989-1992), encabeçada pela então prefeita Luiza Erundina. Publicação em português resulta
da tradução da edição original em inglês (2000), tendo sido posteriormente
publicada também em espanhol (2002). Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1090. CARMEN, Raff; CHAVES, Miguel Sobrado. Un futuro para
los excluidos: creación de empleos y generación de ingreso por los pobres,
Clodomir Santos de Morais y el Laboratorio Organizacional. Costa Rica:
Editorial Universidad Nacional, 2002. 332p. Edição em espanhol de obra
originalmente publicada em inglês (2000), posteriormente traduzida também
para o português (2002). Resumo encontra-se na referência à obra em português – ver Carmen e Chaves (2002).
1091. CARREIRÃO, Yan de Souza. A decisão do voto nas eleições presidenciais brasileiras. Florianópolis: Editora UFSC; Rio de Janeiro: FGV,
2002. 241p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra analisa o comportamento do eleitorado brasileiro nas campanhas presidenciais de 1989, 1994
e 1998. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Lula
– apresentado como candidato petista nos três pleitos eleitorais analisados
pela autora –, que retratam a presença do partido na conjuntura brasileira do
final da década de 1980 e dos anos 1990, bem como o desempenho político e
eleitoral do partido nas campanhas mencionadas. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1092. CARUSO, Chico. Era (um vez) FH: charges de Chico Caruso.
São Paulo: Devir, 2002. 160p. Reúnes charges nas quais o autor retrata de
maneira bem-humoradas fatos da conjuntura política brasileira entre 1994
e 2001 (a “era FH”, marcada pelos dois mandatos do então presidente Fernando Henrique Cardoso) envolvendo as principais lideranças partidárias do
país. Referências ao PT incluem a representação artística de lideranças como
Lula, Vicentinho, Olívio Dutra, Marta Suplicy, Eduardo Suplicy e José Genoino Neto, retratadas no contexto das campanhas presidenciais de 1994, 1998
e 2002, juntamente com candidatos das demais forças políticas; nas eleições
municipais de 2000; e nas prévias realizadas pelo PT em 2001 para a escolha
da candidatura apresentada às eleições presidenciais de 2002.
1093. CÉSAR, Benedito Tadeu. PT: a contemporaneidade possível: base
social e projeto político (1980-1991). Porto Alegre: Editora Universidade/UFR379
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GS, 2002, 395p. Analisa o PT do ponto de vista de sua composição e orientação
ideológica, desde a fundação ao seu I Congresso, procurando avaliar o grau de
“contemporaneidade e anacronismo” do partido à luz das transformações sociais
ocorridas ao longo da década de 1990. Com base em dados relativos ao perfil
dos militantes e eleitores petistas e na análise das resoluções dos seus encontros
e congressos nacionais, conclui que o PT constitui, no período assinalado, um
“partido de classe contemporâneo”; condição na qual residiria sua supostamente
originalidade e da qual se poderiam derivar seus dilemas. Noutras palavras o PT
representaria para o autor, tanto na composição como na sua prática e concepções, setores da sociedade pertencentes ou originados do mundo do trabalho,
carregando “em si” as “tensões que marcam a sociedade brasileira e o mundo no
qual se insere”. Inclui apresentação de José Vicente Tavares dos Santos e prefácio
de Francisco de Oliveira. Corresponde a uma versão ampliada de tese desenvolvida pelo autor entre 1988 e 199096 e à primeira parte de um estudo mais amplo
cujo segundo volume, pelo que consta, não chegou a ser publicado.
1094. CHUAHY, Eduardo; VICTER, Wagner Granja. A construção e a
destruição do setor elétrico brasileiro: uma analise critica e histórica de Getúlio Vargas a Fernando Henrique Cardoso. Rio de Janeiro: Relume-Dumará,
2002. 210p. Apresenta um histórico e um balanço daquilo que identifica como
a construção e o desmonte do setor elétrico brasileiro, contemplando o período
compreendido entre os mandatos presidenciais de Getúlio Vargas e Fernando
Henrique Cardoso, entre os anos 1930 e o início dos anos 2000. No tocante ao
PT, inclui capítulo intitulado “Politicas e estratégias sugeridas: projeto Energia
Elétrica do candidato Luiz Inácio Lula da Silva” que, a julgar pelas informações
disponíveis, consiste de constituição do autor oferecida à candidatura petista
apresentada nas eleições presidenciais de 2002. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1095. COMISSÃO PASTORAL DA TERRA. Conflitos no campo: Brasil – 2001. São Paulo: Loyola, 2002. A julgar pelas informações disponíveis,
apresenta um painel dos conflitos em curso no campo no Brasil entre o final da
década de 1990 e início dos anos 2000. Compõe um série de relatórios anuais
apresentados sobre a questão pela Comissão Pastoral da Terra. Inclui numerosas referências ao PT e a lideranças petistas, as quais retratam a presença do
partido juntos aos movimentos sociais do campo. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1096. COSTA, Jorge Adelino; NETO-MENDES, Antonio; VENTURA, Alexandre. Avaliação de organizações educativas. Portugal: Univer380

sidade de Aveiro, 2002. Considerando as informações disponíveis, trata-se
de obra dedicada analisar a questão educacional sob múltiplos aspectos, com
especial interesse sobre as instituições de caráter educativo. Referências ao PT
encontram-se no artigo de Carlos Machado, intitulado “A cidade com espaço
educativo da democracia sem fim: o caso do Orçamento Participativo de Porto
Alegre”, que contempla a análise de experiências acumuladas pelo PT à frente
da prefeitura municipal da capital do Rio Grande do Sul. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1097. COSTA, Naldson Ramos; SILVEIRA, Alair. (Org.). Sociologia
em tempo real. Cuiabá: Prisma, 2002. A julgar pelas informações disponíveis, a obra reúne ensaios nos quais temas contemporâneos são objeto de
reflexão sistemática, sempre sob o olhar particular da Sociologia. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, concentradas no artigo de Alair Silveira
intitulado “Encontros e desencontros entre PT e empresariado em Porto Alegre”, que retrata a presença do partido na capital do estado do Rio Grande
do Sul. Publicação não localizada. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1098. COUTO, Adolpho João de Paula. O PT em pílulas. Porto Alegre: Gente do Livro, 2002. 102p. Inclui ensaios crítico ao PT nos quais o
autor, denunciando o caráter supostamente “comunista não-ortodoxo” daquele partido, pretende contribuir para evitar que se repita em 2002 o cenário
de eleições passadas, quando Lula “aproximou-se perigosamente da vitória”.
Contempla referências à Central Única dos Trabalhadores (CUT), Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e à Igreja; ao Foro de São Paulo,
Fórum Social Mundial e ao Orçamento Participativo; e a Fidel Castro e Hugo
Chávez; entre outros temas. De modo geral, acusa a “fidelidade” do PT à “luta
de classes”, apoiada no “mesmo marxismo” que teria promovido genocídios
e autoritarismo onde quer que tivesse chegado ao poder. A obra, cuja objetividade é prejudicada pelo forte viés ideológico, foi produzida com apoio da
Fundação Milton Campos – entidade outrora ligada à Aliança de Renovadora
Nacional (Arena) – partido que apoiou a ditadura (1964-1985) – e depois vinculada ao Partido Progressista (PP). Inclui apresentação de Percival Puggina
e prefácio de Jarbas Passarinho. O Gal. Couto, ex-Comandante da 6ª Divisão
do Exército, é também autor, entre outros trabalhos, de Revolução de 1964: a
versão e o fato (1999) e A face oculta da estrela (2001).
1099. DAGNINO, Evelina (Org.). Sociedade civil e espaços públicos no
Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 364p. Reúne trabalhos que analisam a
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situação da sociedade civil brasileira no início dos anos 2000, considerando
os novos espaços de participação construídos no decurso da década de 1990.
Investiga experiências empreendidas por movimentos sociais, organizações não
governamentais e até pelo poder público em relação a temas como reforma
agrária, reforma urbana, direitos da mulher e participação democrática, contemplando diferentes regiões do país. Conforme indica a organizadora, a obra
evita uma visão dicotômica que opõe a sociedade civil a um estado “demonizado”, buscando uma abordagem capaz de elucidar o potencial do encontro entre
ambos. Entre os estudos reunidos destaca-se o trabalho de Leonardo Avritzer
intitulado “O Orçamento Participativo: as experiências de Porto Alegre e Belo
Horizonte”97, onde o autor aborda comparativamente as origens, o funcionamento interno e os desafios dos projetos de OP implantados por gestões petistas
nas capitais do Rio Grande do Sul e Minas Gerais. A coletânea sintetiza parte
dos resultados de uma pesquisa internacional que envolveu 22 países.
1100. DANIEL, Celso; SILVA, Marina; ROSSETO, Miguel; DOWBOR, Ladislau. Poder local e socialismo. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002, 118p. (Socialismo em discussão). Inclui contribuições
de Celso Daniel, Marina Silva, Miguel Rosseto e Ladislau Dowbor em que
“experiências de desenvolvimento local” são debatidas numa perspectiva socialista – tema reforçado pela conjuntura, marcada pelas vitórias obtidas pelo
PT nas eleições municipais de 2000. As contribuições, transcritas das falas
dos autores apresentadas no seminário “Perspectivas que o desenvolvimento
local e a distribuição de renda abrem à construção do socialismo”, são acompanhadas de breves intervenções sobre o tema trazidas por Max Altman, Inácio
Teixeira Neto, Alencar, Valter Pomar, Paul Singer, entre outros, além de apresentação de Francisco de Oliveira e do roteiro da fala de Celso Daniel, incluída ante
à impossibilidade de revisão de sua contribuição em decorrência do assassinato
do autor no período transcorrido entre o debate a publicação da obra. O seminário, promovido em 2000 pelo Instituto Cidadania, Fundação Perseu Abramo
e Secretaria Nacional de Formação Política do PT, integra o ciclo de debates “Socialismo e Democracia”. O registro destes debates compõe a coleção Socialismo
em Discussão, que reflete o debate teórico em curso no PT à época.
1101. DANTAS, Ibarê. Eleições em Sergipe (1985/2000). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002. 312p. Apresenta um painel das eleições realizadas no estado de Sergipe, no largo período compreendido entre o fim da
ditadura militar (1964-1985) e o início dos anos 2000. Inclui análises políticas e dados sobre as eleições de municipais 1985, 1988, 1992, 1996 e 2000;
a eleição de 1986, que elegeu as bancadas constituintes; a eleição presidencial
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de 1989; a de 1990, onde foram eleitos governadores, deputados e senadores;
além das eleições de 1994 e 1998, que elegeram governadores, deputados,
senadores e o presidente da República. Inclui numerosas referências ao PT, as
quais retratam a presença e o desempenho de suas candidaturas em Sergipe
no período assinalado. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1102. DANTAS, Vinicius. Bibliografia de Antonio Candido. São
Paulo: Editora 34, 2002. 269 p. 269p. Em essência, a publicação apresenta
uma extensa lista referências bibliográficas que reúne não apenas as obras
completas de Antonio Candido – renomado intelectual e filiado ao PT –, mas
também a produção existente a respeito de sua vida e obra. Inclui breves
referências ao PT, as quais retratam as relações de Cândido com o partido e
lideranças petistas. Contemplam imagens a retratar sua passagem pelo PT e
também referências a artigos por ele publicados em órgãos de comunicação
do partido. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1103. DAVIS, Diane E. Political power and social theory: volume 15.
Inglaterra: Emerald Group Publishing Limited, 2002. 302p. Reúne artigos elaborados por pesquisadores de campos variados do conhecimento, tais
como Sociologia, Ciência Política, Antropologia e História, dedicados a analisar as relações existentes entre classe e poder político, considerando o papel
mediador desempenhado pela cultura e pelo Estado em tais processos, e com
especial atenção a fatores como raça, gênero, cidadania e sociedade civil. Contempla estudos dedicados aos Estados Unidos, Chile, China, México, Samoa
e a região sudoeste da África, além do Brasil. Inclui capítulo dedicado ao PT
intitulado “Synergizing civil-society: State-civil society regimes in Porto Alegre”, de autoria de Gianpaolo Baiochi, no qual o autor analisa experiências de
democratização do poder político implementadas pelas gestões petistas na
cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1104. DAY, John Alan. Political parties of the world. Inglaterra: John
Harper Publishing, 2002. 604p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste de enciclopédia dedicada a organizações político-partidárias existentes
a redor do mundo. Inclui referência ao PT e a Lula, contemplando menções a
momentos marcantes da trajetória daquele partido e apontamentos sobre seu
perfil político-ideológico. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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1105. DIAS, Marcia Ribeiro. Sob o signo da vontade popular: o orçamento participativo e o dilema da câmara municipal de Porto Alegre. Belho
Horizonte: Universitária/UFMG; Rio de Janeiro: Iuperj, 2002, 305p. Publicado num contexto em que a proposta do Orçamento Participativo teria “invadido” o debate político “dentro e fora das universidades”, o estudo dedica-se a
extrair reflexões gerais dessa iniciativa a partir de uma análise da experiência
desenvolvida no município de Porto Alegre/RS entre 1989 e 1998 sob gestões
encabeçadas pelo PT. À luz de referências teóricas sobre os regimes democráticos, de entrevistas e do exame de fontes documentais, a análise se concentra
nas tensões existentes entre os mecanismos de participação direta da população
nas decisões em nível municipal e os conflitos derivados dessa participação no
nível da representação política. Ressalta que, sentindo-se “privados” de suas
atribuições institucionais, os vereadores passaram desde então a reformular
suas estratégias de relacionamento com o poder executivo; enquanto este se
apoia nos “sinceros impulsos participativos” da população como estratégia para
“fazer valer suas propostas de distribuição de recursos”. Além de apresentação
de Marcelo Gantus Jasmin e prefácios de Marcus Figueiredo, inclui anexos com
informações sobre emendas apresentadas ao orçamento municipal e à Lei de
Diretrizes Orçamentárias em Porto Alegre entre 1989 e 1998. Publicação resultante de tese de doutorado defendida pela autora em 200098.
1106. DOMÍNGUEZ, Jorge I (Org.). Mexico, Central, and South
America: the scholarly literature of the 1990’s. Estados Unidos da América:
Garland, 2002. 5v. Reúne artigos dedicados à apresentar novos desenvolvimentos na literatura acadêmica quanto ao entendimento do quadro político
e econômico existe no México e nos países das Américas do Sul e Central no
contexto posterior ao fim de inúmeros regimes autoritários, à queda do Muro
de Berlim (1989) e à dissolução da União Soviética (1991). A obra é apresentada em cinco volumes; cada um deles estruturado em torno de um eixo
temático: economia, democracia, partidos político, movimentos sociais, além
de raça e etnia. Referências ao PT e a lideranças petistas pontuam os cinco
volumes, mas concentram-se nos três últimos, retratando a presença do partido na conjuntura política nacional dos anos 1980 e 1990, com ênfase à sua
relação com os movimentos sociais. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1107. DORNELLES, Beatriz (Org.). Mídia, imprensa e as novas tecnologias. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. 325p. Reúne as comunicações apresentadas aos Grupos de Trabalho do 5º Seminário Internacional de Comunicação,
promovido em 2001 Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação
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Sociais da Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul (PUCRS). Em conjunto,
os artigos reunidos apresentam um painel das pesquisas em curso no campo da
Comunicação a respeito do impacto das novas tecnologias, sobretudo a internet,
sobre os demais meios já existentes como o rádio e a televisão. Referências ao PT e
a lideranças petistas concentram-se no artigo “Eleições sem promessas nos palanques eletrônicos brasileiros”, de autoria de Luciano Klöckner e Neusa Dermatini
Gomes, e retratam a participação do partido na campanha municipal de 2000,
com ênfase sobre a questão da propaganda televisiva. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1108. DUARTE, Laura Maria Goulart (Org.). Dilemas do cerrado:
entre o ecologicamente (in)correto e o socialmente (in)justo. Rio de Janeiro:
Garamond, 2002. 239p. Identificando a região do cerrado brasileiro como
palco de agudos conflitos sociais, econômicos e ambientais, a obra reúne artigos dedicados à análise crítica da perversa equação – considerada insustentável – que alí tem predominado há tempos: o “ecologicamente incorreto”
combinado ao “socialmente injusto” em nome daquilo que se considera ser
“economicamente viável”. Inclui referências ao PT, concentradas no capítulo
intitulado “Agroindústria familiar e perspectivas de uma vida rural sustentável: um breve olhar sobre a experiência do PROVE – Distrito Federal, Brasil”,
de autoria de Laura Duarte, Ida Cláudia Brasil e Olívia Saviano. No artigo, as
autoras analisam o Programa de Verticalização da Produção, implementado
pela administração petista no Distrito Federal (1995-1998), encabeçada pelo
então governador Cristovam Buarque. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1109. DUTRA, Olívio; DOBAL, Jorge. Presupuesto participativo y socialismo: las experiencias de Sao Paulo y Rio Grande do Sul. Argentina: El
Farol, 2002. 146p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra analisa experiências de implementação do Orçamento Participativo em administrações
do PT nas cidades de Porto Alegre/RS e São Paulo/SP. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1110. EVANS, Peter (Org.). Livable cities?: urban struggles for live
lihood and sustainability. University of California Press, 2002. 290p. Celebrando o crescimento econômico que acreditava estar ocorrendo à época
em muitos dos grandes centros urbanos dos chamados “países em desenvolvimento”, a obra alerta ao mesmo para a redução das áreas verdes, a crescente
especulação imobiliária e o aumento da populição como fatores que antecipam um futuro de insustentabilidade ambiental e inabitabilidade para estas
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cidades. Diante disso, apresenta uma série de artigos que não apenas contribuem para a um melhor diagnóstico dos problemas existentes, mas também
para a sua superação, indicando as parcerias entre comunidades locais, governos e organizações não governamentais como essenciais à resolução das
questões diagnosticadas. Inclui referências ao PT, concentradas no capítulo
intitulado “Water, water, everywhere, nor any drop to drink: land use and
water policy in São Paulo, Brazil”, de autoria de Margareth Keck, no qual – a
julgar pelas informações disponíveis – se encontram registros da política de
abastecimento e saneamento básico das administrações petistas na cidade de
São Paulo (1989-1992 e 2001-2004). Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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1111. FÁVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque; BRITTO, Jáder
de Medeiros (Org.). Dicionário de Educadores no Brasil: da colônia aos dias
atuais. 2. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; Comitê dos Produtores da Informação Educacional (COMPED/INEP/MEC); 2002. 1008 p. A
obra consiste de clássico estudo sobre a história da Educação no Brasil, desde
o período colonial ao início do sec. XXI, estruturada na forma de verbetes
biográficos. Neles, encontram-se informações sobre a trajetória pessoal e profissional de pesquisadores e profissionais, considerados destacados em função
das contribuições que trouxeram ao campo educacional. A julgar pelas informações disponíveis, inclui referências a proeminentes educadores identificados com o PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
1112. FEIJÓ, Jandira; ZALEWSKI, Plínio (org.). O jeito petista de
governar: o exemplo de Porto Alegre. Porto Alegre: Mercado Aberto, 2002.
208p. Empreende uma análise panorâmica da experiência de quatorze anos
do PT na administração municipal de Porto Alegre (1988-2002), capital do
Rio Grande do Sul. Reforçando as “conquistas democráticas e humanas”
obtidas ao longo dessa experiência, reúne contribuições elaboradas de um
ponto de vista crítico, que procura explorar as “contradições e os limites do
PT”. Diferentes aspectos da atuação da gestão municipal são abordados, tais
como saúde, planejamento, política tributária, abastecimento, distribuição
de renda, energia, transporte, economia, descentralização da gestão, infância
e juventude, segurança, habitação e cultura. Inclui textos de Afonso Garcia,
Cézar Busatto, Daltoé Cézar, Daniel Andrade, Edson Dornelles, Fernando
Schuler, Gunter Axt, Hélio Gama, Jandira Feijó, Jorge Barcellos, Plinio Zalex,
Valcir Ascari. As contribuições reunidas foram originalmente apresentadas
no seminário “Fiscalização Cidadã”, promovido na câmara municipal de Por386

to Alegre em 2002 pelo gabinete do deputado Cézar Bussato, à época integrante do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).
1113. FERNANDEZ JILBERTO, Alex E.; RIETHOF, Marieke (Org.).
Labour Relations in development. Inglaterra; Estados Unidos da América: Routledge, 2002. 416p. A julgar pelas informações disponíveis, o estudo
analisa as mudanças em curso em países considerados em desenvolvimento,
levando em conta as mudanças econômicas ocorridas em escala global na
passem do séc. XX para o séc. XXI. Inclui breves referências ao PT, a retratar
a atuação do partido no período assinalado. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1114. FERREIRA, Eliane Fernandes. Indigene ethnien brasiliens:
ihr kampf um land, recht, soziale anerkennung und ihr ethnisches selbstwertgefühl – eine untersuchung zur aktuellen lage der indigenen brasiliens. Alemanha: LIT Verlag, 2002. 232p. Considerando os dados disponíveis, trata-se de obra dedicada a apresentar um quadro situação das
populações indígenas no Brasil no final dos anos 1980. Inclui brevíssimas
menções ao PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
1115. FISCHER, Nilton Bueno; MOLL, Jaqueline. Por una nueva
esfera pública: la experiencia del presupuesto participativo. Argentina: El
Farol, 2002. 198p. Edição em espanhol de obra originalmente publicada em
português (2000). Resumo encontra-se na referência na obra em português –
ver Fischer et al. (2000).
1116. FONSECA, Myrian Cleide. Subprefeituras e conselhos de representantes: alternativas para a descentralização do município de São Paulo. São Paulo: O artífice, 2002. 160p. Analisa a história e as perspectivas
da descentralização administrativa no âmbito da gestão publica, com ênfase
sobre a experiência da prefeitura municipal de São Paulo entre as décadas de
1980 e 2000. Além desta breve análise, inclui trechos da Lei Orgânica do Município de São Paulo referentes ao tema abordado e resumo dos Projetos de Lei
apresentados sobre o assunto no período assinalado pelos poderes executivo
e legislativo municipais; seguidos de comentários críticos da autora. Entre os
mandatários cujos projetos foram contemplados na obra e que à época eram
filiados ao PT, encontram-se os então vereadores Adriano Diogo, Francisco
(Chico) Whitaker, Ítalo Cardoso, Jucelino Silva Neto, e a ex-prefeita Luiza
Erundina (1989-1992). Inclui prefácio de Marcos Camargo Campagnone.
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1117. FORTES, Leandro. Cayman: o dossiê do medo. Rio de Janeiro:
Record, 2002. 252p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra investiga fatos e personagens envolvidos no chamado “Dossiê Cayman”. O dossiê
consistia de um conjunto de documentos que atribuíam a prática do crime
de elisão fiscal – e que consiste numa série de procedimentos legais que,
contornando as normas tributárias, visa reduzir a carga de impostos devida
por um ente qualquer – a políticos do Partido da Social-democracia Brasileira
(PSDB), tais como Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Sergio Motta e
José Serra, em plena campanha presidencial de 1998. Inclui referências ao PT
e a lideranças petistas, as quais retratam a presença do partido na conjuntura
política do período. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir
do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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1118. FRIDMAN, Luis Carlos (Org.). Politica e cultura: século XXI.
Rio de Janeiro: Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 2002.
2 v. Reúne contribuições apresentadas ao Ciclo de Conferencias “Vozes do
Pensamento Político Contemporâneo” realizado em 2002. A julgar pelos dados disponíveis, referências ao PT e a Lula concentram em dois capítulos, intitulados “Eleições 2002: continuidades e rupturas” e “Governo Lula: coalizões
políticas e urgências sociais”, de autoria de Luiz Werneck Vianna e Franklin
Martins respectivamente, a retratar a atuação do partido no contexto da campanha presidencial de 2002. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1119. FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO. Centro Sérgio Buarque de
Holanda. Paths: Workers Party – Brazil. 2 ed. rev. ampl. São Paulo: Editora
Fundação Perseu Abramo, 2002. 128p. Consiste da tradução para o inglês
da segunda edição – revisada e ampliada – de obra publicada também em
português e espanhol (2002), que em sua primeira edição encontra-se igualmente disponível nos três idiomas (2000). Resumo encontra-se na referência
à edição em português – ver Fundação Perseu Abramo (2002).
1120. FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO. Centro Sérgio Buarque de
Holanda. Trajetórias: Partido dos Trabalhadores – das origens à vitória de
Lula. 2 ed. rev. ampl. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002.
140p. Ricamente ilustrado, retrata a trajetória do PT desde sua formação a partir das lutas sociais ocorridas nos anos 1970 até os dias hoje. Inclui referências
às greves ocorridas no final da década de 1970, ao esforço de oficialização e
legalização do partido, às campanhas pelas “Diretas Já”, pela Constituinte, pelo
“Fora Collor”, além da participação do PT nas campanhas eleitorais realizadas
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no país desde 1982, na luta pela reforma agrária e a vitória nas eleições de 2002.
A publicação resulta do trabalho do Centro Sérgio Buarque de Holanda da Fundação Perseu Abramo, cujos objetivos contemplam a preservação e organização
do patrimônio documental do PT e a “reconstrução” de sua trajetória almejando uma perspectiva diversa da “história oficial”, ou seja, procurando destacar
a “diversidade petista” e “os esforços de milhares de militantes anônimos que
construíram o partido”, situando-o na “grande efervescência social e política
da sociedade brasileira dos últimos 30 anos”. Consiste numa segunda edição,
ampliada e revisada, de trabalho publicado originalmente em 2000 na forma de
painéis para exposição. Entre as modificações entre as edições incluem-se a introdução do capítulo dedicado à campanha de 2002, pleito que conduziu Lula
à presidência da República. Publicado também em inglês e espanhol (2002).
1121. FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO. Centro Sérgio Buarque de
Holanda. Trayectorias: Partido de los Trabajadores – Brasil. 2 ed. rev. ampl.
São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002. 127p. Versão em espanhol da segunda edição – revisada e ampliada – de obra publicada também
em português e inglês (2002), que em sua primeira edição encontra-se igualmente disponível nos três idiomas (2000). Resumo encontra-se na referência
à edição em português – ver Fundação Perseu Abramo (2002).
1122. GAJARDONI, Almyr. Idiotas e demagogos: pequeno manual de
instruções da democracia. Cotia, SP, Brasil: Ateliê Editorial, 2002. 157p.
Consiste de uma espécie de manual de instruções voltado ao eleitor comum,
publicado por ocasião das eleições presidenciais de 2002. Utilizando os conceitos de “idiota” e “demagogos” em acepções distintas de seu uso corrente, o
autor considera os políticos “demagogos”, entendo por “idiotas” aqueles eleitores que se “exilam da política”. A julgar pelas informações disponíveis, com
base nesses conceitos, apresenta um quadro geral da política brasileira dos
últimos 50 anos, analisando fatos e personagens marcantes. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, as quais retratam a presença do partido na
conjuntura política brasileira dos anos 1980, 1990 e início dos anos 2000.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
1123. GENRO, Tarso; SOUZA, Ubiratan de. Il bilancio partecipativo:
l’esperienza di Porto Alegre – con appendici sulla riforma democratica dello
stato e sull’esperienza del Bilancio partecipativo nello stato di Rio Grande
do Sul. Itália: La Ginestra, 2002. 157p. (Democracia sovversiva; 1). Tradução para o italiano de obra originalmente publicada em português (1997).
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Resumos encontram-se na edição original da obra em português e em sua
reedição mais recente – ver Genro e Souza (1997 e 2001).
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1124. GIANOTTI, Vito. Força sindical: a central neoliberal de Medeiros a Paulinho. [São Paulo?]: Mauad, 2002. 199p. Elaborada por histórico
militante cutista, a obra apresenta em detalhes a trajetória da Força Sindical –
central sindical brasileira formada em 1991 e identificada com o chamado “sindicalismo de resultados”. Esta corresponde a uma perspectiva de trabalho sindical
conciliatória, divergente das posturas “combativas” ou “classistas” historicamente
associadas à Central Única dos Trabalhadores (CUT), central que é majoritariamente identificada com o campo petista. Além de um histórico daquela que é
caracterizada como uma “central neoliberal”, e de uma abordagem de aspectos
de sua proposta sindical, apresenta também uma biografia e o perfil ideológico
de suas de suas principais lideranças: Luiz Antônio de Medeiros e Paulo Pereira
da Silva, o Paulinho. Inclui numerosas referências ao PT e a lideranças petistas, a
retratar a presença do partido na conjuntura política nacional, com ênfase sobre
a década de 1990 e sobre suas relações com o meio sindical. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1125. GOLDFARB, Brian. Visual pedagogy: media cultures in and
beyond the classroom. Estados Unidos da América: Duke University Press
Books, 2002. 280p. Consiste de estudo dedicado aos recursos tecnológicos visuais, notadamente a televisão, e suas aplicações pedagógicas para além da utilização corrente (como recurso em salas de aula). O autor considera que apesar
do vertiginoso desenvolvimento ocorrido em termos de tecnologia visual, este
recurso não teria sido ainda plenamente reconhecido e aproveitado em toda a
sua potencialidade. Diante disso, apresenta estudos de caso registrados em diversos países nos quais, acredita, a utilização da tecnologia audiovisual extrapolou
aqueles usos já consagrados. Inclui capítulo inteiramente dedicado ao PT, no
qual analisa a experiência da TV Anhembi, um canal de televisão comunitário
que se desenvolveu sob o apoio e estímulo da primeira gestão do PT em São Paulo (1989-1992), encabeçada pela então prefeita Luiza Erundina. Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1126. GRAEFF, Eduardo P. Combate à corrupção e denuncismo na
era FHC. Brasília: Instituto Teotônio Vilela, 2002. 104p. A julgar pelas
informações disponíveis, consiste de obra editada pelo Instituto Teotônio
Vilela – instituição ligada ao Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB)
– no qual aborda iniciativas de combate a corrupção sob os dois mandatos
consecutivos de Fernando Henrique Cardoso na Presidência da República
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(1995-1998 e 1999-2002), acompanhadas do que parece ser um esforço de
rebater as denúncias de corrupção levantadas contra seus governos no mesmo período. Referências ao PT e a Lula constam em documento incluído
anexo à publicação, mais especificamente numa “carta aberta” de Eduardo
Jorge (filiado ao PT até 2003), dirigida a Lula. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1127. GRAZIA, Grazia de; CARVALHO, Maria do Carmo A. Anais do
I Congresso de Controle Social do Orçamento Público – 1999. Belo Horizonte:
[Instituto Polis?], 2002. 169p. (Fórum Nacional de Participação Popular nas
Administrações Municipais; 5). A obra reúne contribuições apresentadas ao 1º
Congresso de Controle Social do Orçamento Público, promovido pelo Fórum
Nacional de Participação Popular nas Administrações Municipais, e realizado
em Belo Horizonte em junho de 1999. Inclui referências à experiência de administrações encabeçadas pelo PT, tais como as de São Paulo/SP, Porto Alegre/RS
e Icapuí/CE, por exemplo, quanto à implementação da proposta de Orçamento
Participativo (OP). Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
1128. GRET, Marion; SINTOMER, Yves. Porto Alegre: a esperança de
uma outra democracia. São Paulo: Loyola, 2002. 154 p. Analisa experiência
de gestão do PT em Porto Alegre. Tradução para o português de obra originalmente publicada em francês (2002). A julgar pelas informações disponíveis,
apresenta um balanço das experiências de gestões do PT no município de
Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, com ênfase sobre a política de participação popular, notadamente sobre o programa do Orçamento
Participativo (OP). Obra editada também em francês (2002), posteriormente
traduzida para o turco (200499) e o inglês (2005100). Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1129. GRET, Marion; SINTOMER, Yves. Porto Alegre: l’espoir d’une
autre démocratie. França: La Découverte et Syros, 2002. 134 p. Edição em
português de obra publicada também em francês, posteriormente traduzida
para o turco (2004101) e o inglês (2005102). Resumo encontra-se na referência
a obra em português – ver Gret e Sintomer (2002).
1130. GUARESCHI, Pedrinho A. Uma nova comunicação é possível:
mídia, ética e política. Porto Alegre: Evangraf, 2002. 141p. De modo geral,
aborda criticamente a postura da imprensa corporativa no cenário político do
Rio Grande do Sul no início dos anos 2000. Investiga, mais especificamente,
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o papel dos meios de comunicação de massa no estado no contexto da campanha presidencial de 2002, que conduziu Lula à presidência; sua relação com
os governos estadual e municipal na capital gaúcha, encabeçados pelo PT;
além de avaliações mais gerais sobre a relação entre mídia e política. Inclui
contribuições de Attico Chassot, Boaventura de Souza Santos, Celso Augusto
Schroeder, Flávio Koutzii, Gilmar A. Crestani, João Carneiro, Marcelo Xavier
Parker, Maria de Nasareth Agra Hanssen, Marília Veríssimo Veronese, Martin
Bauer, Miguel da Costa Franco, Nelson Pacheco Sirosky, Osvaaldo Biz, Pedrinho A Gruareschi, Sandra Jovchelovitch e Sheila Gonçalves Câmara. Em
apendicê, inclui declaração da Rede Brasil Sul de Comunicação (RBS), afiliada
da Globo na região sul do país, publicada no jornal Zero Hora, esclarecendo
a posição do grupo ante aos equívocos cometidos pelo Ibope em pesquisa de
intenção de voto na campanha de 2002.
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1131. HARDMAN, Francisco Foot. Nem pátria, nem patrão!: memória operária, cultura e literatura no Brasil. 3. ed. rev. ampl. São Paulo:
Editora UNESP, 2002. 397p. Edição ampliada e revisada de estudo anteriormente publicado em 1983 e 1984. Analisa a cultura anarquista no Brasil
no início do séc. XX, apresentado raro registro da participação de militantes
identificados com o anarquismo em atividades realizadas pelo PT no contexto
de sua fundação, em 1980. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1132. HARNECKER, Marta. Sin tierra: construyendo movimiento social. Espanha: Siglo XXI, 2002. Aborda de modo panorâmico o perfil e a história do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), um dos mais
importantes movimentos sociais existentes no Brasil desde meados da década
de 1980. Desenvolvido a partir de visitas a acampamentos e assentamentos,
e a partir de entrevistas com militantes e dirigentes do MST, a obra destaca o
papel “revolucionário” desempenhado pelo movimento na sociedade brasileira
em sua luta contra o latifúndio e pela reforma agrária. Inclui breves referências
ao PT, as quais retratam a relação do partido com as lutas no campo. Traduzido
para o inglês (2003103) e francês (2003104). Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1133. HEENAN, Patrick; LAMONTAGNE, Monique (Org.). The South
America handbook. Estados Unidos da América: Routledge, 2002. 350p.
(Regional Handbooks of Economic Development). A obra integra uma série
dedicada a oferecer um panorama da situação da Europa, Ásia e América do
Sul, com especial interesse sobre seus aspectos sociais, políticos e econômicos,
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objetivando apresentar os principais fatores envolvidos no processo de crescimento das economias analisadas na passagem do séc. XX para o XXI. Inclui capítulo dedicado ao Brasil, no qual se encontram referências ao PT e a lideranças
petistas, notadamente a Lula, a retratar a presença do partido na conjuntura política brasileira dos anos 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1134. HEREDIA, Beatriz Maria Alásia de; TEIXEIRA, Carla Costa;
BARREIRA, Irlys Alencar Firmo (Org.). Como se fazem eleições no Brasil.
Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002. 274p. Reúne artigos dedicados a
analisar o processo político-eleitoral no Brasil sob os olhares da Antropologia,
com especial interesse sobre os modos como “valores, preconceitos e sentidos de pertença são acionados neste momento de troca, que reativa contratos
sociais e solidifica lugares de representação”. Referências ao PT e a Lula são
numerosas, e retratam a atuação do partido sobretudo nas campanhas presidenciais ocorridas no país em 1989, 1994, 1998 e 2002. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1135. HEYCK, Denis Lynn Daly. Surviving globalization in three Latin
American communities. Estados Unidos da América: Broadview Press, 2002.
299p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra procura contribuir para um
melhor entendimento dos processos de mundialização em curso na virada do
séc. XX para o séc. XXI, considerando a experiência cotidiana de comunidades
localizadas na fronteira entre culturas tradicionais e a modernidade. No caso
da Nicarágua, analisa mulheres trabalhadoras em regime de cooperativas; na
Bolívia, os índios Guarani; enquanto, no Brasil, se concentra sobre comunidades
de seringueiros na região Amazônica. A obra se fundamenta em entrevistas com
moradores dessas localidades – as quais no caso do Brasil mencionam o PT e
fazem numerosas referências a Chico Mendes, liderança petista assassinada em
1988 em função de sua aguerrida militância em defesa de um modelo social e
ambientalmente sustentável para a região da Amazônia. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1136. INSTITUTO CIDADANIA. Projeto segurança pública para o
Brasil. São Paulo: Instituto Cidadania; Belo Horizonte: Fundação Djalma
Guimarães, 2002. 110p. Apresenta elementos para uma política de segurança
pública para o Brasil, amadurecidos no âmbito do Instituto Cidadania – uma
organização não governamental coordenada por Lula. O Instituto foi criado
a partir do Governo Paralelo, formado depois da campanha de 1989 como o
objetivo de fiscalizar as ações do Governo Federal; tendo sido transformado em
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Instituto Lula após a conclusão do segundo mandato de Lula na Presidência da
República (2006-2010). O Instituto Cidadania firmou-se como um importante
espaço de debate e de elaboração de políticas públicas, tendo contribuído decisivamente para a construção do programa de governo da candidatura de Lula,
do PT, à Presidência da República em 2002. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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1137. ITEN, Marco; KOBAYASHI, Sérgio. Eleição, vença a sua!: as
boas técnicas do marketing político. Cotia: Ateliê̂ Editorial, 2002. 228p.
A obra apresenta uma espécie de manual do candidato, publicado no contexto das eleições de 2002. Avaliando o resultado de pleitos anteriores, dá
indicações sobre as táticas de projeção de candidaturas no cenário eleitoral,
com menções a recursos tradicionais de propaganda política, mas também
ao emprego das novas mídias. Inclui diversas referências ao PT e a Lula que
retratam sobretudo a presença do partido nas disputas presidenciais de 1989,
1994 e 1998. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1138. JAGUARIBE, Hélio; RIBEIRO, Renato Janine. Perspectivas
para o Brasil. Rio de Janeiro: Edições Fundo Nacional de Cultura, 2002.
86 p. (Cadernos do nosso tempo; 6). Reúne dois ensaios políticos intitulados
“Brasil ante o século XXI”, de Hélio Jaguaribe, e “Democracia petista, republicanismo tucano”, de Renato Janine Ribeiro, acompanhados de apresentação
de José Álvaro Moisés. A julgar pelas informações disponíveis, a obra apresenta uma leitura da conjuntura política e econômica brasileira no contexto de
realização das eleições presidenciais de 2002, que dariam vitória à candidatura do PT representada por Lula. Inclui numerosas referências ao PT e a Lula,
a retratar a presença do partido no cenário político nacional da década de
1990 e início dos anos 2000. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1139. JAMPAGLIA, Claudio; BENDINELLI, Thomas. Porto Alegre: il
Forum sociale mondiale. Itália: Feltrinelli Editore, 2002. 224p. Relata e documenta os debates realizados na segunda edição do Fórum Social Mundial,
realizada em 2002 na cidade de Porto Alegre/RS, então governada pelo PT;
enriquecidos por apontamentos históricos acerca da ampla articulação de movimentos em escala internacional que, no Fórum, encontram um espaço de
debate, articulação política e resistência à mundialização capitalista. Referências
ao PT pontuam a obra e retratam sua participação no evento. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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1140. KIELLER, Márcio. PCB-PCdoB: a unidade comunista no Brasil.
Curitiba: Instituto Brasileiro de Estudos de Relação de Trabalho, 2002.
97p. Considerando os dados disponíveis, a obra analisa as condições políticas
e as perspectivas de possível “unificação” dos comunistas no Brasil, mediante
reaproximação entre o Partido Comunista Brasileiro (PCB), formado em 1922
e reestabelecido no início dos anos 1990 após a conversão do antigo PCB em
Partido Popular Socialista (PPS); com o Partido Comunista do Brasil (PCdoB),
formado a partir de dissidência do antigo PCB em 1962, que se reivindica
uma reorganização do partido formado nos anos 1920. Inclui breves apontamentos sobre a participação do PT e de Lula nas campanhas presidenciais
realizadas no país desde 1989, que retratam as impressões e movimentações
dos comunistas relativamente àquele partido. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1141. KOIFMAN, Fabio (org.). Presidentes do Brasil. 2. ed. ampl. Rio
de Janeiro: Universidade Estácio de Sá; Editora Rio, 2002. 2 v. 932p. Reedição ampliada de obra originalmente publicada em 2001 em volume único.
Em sua edição ampliada, aborda a trajetória pessoal e política dos presidentes
da Republica eleitos no Brasil desde Deodoro da Fonseca, primeiro presidente
e proclamador da República, a Lula, ex-metalúrgico, fundador e liderança
do PT, eleito presidente na campanha de 2002 – tendo sido reeleito para um
segundo mandato consecutivo em 2006. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1142. KOONINGS, Kees; KRUJIT, Dirk (Org.). Las sociedades del
miedo: el legado de la guerra civil, la violencia y el terror en América Latina. Espanha: Ediciones Universidad de Salamanca 2002. 337p. Apresenta
um quadro de alguns dos principais países da América Latina, considerando
aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais, com especial interesse sobre as várias manifestações de conflito e violência presentes na região. Contempla os períodos de regime autoritário que se estabeleceram em diversos
países da região dos anos 1960 aos 1980, bem como os períodos de transição
e de expectativa quanto à consolidação democrática ao longo das décadas de
1980 e 1990. Inclui uma série de contribuições dedicadas ao Brasil, nas quais
se encontram breves referências ao PT, a retratar a presença do partido na
conjuntura política brasileira do período. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1143. LAITANO, José Carlos. Essa coisa chamada justiça. Petrópolis: Vozes, 2002. 310p. Elaborada por jornalista e juiz aposentado, a obra
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discute o funcionamento do sistema judiciário no Brasil em linguagem voltada ao público leigo. Como roteiro de debate, analisa processos dedicados a investigar o assassinato de lideranças sindicais no meio rural identificadas com
o PT, tais como Chico Mendes, Ivair Higino de Almeida e Wilson Pinheiro,
além de outros processos envolvendo Mendes e dirigentes partidários petistas
como Lula e Jacó Bittar. A obra é composta por pequenos artigos que analisam
casos específicos, intercalados com entrevistas concedidas ao autor por personagens envolvidos nos processos, tais como Adair José Longhini, Arquelau
de Castro Melo, Assuero Veronez, Darci Alves Pereira, Darly Alves da Silva,
Gomercindo Rodrigues, Idelfonso de Souza Menezes, João Branco, Jussará G.
Lummertz, Mauro Sposito, e Suely Belatto. Inclui prefácio de Leonardo Boff,
no qual denuncia o recorte de classe do sistema jurídico brasileiro, além de
um breve conto do próprio autor intitulado “O conto do Rei: toda e completa
justiça”, que ilustra a denúncia de Boff.
1144. LAMOUNIER, Bolivar; FIGUEIREDO JUNIOR, José Rubens
de Lima (Org.). A era FHC: um balanço. São Paulo: Cultura Editores Associados, 2002. 692p. Reúne uma série de estudos dedicados a analisar os
sete anos até então completados por Fernando Henrique Cardoso em seus
dois mandatos consecutivos na Presidência da República (1995-1998 e 19992002). Contempla diferentes áreas de atuação do governo, tais como política
macroeconômica e ajuste fiscal, renda e consumo, emprego, indústria e tecnologia, agricultura e reforma agrária, telecomunicações, transportes, política e
comércio exterior, relações executivo-legislativo, reforma administrativa, política urbana, direitos humanos e violência, defesa nacional, saúde, educação,
previdência social, assistência social e cultura, apontando os avanços e retrocessos observados em cada uma delas. Inclui referências ao PT e a lideranças
petistas, notadamente a Lula, a retratar a presença do partido como força
de oposição aos mandatos de FHC na presidência, de orientação neoliberal.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
1145. LEITE, Ronildo Leite. Os vulcões de abril. Recife: Edições Bagaço, 2002. 308p. (História das eleições no Recife; 2). Apresenta uma leitura da
conjuntura política e econômica da cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco, com referências aos principais fatos e personagens do largo período
compreendido entre meados da década de 1950 e o final da década de 1980,
acompanhados do balanço político e dos resultados de alguns dos principais
processos eleitorais ocorridos naquele período. Referências ao PT retratam a
presença do partido na conjuntura política do estado na década de 1980, bem
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como sua participação e o desempenho de suas candidaturas em alguns dos
processos eleitorais realizados no período assinalado. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1146. LESSA, Ronaldo et al. Coragem para sonhar e fazer. Rio de
Janeiro: Revan, 2002. 116 p. A julgar pelas informações disponíveis, consiste
de entrevista concedida por Lessa a um time de jornalistas, na qual aborda
sua trajetória pessoal e política, e apresenta suas leituras do quadro político
e econômico do país na passagem da década de 1990 para os anos 2000. Ronaldo Lessa era então governador do estado de Alagoas (1999-2002), tendo
sido reeleito em 2002. Em 2013, foi condenado na justiça por desvio de verbas
em sua gestão. A obra inclui referências ao PT e a lideranças petistas, que retratam a presença do partido na conjuntura política nacional e de Alagoas na
década de 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
1147. LIEDTKE, Paulo Fernando. A esquerda presta contas: comunicação e democracia nas cidades. Itajaí-SC: Editora da UNIVALI; Editora
da UFSC, 2002. 197p. Examina as políticas de comunicação implementadas
por governos de esquerda em nível municipal ao longo da década de 1990,
com especial destaque às iniciativas de prestação de contas à população. Em
termos mais específicos, apresenta uma caracterização do processo de comunicação no plano governamental; discute a importância da mídia na disputa
pelo poder político; e examina as políticas de comunicação implementadas nos
municípios de Blumenau/SC, Florianópolis/SC e Porto Alegre/RS, por gestões
encabeçadas ou integradas pelo PT. Conclui que a comunicação e a prestação
de contas nos casos analisados constituem, além de instrumento de democratização da gestão, também um mecanismo de legitimação do mandato mediante o reforço de sua transparência administrativa. Inclui apresentação de
Christa Berger, Maria Helena Webe, Moacir Loth e de Sérgio Capparelli, além
de prefácio de Pedro de Souza, professores das Universidades Federais do Rio
Grande do Sul e Santa Catarina. Publicação resulta de dissertação defendida
pelo autor em 1999105.
1148. LIMA JUNIOR, Jaime Benvenuto; ZETTERSSTRÖM, Lena
(Org.). Extrema pobreza no Brasil: a situação do direito à alimentação e
moradia adequada. São Paulo: Loyola, 2002. 251p. Analisa o quadro social,
político e econômico brasileiro, com especial interesse sobre a questão da
pobreza e da fome, e dos problemas habitacional e da violência no país. Inclui
uma avaliação crítica das ações do governo brasileiro no tocante a estes temas,
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desde o mandato de Fernando Collor de Mello aos de Fernando Henrique
Cardoso na Presidência da República ao longo dos anos 1990. Inclui breves
apontamentos ao Governo Paralelo e a Lula, retratando propostas do PT em
relação ao combate à pobreza. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1149. LIMA, Antônio Carlos de Souza. Estado e povos indígenas: bases para uma nova política indigenista. v. 2. Rio de Janeiro: LACED; Contra
Capa, 2002. 109p. (Territórios sociais; 7). Reúne contribuições apresentadas ao Seminário “Bases para uma Nova Política Indigenista”, realizado no
Rio de Janeiro na sede do Museu Nacional em junho de 1999. Tendo sido
publicado no contexto da campanha presidencial de 2002, que deu vitória
a Lula, a obra oferece bases para uma reorientação da política do governo
federal quanto à questão indígena. Inclui contribuição de Marina Silva, então
senadora do PT pelo estado do Acre, historicamente ligadas às lutas dos povos
da floresta e pela preservação do meio ambiente, hoje desfilada do PT e engajada na formação de uma nova legenda – a chamada Rede Sustentabilidade.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
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1150. LOPES, Gizelda. Mulheres de Mossoró: as senadoras – uma
saga política. Brasília: Projecto Editorial, 2002. 233p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra analisa a presença de lideranças mulheres no
cenário político do Rio Grande do Norte, com ênfase sobre as décadas de
1960 e 1970, incluindo breves menções ao PT. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1151. LUCATELLI, Maria Emilse (Org.). As portas de Tebas. Passo
Fundo: Editora UFP, 2002. 350p. Reúne ensaios de interpretação marxista
da realidade brasileira, e apresentados como subsidio ao debate no âmbito do
Centro de Estudos Marxistas, formado em 1995 sob a “maré contra-revolucionária” representada pelo avanço do neoliberalismo em escala global. Inclui
breves referências ao PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1152. MANTEGA, Guido. Fundamentos da política econômica do governo Lula. São Paulo: Centro de Integração Empresa-Escola, 2002. 60p.
(Coleção CIEE, 64). Expõe as diretrizes do programa de governo apresentado
por Lula, candidato à Presidência da República pelo PT nas eleições de 2002,
no que se refere à questão econômica. Em termos mais específicos, discute pro398

postas voltadas à geração de emprego e renda, reforma do sistema tributário,
ampliação da participação do Estado na economia, e ao aprimoramento dos projetos de assistência social. Inclui referências a políticas econômicas adotadas no
Brasil desde a década de 1960, sobretudo no período da ditadura militar (19641985) e da gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), de
orientação neoliberal, procurando diferenciar o programa petista de ambas.
A contribuição de Mantega, integrante da equipe do programa de governo da
candidatura petista, consiste da transcrição de fala apresentada em seminário
promovido pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) após as eleições
de 2002. Além de apresentação de Luiz Gonzaga Bertelli e da fala do autor, a
publicação inclui o registro de questões trazidas ao debate por Aldo Sartoro, André Carvalho, Luiz Barboa e Paolo Bellotti. Consiste, provavelmente, numa das
primeiras obras dedicadas publicadas em referência ao governo Lula.
1153. MAYA, Takagi; SILVA, Francisco Graziano da; BELIK, Walter
(Org.). Combate à fome e pobreza rural. São Paulo: Instituto Cidadania,
2002. 254p. Apresenta experiências internacionais de combate à fome, reúnidas como subsídio ao debate no Brasil pelo Instituto Cidadania – uma
organização não governamental coordenada por Lula. O Instituto foi criado
a partir do Governo Paralelo, formado depois da campanha de 1989 como
o objetivo de fiscalizar as ações do Governo Federal; tendo sido transformado em Instituto Lula após a conclusão do segundo mandato de Lula
na Presidência da República (2006-2010). O Instituto Cidadania firmou-se
como um importante espaço de debate e de elaboração de políticas públicas,
tendo contribuído decisivamente para a construção do programa de governo da candidatura de Lula, do PT, à Presidência da República em 2002.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial
ao conteúdo da obra.
1154. MELLO, Sérgio Cândido de. A razão do voto: a cultura política dos setores populares da cidade de São Paulo. Presidente Venceslau:
Letras à Margem, 2002. 152p. A julgar pelas informações disponíveis, a
obra analisa o comportamento político do eleitorado pertencente aos setores populares na cidade de São Paulo, tomando por subsídio uma série de
entrevistas realizadas no curso da campanha de 1986 e 1988, que envolveram eleições a cargos em todos os níveis, desde municipal, até estadual e
nacional, com exceção apenas da Presidência da Republica – cuja escolha
pelo voto direto se daria em 1989. Inclui numerosas referências ao PT e a
lideranças e candidaturas petistas, a retratar a presença do partido da conjuntura política paulistana, com especial ênfase sobre sua participação nas
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eleições de 1986 e 1988. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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1155. MELO NETO, José Francisco. Política e mudança: perspectivas
populares. João Pessoa: Universitária/UFPb, 2002. 414p. Analisa a trajetória do PT no estado da Paraíba, a partir da qual reflete sobre as perspectivas
da luta pelo socialismo no Brasil do início do século XXI. Embora contemple
referências às origens e perfil ideológico do PT e à caracterização socioeconômica da sociedade paraibana, o estudo se concentra no registro do depoimento de 34 lideranças petistas no estado nos quais discorrem sobre sua
trajetória e sua compreensão a respeito das disputas internas e do projeto
político do PT. Finalmente, a partir da análise dessas experiências, pontua
desafios que, acredita, impõe-se à luta socialista em seu conjunto, como
especial destaque à questão da organização partidária. Assevera, por exemplo, a necessidade de que o PT reverta uma série de processos (afastamento
dos movimentos sociais e consolidação dos mandatos enquanto instância
paralela de direção, por exemplo), como condição a sua viabilização enquanto instrumento de mudança. Anexos, inclui a resolução do 5º Encontro
Nacional do PT (1987) que trata do “programa democrático e popular”; e
documentos do PT/PB que retratam conflitos internos ao partido ocorridos
no contexto das eleições municipais de 2000.
1156. MELO, Marcus André Barreto Campelo de. Reformas constitucionais no Brasil: instituições políticas e processo decisório. Rio de
Janeiro: Revan, 2002. 238p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra
analisa as propostas de reforma administrativa, tributária e da previdência
social, considerando não apenas o conteúdo das propostas, mas seu processo de elaboração e proposição pelo Poder Executivo, bem como sua atribulada tramitação no Congresso Nacional. Inclui numerosas referências ao PT e
a lideranças petistas, a retratar a presença do partido na conjuntura política
brasileira da década de 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1157. MENDES, Cândido. Lula: a opção mais que o voto. Rio de
Janeiro: Garamond, 2002. 268p. Analisa a trajetória do PT e sua “originalidade dentro das instituições políticas brasileiras”, com ênfase ao período
compreendido entre o início das Caravanas da Cidadania em 1993 e a eleição presidencial de 2002, que conduziu Lula à Presidência da República.
Constitui um relato pessoal, que analisa comparativamente as trajetórias
do PT e do Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB) – tidos como
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“necessariamente convergentes” no propósito de corrigir a “prosperidade
seletiva que nos cerca”. Inclui referências às origens e evolução histórica
do PT; às Caravanas da Cidadania; à participação do partido nas eleições
de 1994 e 1998; à atuação do PT como partido de oposição no período; às
transformações que viveu internamente e sua relação com os movimentos
sociais e as classes médias; e à conjuntura das eleições presidenciais de
2002. Traduzido para o francês (2004106) e o espanhol (2005107). O autor
foi membro da Executiva Nacional do Partido da Social-democracia Brasileira (PSDB) – onde assumiu posição contrária às alianças com partidos de
direita, como o Partido da Frente Liberal (PFL) – e acompanhou Lula nas
Caravanas da Cidadania (1992-1993), tendo publicado inúmeras obras com
referências ao PT.
1158. MENDES, Xiko. Formoso de Minas no final do século XX: 130
anos!. Formoso: Edição da prefeitura municipal de Formoso, 2002. 645p.
Considerando as informações disponíveis, a obra consiste de uma espécie de
documentário histórico ilustrado, publicado por ocasião dos 130 anos completados da criação do Distrito de Formoso em 1870, localizado no município
de Paracatú/MG, que registra a história da localidade, elevada posteriormente
à condição de município. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, a
retratar a presença do partido tanto em Minas Gerais quanto no Distrito Federal, em meados da década de 1990. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1159. MENDONÇA, Katia. A salvação pelo espetáculo: mito do herói
e política no Brasil. Rio de Janeiro: Topbooks, 2002. 332p. A julgar pelas
informações disponíveis, a obra analisa o processo político-eleitoral brasileiro, com ênfase no papel da mídia e sobre a conjuntura brasileira da segunda
metade da década de 1980. Inclui numerosas referências ao PT e a Lula que
retratam sobretudo a participação do partido nas eleições de 1989, as primeiras a ocorrer no país desde os anos 1960, e na qual a candidatura petista
foi derrotada no segundo turno por Fernando Collor de Mello, apoiado pela
direita e impulsionado pelos grandes meios de comunicação de massa. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
1160. MESSENBERG, Débora. A elite parlamentar dos pós-constituinte: atores e práticas. São Paulo: Brasiliense, 2002. 175p. Reconhecendo
o Poder Legislativo como um espaço de manifestação coletiva imprescindível
aos regimes democráticos, a obra analisa sua dinâmica interna com foco so401

bre as práticas e representações de um grupo que caracteriza como a “elite”
do parlamento brasileiro, considerados protagonistas; e sobre sua atuação no
período compreendido entre 1989 e 1994, caracterizada como um momento
crucial da vida política brasileira à luz do processo de transição à democracia. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, a retratar a atuação de
sua bancada na Câmara dos Deputados e no Senado na primeira metade dos
anos 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
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1161. MILANI, Carlos; ARTURI, Carlos; SOLINÍS, Germán. (Org.).
Democracia e governança mundial: que regulações para o século XXI?. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2002. 295p. A julgar pelas informações, a
obra reúne artigos dedicados a refletir sobre a conveniência e possibilidades
de mecanismos de ampliação da participação política no contexto de avanço
do processo de mundialização capitalista. Referências ao PT concentram-se
na contribuição de Márcia R. Dias, intitulada “Entre a representação e a participação política: o debate acerca da institucionalização do Orçamento Participativo de Porto Alegre”, na qual analisa a experiência de gestão no município
encabeçada pelo partido. Publicação não localizada. Informações obtidas a
partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1162. MINÀ, Gianni. Un mondo migliore è possibile: da Porto Alegre
le idee per un futuro vivibile. Itália: Sperling & Kupfer, 2002. 302p. (Continente desaparecido; 32). Apresenta uma seleção de documentos apresentados ao 1º Fórum Social Mundial (realizado em Porto Alegre/RS em 2001),
acompanhada de entrevistas com lideranças a respeito do momento políticos
e de perspectivas futuras. Entre os entrevistados constam Ignacio Ramonet,
Manuel Vázquez Montalbán, Noam Chomsky, Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, Baltazar Garzón, Riccardo Petrella, Danielle Mitterand, Mário
Soares, além de Frei Betto, Luiz Inácio Lula da Silva e Tarso Genro, lideranças
identificadas com o PT. Obra originalmente publicada em italiano, traduzida
posteriormente para o português (2003108), espanhol – tendo sido em editado
na Argentina (2002) e em Cuba (2003109) – e também francês (2004110).
1163. MINÀ, Gianni. Un mundo mejor es posible. Argentina: Ediciones Le Monde diplomatique, 2002. 109p. Tradução para o espanhol de obra
originalmente publicada em italiano (2002). Traduzida depois para português
(2003111) e francês (2004112), tendo sido publicada em espanhol também em
Cuba (2003113). Resumo encontra-se na referência à obra em italiano – ver
Minà (2002).
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1164. MORHY, Lauro (Org.). Brasil em questão: a universidade e a
eleição presidencial. Brasília: Laboratório de Estudos do Futuro/UnB;
Editora UnB, 2002. v. 2, 264 p. Reúne reflexões de especialistas e de candidatos à Presidência da República nas eleições de 2002, além de documentos de entidades representativas do campo da educação, sobre diferentes
aspectos da realidade do país. Organizado em dois volumes, inclui a transcrição tanto das falas quanto das perguntas dirigidas aos palestrantes, registradas em debates promovidos pelo Fórum Brasil em Questão: A Universidade
e a eleição Presidencial, instalado na UnB por ocasião da eleição de 2002. No
primeiro volume, constam as contribuições dos especialistas. No segundo,
os documentos das entidades de educação e as reflexões dos candidatos,
entre os quais se incluem Anthony Garotinho (PSB), Ciro Gomes (PPS), José
Maria de Almeida (PSTU), José Serra (PSDB), Lula (PT) e Rui Costa Pimenta
(PCO). Referências ao PT se encontram na fala de Lula, no segundo volume,
que reforça o papel inovador do partido na política brasileira e apresenta as
propostas de sua candidatura, respondendo perguntas do público. Aborda
temas como participação popular, combate à fome, investimentos em infraestrutura e tecnologia, política externa, meio ambiente, educação, além dos
projetos de reforma agrária, política, trabalhista e sindical. Primeiro volume
da obra não localizado.
1165. Müller-Plantenberg, Urs. Nachschläge: ausgewählte
politisch-soziologische Arbeiten, 1997-2001. Alemanha: LIT Verlag, 2002.
189 p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra apresenta estudos
recentes a analisar o Brasil em perspectiva política e sociológica, acompanhados de resenhas. Inclui indicações a estudos que mencionam o PT. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
1166. MYERS, David J.; DIETZ, Henry A. (Org.). Capital city politics in Latin America: democratization and empowerment. Estados Unidos da América: Lynne Rienner, 2002. 408p. Apresenta uma série de
estudos dedicados a analisar experiências de ampliação da participação popular em algumas dos principais centros urbanos da América Latina. Inclui
referências ao PT, concentradas no artigo intitulado “São Paulo: tensions between clientelism and participatory democracy”, de autoria de Lawrence S.
Graham e Pedro Jacobi. Neles, os autores abordam experiências da primeira
gestão petista no município (1989-1992), encabeçada pela então prefeita
Luiza Erundina. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
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1167. NAGIB, Lucia. O cinema da retomada: depoimentos de 90 cineastas dos anos 90. Editora 34, 2002. 526p. Reúne depoimentos de noventa cineastas ativos no período 1994-1998, que compõem um painel daquele
processo que se convencionou caracterizar como de retomada do cinema brasileiro, estimulada pela Lei do Audiovisual. Inclui breves referências ao PT,
as quais retratam o envolvimento e as impressões de alguns cineastas com
relação ao partido. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
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1068. NAHRA, Clícia Maria Leite; BRAGAGLIA, Mônica. Conselho
tutelar: gênese, dinâmica e tendências. Canoas: Editora Ulbra, 2002. 160p.
A obra reúne comunicações apresentas no âmbito do curso de Serviço Social da
Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) que tratam da importância das práticas
e das perspectivas dos Conselhos Tutelares – órgão da administração pública
voltado à garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Inclui artigo de Maria
do Rosário, pedagoga e então deputada estadual pelo PT no Rio Grande do Sul,
além de presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado, que reflete posições do PT em relação ao tema. Referências adicionais ao partido, embora implícitas, encontram-se noutros artigos,
dedicados a analisar as experiências pioneiras de implantação do Conselho Tutelar sob gestões petistas na capital gaúcha. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1169. NERY, Sebastião. Folclore político: 1950 histórias. São Paulo:
Geração Editorial, 2002. 651p. A obra apresenta histórias dos bastidores da
cena política brasileira, revelando a dimensão “folclórica” da história política
oficial, contadas pelo jornalista e ex-senador Sebastião Nery. Inclui diversas
referências ao PT e a lideranças petistas, sobretudo a parlamentares ligados
ao partido. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
1170. O’Dougherty, Maureen. Consumption intensified: the politics of middle-class daily life in Brazil. Estados Unidos da América: Duke
University Press Books, 2002. 280p. A obra consiste de estudo em Antropologia dedicado aos setores autodeclarados como de classe média na cidade
de São Paulo. Em termos gerais, propõe que durante o longo período de crise
econômica que se estabeleceu no país ao longo da década de 1980 e primeira
metade dos anos 1990, a classe média brasileira – especialmente seu estrato
superior – teria redefinido seus padrões de identidade coletiva, deslocados
do acesso à casa própria, emprego de qualidade e educação formal, para a
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elevação de seus padrões consumo, sobretudo de produtos importados – em
boa medida fruto do contrabando – tomados como fator distintivo da própria
condição de classe. Inclui referências ao PT e a Lula que retratam sobretudo a
relação do partido com o eleitorado de classe média nas eleições presidenciais
de 1989 e 1994. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
1171. OLIVEIRA, Laerte Fernandes de. Em um porão de São Paulo:
o Lira Paulistana e a produção alternativa. São Paulo: Annablume; Fapesp,
2002. 120p. Analisa a cena político-cultural brasileira, com especial interesse sobre a produção musical alternativa nas décadas de 1970 a 1980 e sobre
as atividades do Lira Paulistana – centro cultural existente na zona oeste da
capital paulista entre 1979 e 1986. Inclui referências ao PT, as quais retratam
o envolvimento e as impressões de artistas do universo musical em relação
ao partido. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
1172. OTTMANN, Goetz Frank. Lost for words?: brazilian liberatio
nism in the 1990s. Estados Unidos da América: University of Pittsburgh,
2002. 256p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra analisa a tendência
de declínio do envolvimento político entre católicos ligados à ala progressista
da Igreja em São Paulo desde o início dos anos 1990. Inclui numerosas referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente à Luiza Erundina, prefeita
de São Paulo na primeira gestão do partido no município (1989-1992); e a
Paulo Freire, educador mundialmente reconhecido, também do PT, e Secretário de Educação na gestão Erundina. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1173. PAIM, Antônio. Para entender o PT. Londrina: Humanidades,
2002. 71p. Analisa a trajetória do PT desde a fundação em 1980 à vitória de
Lula em 2002. Além de sintetizar conclusões de um estudo anterior114, inclui
conferência apresentada ao Conselho Técnico da Confederação Nacional do
Comércio em 2001. De modo geral, identifica na trajetória do partido a existência de três períodos: “ciclo insurrecional” (1980-1989), onde supostamente
pretendia “criar uma situação revolucionária” e “tomar o poder pela força”;
um segundo ciclo onde, indica o autor, almejava implantar uma “democracia
popular idêntica ao regime que vigorou no Leste Europeu” (1994-2002); e um
terceiro ciclo, inaugurado em 2002, que seria marcado pela “adesão” do PT
“ao Estado de Direito” e pelo “abandono integral da postura radical precedente”. O ensaio, cuja objetividade é prejudicada pelo forte viés ideológico, além
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de insuficientemente fundamentado em referências históricas e documentais,
revela o relativo desconhecimento do autor em relação à composição social,
dinâmica interna e à história do PT. Anexo, inclui o documento básico do
programa do PT nas eleições de 2002.
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1174. PAIVA, Flávio. Mobilização social no Ceará: 16 anos de tentativas e 1 promessa de diálogo. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2002.
171p. Analisa os dezesseis anos de “hegemonia tucana” no Estado do Ceará
(1986-2002), articulada pelo ex-governador Tasso Jereissati, tido como “conhecido nacionalmente pela imagem de modernização administrativa num estado
de longa tradição coronelística”, mas que teria “imposto um estilo impermeável
ao povo cearense e com nuances do autoritarismo que pretendeu substituir”.
Retoma brevemente a história do Ceará desde o séc. XVII, passando pela sua
emancipação do Governo Geral de Pernambuco em 1799; para então abordar
os principais fatos da conjuntura política do estado no período posterior à ditadura (1964-1985). Referências ao PT pontuam o texto e contemplam a eleição
de 1985 em Fortaleza, que deu vitória à petista Maria Luiza Fontenele; breves
notas a respeito da experiência do partido na prefeitura de Icapuí; a expulsão
de Fontenele do PT, quando findado seu mandato em 1988; e também a participação do partido em alguns dos embates políticos e eleitorais ocorridos no
estado desde então, notadamente as eleições 1988 e de 2002, que deu vitória
ao grupo de Tasso por estreitíssima margem de votos. Inclui apresentação de
Maria Cristina Fernandes, então editora do jornal Valor Econômico.
1175. PARANÁ, Denise. Lula: o filho do Brasil. 2. ed. rev. ampl.
São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002. 527p. Consiste da
segunda edição, revista e ampliada, de estudo publicado em 1996, dedicado
à trajetória de Lula – retirante nordestino, fundador e principal liderança do
PT, eleito presidente da República por dois mandatos consecutivos (20032006 e 2007-2010). Com base em entrevistas concedidas à autora, contempla desde sua infância em Pernambuco à formação do PT nos anos 1980. Ao
final, propõe reflexão sobre essa trajetória individual e de classe, bem como
sua passagem entre o que define como uma “cultura da pobreza” à “cultura
da transformação”. Nesse sentido, mais que a trajetória de Lula, conforma
aponta Antonio Cândido em apresentação, o livro traça um “panorama do
comportamento e dos sentimentos das classes oprimidas” do país. Anexo,
consta álbum fotográfico que retrata momentos e personagens da vida de
Lula. Baseado em tese de doutorado defendido pela autora em 1995115, o livro foi primeiramente publicado em 1996. As alterações implementadas entre a primeira edição e esta, a segunda, incluem o acréscimo de entrevistas
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inéditas e a exclusão do prefácio de Osvaldo Coggiola – ver Paraná (1996).
Obra traduzida para o espanhol (Argentina, 2003116; reeditada em 2010117),
coreano (2004), italiano (2004118), francês (2010119) e polonês (2013120). Foi
também adaptada para o cinema 2009121; tendo a adaptação sido convertida
numa nova publicação (2009122).
1176. PAZ, Luis Paulo Cesar. O exemplo e as ideias permanecem.
[São Paulo?]: edição do autor, 2002. 120p. Reúne breves ensaios elaborados por Luis Paulo Cesar Paz (1981-2002) – militante de juventude
do PT –, a respeito de diferentes aspectos conjuntura política nacional e
internacional, contemplando o final da década de 1990 e início dos anos
2000. Analisa, de um ponto de vista de esquerda, diferentes temas relativos aos campos da política, economia, direito, cultura, imprensa e relações
internacionais. Inclui três contribuições relacionadas mais diretamente ao
PT, nas quais o autor discute, de modo geral, as orientações estratégicas e
programáticas do partido no período 2001-2002, marcado 12º Encontro
Nacional do PT, pelo Processo de Eleições Diretas (PED) das direções, e
pela campanha presidencial que conduziu Lula à Presidência da República. Inclui apresentação de Sônia e José Luis Paz. Luis Paulo, que faleceu
em 2002, era estudante do curso de Direito na Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC/SP) e colaborava com mandato de José Dirceu,
então deputado federal e presidente do PT.
1177. PEREIRA, Álvaro. Depois de FHC: personagens do cenário político analisam o governo Fernando Henrique Cardoso e apontam alternativas
para o Brasil. São Paulo: Geração Editorial, 2002. 309p. A obra apresenta
entrevistas algumas das principais lideranças do país, ligadas a diferentes partidos, nas quais apresentam um balanço dos governos de Fernando Henrique
Cardoso (1995-1998 e 1999-2002) sob diferentes aspectos, sobretudo social e
econômico; e analisam a conjuntura política brasileira no contexto de realização
das eleições presidenciais de 2002, que dariam vitória à candidatura petista,
representada por Lula. Referências ao PT e a lideranças petistas são numerosas
e pontuam toda obra. Além disso, inclui o depoimento de três membros do partido: Lula, José Dirceu e Cristovam Buarque – este último hoje filiado ao Partido
Democrático Trabalhista (PDT). Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1178. PILAGALLO, Oscar (Org.). O Brasil em sobressalto: 80 anos de
história contados pela Folha. São Paulo: PubliFolha, 2002. 238p. Publicada
em 2002, a obra revisita oito décadas de história do Brasil passadas até então,
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narrados a partir da formação e da trajetória do jornal Folha de S.Paulo por ocasião dos seus 80 anos de existência. A julgar pelas informações disponíveis, a
obra evidencia que o jornal nem sempre esteve sintonizado com as transformações ocorridas no país, tendo por exemplo apoiado os tenentistas e a luta pelo
voto secreto, para em seguida apoiar Washington Luís na revolução de 1930;
ou tendo defendido a chamada Revolução Constitucionalista de 1932, para em
seguida alinhar-se com Getúlio Vargas e seu Estado Novo. Inclui numerosas
referências ao PT e a lideranças petistas, notadamente a Lula, as quais retratam
a presença do partido e seus dirigentes na conjuntura política nacional nos anos
1980 e 1990, e sua relação com a Folha. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1179. PITTA, Celso. Política e preconceito: a história e a luta do prefeito que enfrentou os poderosos. São Paulo: Martin Claret, 2002. 176p.
Consiste de um relato autobiográfico de Celso Pitta (1946-2009), segundo
prefeito negro da história do município de São Paulo, cujo ingresso na política
se deu como “apadrinhado” de Paulo Maluf – político ligado a forças conservadoras desde o período da ditadura militar (1964-1985). A julgar pelas informações disponíveis, a obra apresenta a versão de Pitta sobre os fatos transcorridos entre sua eleição em 1996 e os primeiros anos da segunda gestão petista
em São Paulo (2000-2004), encabeçada por Marta Suplicy. Embora desligado
de Maluf no contexto das denúncias de corrupção contra sua administração,
não chegou a alinhar-se com forças progressistas ou de esquerda, o que deve
levar a uma relativização dos “poderosos” a que se refere o autor no título da
obra. Referências ao PT e a lideranças petistas retratam a atuação do partído
no município na segunda metade da década de 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1180. POCHMANN, Marcio (Org.). Desenvolvimento, trabalho e solidariedade: novos caminhos para inclusão social. São Paulo: Cortez; Editora
Fundação Perseu Abramo, 2002. 255p. Apresenta as políticas implementadas
pela prefeitura municipal de São Paulo, sob a gestão da petista Marta Suplicy
(2001-2004), através da Secretaria Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade – encabeçada pelo autor –, voltadas ao “rompimento do ciclo estrutural de
pobreza e desigualdade de renda” no município. Examina detalhadamente as
iniciativas (diferenciando-as das propostas neoliberais) que integraram essa
política, como os programas de redistribuição e geração de renda e de reorganização do mercado de trabalho com valorização do desenvolvimento local,
além do esforço de criação de um sistema de comunicação e informação que
atendesse com eficiência a população-alvo dos programas. Organizado por
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Márcio Pochmann, a obra reúne artigos de Aleto José de Sousa, Alexandre Lalau Guerra, Amiltons Moretto, Ana Maria Medeiros da Fonseca, André Gambier Campos, Angela Maria Schwengber, Armelindo Passoni, Dulce Helena
Cazzuni, Edevaldo Fernandes da Silva, Estanislau Maria de Freitas Júnior,
José Caetano Lavorato Alves, Josias Lech, Marcio Pochman, Marinilzes Moradillo Melo, Mauro Zeuri, Paulo Gil de Souza, Ricardo Luiz Chagas Amorim,
Roberto Vilela de Moura Silva, Rosa Maria Alves de Almeida, Rosana de Freitas e Wazdat de Oliveira; além de prefácio de Marta Suplicy.
1181. POMAR, Wladmir. Um mundo a ganhar: revolução democrática e socialista. São Paulo: Viramundo, 2002. 219p. Compõe-se de dois estudos dedicados à análise da formação social brasileira e aos desafios colocados
à luta pelo socialismo na atualidade. O primeiro deles investiga particularidades do processo de emergência e consolidação da dominação burguesa em
nosso país, desde meados do século XIX ao mais recente período ditatorial
(1964-1985). Elaborado originalmente em 1982 e com circulação restrita às
brochuras mimeografadas, expressa as opiniões do autor no debate, clássico
e ainda controverso na esquerda, referente à caracterização da burguesia brasileira e às implicações estratégicas dessa caracterização. No segundo texto,
concluído à época de publicação do livro, analisa as transformações vividas
pelo capitalismo no Brasil ao longo da década de 1980 e 1990 e examina os
desafios que lhe são correspondentes em termos das alternativas de transformação social. Reflete as posições de um dos mais destacados dirigentes do
PT nos anos 1980, coordenador geral da campanha de Lula à presidencial da
República em 1989.
1182. PONT, Raul. A estrela necessária. Porto Alegre: Veraz, 2002.
243p. Reúne textos que abordam a trajetória e orientações políticas de Raul
Pont, que refletem parcialmente a trajetória e as posições também da tendência petista Democracia Socialista, da qual é a principal liderança. Inclui, primeiramente, a transcrição de um encontro entre os petistas Raul Pont, Dilma
Roussef, Flavio Koutzii, Miguel Rosseto e Paulo Vizentini, no qual abordam sua
participação na luta contra a ditadura militar (1964-1985). Aos depoimentos,
segue-se uma conferência sobre a relação entre poder local e socialismo, apresentada por Pont no 2º Fórum Social Mundial (2002), na qual avalia a experiência do PT na prefeitura de Porto Alegre/RS; além de contribuições referentes ao
programa e à construção do PT. Dentre estas constam a tese elaborada por Pont,
Heloísa Helena, João Machado e Joaquim Soriano, apresentada ao Processo de
Eleições Diretas/PED do PT (2001); um balanço desse processo (2001); e uma
reflexão sobre o PT e a reforma política, redigido no contexto de realização do
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12º Encontro Nacional do PT (2001). Inclui artigo de Tabajara Ruas a respeito
da perseguição política sofrida por Pont entre o final dos anos 1960 e início dos
1970; e imagens que retratam sua trajetória, desde a militância no Movimento
Democrático Brasileiro (MDB) ao PED do PT de 2001.
1183. PRONI, Marcelo Weishaupt; LUCENA, Ricardo de Figueiredo
(Org.). Esporte: história e sociedade. Campinas: Autores Associados, 2002.
248p. Consiste de uma coletânea de artigos a respeito da questão do esporte
no Brasil, considerada sobretudo em seus aspectos histórico e político. Inclui
referências ao PT, concentradas em contribuição dedicada a analisar a questão das políticas públicas para a área do esporte e lazer, as quais retratam a e
experiência da primeira gestão do PT no município de São Paulo (1989-1992),
encabeçada pela então prefeita Luiza Erundina. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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1184. REGO, Julio; MARRA, Heloisa. Estilo no trabalho. São Paulo:
Editora Senac, 2002. 184p. Destinada ao público interessado nas tendências
contemporâneas da moda, a obra – resultante de parceria entre o produtor
de moda masculina da rede Globo de televisão e uma jornalista envolvida
no tema – discute a questão do vestuário no trabalho, com ênfase sobre ao
que identifica como novos códigos do ambiente de trabalho surgidos como o
processo de globalização. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, que
retratam os modos de vestir, na política, de personagens como Lula e a então
senadora petista Heloísa Helena. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1185. REILY, Suzel. Voices of the Magi: enchanted journeys in southeast Brazil. Estados Unidos da América: University of Chicago Press, 2002.
266p. (Chicago Studies in Ethnomusicology). Consiste de estudo em Etnomusicologia dedicado à Folia de Reis na região sudeste do país. Inclui breves
menções a filiados do PT e sua relação com esta, que constitui umas das mais
tradicionais manifestações da cultura popular no Brasil. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1186. REIS, Fábio Wanderley. Tempo presente: do MDB a FHC. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2002. 403p. Reúne artigos do autor publicados
em jornais brasileiros entre 1978 e 2001. Neles, o autor analisa a realidade
brasileira sob múltiplos aspectos, sobretudo social, econômico e político, discorrendo sobre temas como a transição, da ditadura militar (1964-1985), à
democracia, crise do socialismo, balanço dos governos de Fernando Henrique
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Cardoso na Presidência da República (1995-1998 e 1999-2002), e os desafios
do chamado processo de globalização. Inclui numerosas referências ao PT e
a lideranças petistas, notadamente a Lula, as quais retratam a presença do
partido na cena política brasileira desde a décadas de 1980 aos anos 2000.
Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao
conteúdo da obra.
1187. RIDENTI, Marcelo; REIS FILHO, Daniel Aarão (Org.). História do marxismo no Brasil. Campinas: Editora Unicamp, 2002. v. 5. 282p.
Compõe uma série de seis publicações dedicadas a investigar as interpretações
do Brasil e as organizações políticas identificadas com a tradição marxista no
país. Neste, que consiste no quinto volume da coleção, são investigadas a história de organizações existentes entre as décadas de 1920 e 1960. Incluem-se
aí o Partido Comunista do Brasil (PCB), uma série de grupos trotskistas, o
Partido Socialista Brasileiro (PSB), a Organização Revolucionária MarxistaPolítica Operária (ORM-Polop) e a Ação Popular (AP). Contempla contribuições de Marcos del Roio, Daniel Aarão Reis Filho, Dainis Karepovs, José Castilho Marques Neto, Margarida Luiza de Matos Vieira, Marcelo Badaró Mattos
e Marcelo Ridenti. As referências ao PT, bastante breves, estão relacionadas
à trajetória da AP no final dos anos 1970. Mais precisamente ao processo de
dispersão em diferentes organizações e de dissolução de parcela significativa
do grupo no PT, ocorrida a partir de seu 2º Congresso em 1980, que formalizou a adesão àquele partido; e à tentativa de manutenção de um grupo remanescente, que, no PT, daria origem à Organização Comunista Democracia
Proletária (OCDP).
1188. RIETHOF, Marieke. Responses of the Brazilian labour movement
to economic and political reforms. Países Baixos: Roxenberg Publishers, 2002.
240p. A julgar pelas informações disponíveis, analisa as reações do movimento
sindical no Brasil às mudanças ocorridas no país, sobretudo econômicas, contemplando o largo período compreendido entre os anos 1960 e 1990. Inclui referências a ao PT e a Lula, as quais retratam a presença do partido na conjuntura
brasileira das décadas de 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações
obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1189. RISÉRIO, Antônio. Adorável comunista: história política, charme e confidências de Fernando Sant’Anna. Rio de Janeiro: Versal Editores,
2002. 324p. Narra a trajetória pessoal e política de Fernando Sant’Anna, liderança comunista histórica no país, um dos primeiros deputados cassados
com o golpe militar de 1964, indicado presidente de honra do Partido Popular
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Socialista (PPS) – legenda surgida a partir do antigo Partido Comunista Brasileiro (PCB), ao qual era filiado, e hoje orientado por ideário baste diverso em
relação àquele das suas origens nos anos 1920. Inclui referências ao PT e a
lideranças petistas, que refletem não apenas os contatos de Sant’Anna com o
partido, mas também as impressões que tinham os comunistas em relação à
legenda nos anos 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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1190. RODRIGUES, Edmilson Brito. Estado nacional, cidades e desenvolvimento: apontamentos sobre os impactos das reformas neoliberais
na estrutura federativa, o golpe à autonomia e ao protagonismo municipal.
Belém: Labor, 2002. 73p. Conforme indicação do título, a obra analisa o
impacto das reformas neoliberais sobre o pacto federativo, com foco sobre
os prejuízos acarretados neste processo à perspectiva de autonomia e protagonismo dos governos locais. A julgar pelas informações disponíveis, a obra
– cujo autor era então prefeito do município de Belém pelo PT no exercício de
seu segundo mandato consecutivo (2000-2004), encontrando-se hoje filiado
ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) – inclui referências ao PT, a retratar
as posições do partido no tocante à temática abordada. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1191. RODRIGUES, Edmilson; ARAÚJO, Luiz; NOVAES, Jurandir.
Congresso da cidade: construir o poder popular reinventando o futuro. Belém: Labor Editorial, 2002. 113p. Examina a experiência de democratização
da gestão municipal de Belém implantada no segundo mandato do PT na prefeitura da capital paraense (2001-2004), encabeçado por Edmilson Rodrigues,
que hoje é filiado ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Inclui texto de
Rodrigues (2001), já publicado anteriormente123, no qual reflete sobre o potencial que cumpre o Congresso da Cidade na consolidação do “Governo do
Povo de Belém”; contribuição de Araújo (2000) ao debate de planejamento do
segundo mandato do PT na cidade, no qual discute a proposta do Congresso;
contribuição de Rodrigues (2001) apresentado ao 1º Fórum Social Mundial,
à qual foram incorporadas contribuições dos demais autores e de Carlos Matos, que serviu de subsidio à definição das instâncias e do funcionamento do
Congresso; e relato de Novaes (2001), publicado anteriormente124, no qual
sintetiza os debates realizados internamente ao governo em torno da proposta. Inclui ainda levantamento do perfil dos participantes do evento; a convocatória, resoluções e regimento interno do Congresso, além de apresentação
de Rodrigues e Francisco Cavalcante, nas quais reforçam a importância da
experiência à luta pelo socialismo.
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1192. RODRIGUES, Leôncio Martins. Partidos, ideologia e composição social: um estudo das bancadas partidárias na Câmara dos Deputados.
São Paulo: Universitária/USP, 2002, 242p. Consiste de um estudo dedicado aos seis principais partidos políticos atuantes no Brasil na década de
1990, incluindo-se o PT. Mais especificamente, busca, a partir de dados dos
deputados federais eleitos em 1998 tais como profissão, nível de instrução e
patrimônio, elucidar as correspondências existentes entre a “composição social” dessas agremiações e sua atuação no Congresso. Conforme apresentação
de Maria Hermínia Tavares de Almeida, o estudo contesta o “lugar-comum”
de que os partidos brasileiros são “indisciplinados” e carecem de “consistência ideológica”. A obra conclui que o cruzamento de dados entre orientação
ideológica e composição social revela um padrão: enquanto nos partidos de
direita predominam “pessoas com grande patrimônio”, nos de centro prevalecem profissionais liberais e professores, enquanto nos de esquerda – entre
os quais o PT – são majoritários deputados recrutados entre profissionais
de classe média e trabalhadores assalariados urbanos. Inclui ainda reflexões
sobre a composição e evolução de blocos partidários regionais com base em
dados das eleições de 1990, 1994 e 1998.
1193. ROEDEL, Hiran. PCB: 80 anos de luta. Rio de Janeiro: Fundação Dinarco Reis, 2002. 183p. Comemora e registra os 80 anos de história
do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Organizado em duas partes, aborda
na primeira as principais passagens dessa trajetória desde as origens nos anos
1920, passando pelas lutas pela soberania nacional e pela democracia nos
anos 1930 aos 1950, até as mudanças sofridas nos anos 1960 sob a ditadura
militar (1964-1985) e os desafios com se defrontava no período da Nova República. Na segunda parte, analisa a trajetória do partido do ponto de vista de
sua relação com diferentes setores da sociedade brasileira, incluindo mulheres, camponeses, intelectuais, jovens, trabalhadores urbanos e judeus. Inclui
breves referências ao PT, que refletem a relação do partido com o PCB no
período da Nova República.
1194. ROSA, Luiz Pinguelli. Diretrizes e linhas de ação para o setor
elétrico brasileiro. São Paulo: Instituto Cidadania, 2002. 44p. Apresenta
propostas para a questão energética no o Brasil, publicadas pelo Instituto
Cidadania – uma organização não governamental coordenada por Lula. O
Instituto foi criado a partir do Governo Paralelo, formado depois da campanha de 1989 como o objetivo de fiscalizar as ações do Governo Federal;
tendo sido transformado em Instituto Lula após a conclusão do segundo
mandato de Lula na Presidência da República (2006-2010). O Instituto Ci413

dadania firmou-se como um importante espaço de debate e de elaboração
de políticas públicas, tendo contribuído decisivamente para a construção
do programa de governo da candidatura de Lula, do PT, à Presidência da
República em 2002.. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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1195. ROSENFIELD, Denis Lerrer. PT na encruzilhada: socialdemocracia, demagogia ou revolução?. Porto Alegre: Leitura XXI, 2002.
191p. Investiga o que define como as “contradições da teoria e da prática do
PT” expressa na suposta oscilação ideológica do partido entre uma “postura
social-democrata”, a “crença revolucionária” e a “demagogia populista”. Caracteriza o PT como abrigo das “novas e heterogêneas forças sociais” gestadas pelas “explosivas mudanças históricas” ocorridas no Brasil desde os anos 1960.
Buscando identificar os rumos destas novas forças sociais é que o autor investiga mais detidamente, de um ponto de vista crítico, as orientações e práticas
da esquerda brasileira, com ênfase no PT. No que se refere especificamente
ao PT destacam-se as referências à sua experiência na implantação do Orçamento Participativo, às suas influências ideológicas e às de Lula, e à presença
da legenda na conjuntura do início dos anos 2000, sobretudo nas primeiras
edições do Fórum Social Mundial. Inclui, anexas, cartas do autor dirigidas
a Lula, então candidato à presidência, nas quais (entre outros temas) acusa
o PT de “oportunismo político”, refletindo as posições de grupos fortemente
críticos ao partido existentes na região sul do país.
1196. RUBIM, Albino. Midia e eleicoes 2000 em Salvador. Salvador:
UFBA, 2002. 436p. Coletânea de artigos dedicados a avaliar o papel desempenhado pelos meios de comunicação de massa no curso das eleições municipais de 2000 na cidade de Salvador, capital do estado da Bahia. Inclui
numerosas referências ao PT e a lideranças petistas, a retratar a presença do
partido na conjuntura política do município na passagem da década de 1990
aos anos 2000. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
1197. SADER, Emir; SILVERSTEIN, Ken. Daleun segyeneun ganeunghada: Beulajil Nodongjadang-eseo baeunda. Coreia do Sul: Chulganil,
2002 (Jag-eun sesang; 3). Reedição em coreano de obra lançada em 1994
e que corresponde à tradução de obra publicada originalmente em inglês
(1991). Na presente referência, a indicação do título resulta da transliteração
do alfabeto coreano. Resumo encontra-se na referência à obra em inglês – ver
Sader e Silverstein (1991).
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1198. SANTOS, Boaventura de Souza (Org.). Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 678p. (Reinventar a emancipação social: para novos
manifestos, 1). Analisa experiências de participação democrática empreendidas na Europa, África, Ásia e na América Latina. Inclui dois estudos que
se referem mais diretamente ao PT, intitulados “Orçamento Participativo em
Porto Alegre: para uma democracia redistributiva”125 e “Modelos de deliberação democrática: uma análise do Orçamento Participativo no Brasil”126. Neles, a partir de experiências de gestões petistas em Porto Alegre/RS e Belo
Horizonte/MG, Boaventura de Sousa Santos e Leonardo Avritzer investigam
as origens e implantação do OP; seu funcionamento interno; seu significado
político em termos de democratização do poder; além dos desafios concretos
que enfrenta, tais como os conflitos com o poder legislativo municipal – temas que são retomados por Emir Sader, intelectual ligado ao PT, num ensaio
conclusivo incluído no final do volume. A obra integra uma coleção resultante
de pesquisa intitulada “Reinventar a emancipação social: para novos manifestos”, desenvolvida em diversos continentes, que teve por objetivo analisar
e reforçar um movimento de “globalização alternativa, contra-hegemônica,
organizada da base para o topo das sociedades”.
1199. SANTOS, Wanderley Guilherme dos; GUIMARÃES, Fabrícia
(Org.). Votos e partidos: almanaque de dados eleitorais: Brasil e outros países. Rio de Janeiro: FGV Editora; FAPERJ, 2002. 382p. A obra consiste
de um detalhado e panorâmico “almanaque de dados eleitorais”, conforme
indicação do título. Apresenta alguns dos principais números relacionados
à votação, à competitividade eleitoral e à renovação política observados nas
eleições ocorridas no Brasil desde o segundo pós-guerra ao pleito presidencial
de 1998. Acompanham os dados relativos ao Brasil, dados político-eleitorais
referentes a países de diferentes continentes, como América, África, Ásia e
Europa. Inclui numerosas referências ao PT e a lideranças petistas, a retratar
o desempenho eleitoral do partido em nível estadual e nacional nos anos 1980
e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
1200. SCHNEIDER, Aaron; GOLDFRANK, Ben. Budgets and ballots
in Brazil: participatory budgeting from the city to the state. Inglaterra: University of Sussex, 2002. 22p. (Working paper; 149). Analisa a experiência
de implementação do Orçamento Participativo (OP) no contexto de eleição
da quarta gestão consecutiva do PT no município de Porto Alegre no pleito
de 2000, e de vitória do partido nas eleições para o governo do estado do Rio
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Grande do Sul em 2002, anunciando a possibilidade de implementação do
programa em nível estadual. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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1201. SECCO, Lincoln. Gramsci e o Brasil: recepção e difusão de
suas ideias. São Paulo: Cortez, 2002. 119p. (Questões da nossa época, 94).
Analisa a recepção e difusão, no Brasil, das contribuições do italiano Antonio
Gramsci ao marxismo. Em termos mais específicos, investiga a recepção no
contexto brasileiro entre as décadas de 1920 e 1990, com ênfase sobre sua
história editorial, os debates empreendidos no Partido Comunista Brasileiro
(PVB), o chamado “eurocomunismo” (uma corrente de pensamento influenciada por Gramsci e que dividiu os intelectuais pecebistas nos anos 1980), e
também as interpretações e polêmicas envolvendo o autor no interior do PT,
com ênfase ns debates compreendidos entre seus 5º e 8º Encontros (19871993) e as posições de suas tendências internas, dentre as quais se incluem:
Articulação, Convergência Socialista, Democracia Socialista, Força Socialista, Movimento Comunista Revolucionário, Movimento por uma Tendência
Marxista, Movimento Tendência Brasil Socialista, O Trabalho, Partido Revolucionário Comunista, PT Vivo e Vertente Socialista. Conclui que a difusão
de Gramsci no país se consolida nos anos 1960, se intensificando a partir da
segunda metade da década de 1970; e que, no PT, passou a ser lido intensamente depois de 1985, servindo de referência tanto a grupos “heterodoxos”,
quanto aos “ortodoxos” que buscavam se renovar, permanecendo entretanto
como uma contribuição “mal assimilada”.
1202. SILVEIRA, Alair. Memória social e processo eleitoral: as motivações do voto em Cuiabá e Várzea Grande, Mato Grosso. Cuiabá: Entrelinhas, 2002. 156p. Considerando as informações disponíveis, a obra analisa o
processo político-eleitoral nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, no Mato
Grosso, com foco sobre os fatores determinantes ao comportamento do eleitorado no pleito municipal de 2000. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas,
as quais retratam a presença e o desempenho eleitoral do partido no estado do
Mato Grosso na passagem dos anos 1990 aos anos 2000. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1203. SILVEIRA, Flavio Eduardo (Org.). Estratégia, mídia e voto: a
disputa eleitoral em 2000. Porto alegre: EDIPUCRS, 2002. 333p. Reúne artigos dedicados a analisar o processo político-eleitoral em diversas capitais do
país, com foco sobre os fatores determinantes ao comportamento do eleitorado
e o papel desempenhado pela mídia nas eleições municipais de 2000. Inclui
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numerosas referências ao PT e a lideranças petistas, que retratam a presença
do partido e de suas candidaturas em várias regiões do país na passagem dos
anos 1990 para os anos 2000. Publicação não localizada. Informações obtidas
a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1204. SOARES, Laura Tavares (org). Tempos de desafios: a política
social, democrática e popular no governo do Rio Grande do Sul. PetrópolisRJ: Vozes; Rio de Janeiro: LPP; Argentina: CLACSO, 2002. 343p. Discute
o conjunto das políticas sociais implementadas pelo PT no governo do estado do Rio Grande do Sul sob a gestão Olívio Dutra (1999-2004). Articulada
em torno da crítica às políticas sociais de inspiração neoliberal, marcadas
pela pulverização e focalização das ações e pela descentralização de responsabilidades desacompanhada do financiamento adequado à sua realização, a
obra contempla referências a projetos nas áreas de educação, saúde, assistência social, juventude, justiça, segurança pública, cultura, emprego, habitação,
distribuição de renda, segurança alimentar e participação popular. Inclui contribuições de Alcindo Antônio Ferla, Altair Pozzebon, Ana Paula Motta Costa,
André Luiz Reis da Silva, André Rodrigues Lima, Antonio Marangon, Bernardete Kozen, Jaqueline Menegassi, Cleusa Prates, Denise Reif Kroeff, Fernanda
Costa Corezola, Iria Charão Rodrigues, Isabel Costa, José Paulo, Bisol, Kátia
Maria Martins Ferreira, Léa Maria Ferraro Biasi, Lucia Camini, Luisanna Semeraro Massa, Luiz Fernando Guimarães Brutto, Luiz Marques, Maria Coelho Bassin, Maria de Fátima, Bueno Fischer, Maria Letícia Macri Pelegrini,
Maria Luiza Jaeger, Maria Luiza Santos Soares, Miriam Thaís G. Dias, Mouzar
Arthur Dietrich, Nasson Sant’Ana, Neusa Azevedo, Regina Goulart Nogueira,
Régis Antônio C. Cruz, Silvio Isopo Porto e Simone Frischembruder, além de
introdução de Laura de Sousa Tavares e prefácio de Olívio Dutra.
1205. SOBRAL, Marisa; AGUIAR, Luiz Antonio (Org.). Para entender
o Brasil. São Paulo: Alegro, 2002. 367p. A julgar pelas informações disponíveis, reúne artigos dedicados a analisar o quadro social, político e econômico
brasileiro no início dos anos 2000. Inclui contribuições de Affonso Romano
de Sant’Anna, Alcione Araújo, Barbosa Lima Sobrinho, Cora Ronái, Francisco
Gros, , Gabriel o Pensador, Gerd Bornheim, Helion Póvoa, Heloísa Buarque
de Hollanda, Hubert, Marcelo Madureira, João Pedro Stédile, Joãosinho Trinta, Joel Birman, Joel Rufino, José Mindlin, Juca Kfouri, Lauro Monteiro, Luís
Fernando Veríssimo, Luís Costa Lima, Luiz Gonzaga Belluzzo, Lula Vieira,
Marcelo Gleiser, Mário Moscatelli, Nei Lopes, Orlando Villas Bôas, Raquel de
Queiroz, Roberto Freire, Sérgio Besserman Vianna, Silvio Tendler, Vera Cordeiro, Ziraldo e Zuenir Ventura, além de Cristovam Buarque, Emir Sader, Frei
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Betto, Leonardo Boff, Vicentinho, ligados ao PT – e que refletem a visão de
país assumida por dirigentes e simpatizantes petistas num contexto próximo
ao da vitória de Lula nas eleições presidenciais de 2002. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
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1206. SÓCRATES; GOZZI, Ricardo. Democracia corintiana: a utopia em jogo. São Paulo: Boitempo, 2002. 183p. A obra apresenta um histórico da chamada “democracia corintiana”, um movimento que resultou na
participação direta dos jogadores do Sport Club Corinthians Paulista, o Corinthians – um dos maiores times de futebol do país e com ampla presença
entre as camadas populares da sociedade –, nas decisões do clube no início
da década de 1980, que se desenvolveram sob campanha pelas “Diretas Já”
– mais importante movimento de massa da história do Brasil republicano.
Inclui breves referências ao PT, que retratam a influência deste e de outros
partidos de esquerda ou progressistas entre os jogadores do Corinthians à
época. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1207. SOUZA, Aluisio Madruga de Moura e. Guerrilha do Araguaia:
revanchismo – a grande verdade. Brasília: edição do autor, 2002. 246p. Consiste de um relato do Cel. Aluísio Madruga de Moura Souza a respeito das ações
e desdobramentos da chamada Guerrilha do Araguaia – mais importante movimento de luta armada contra a ditadura militar (1964-1985) ocorrido no Brasil.
Contém apresentação do Gal. Raymundo Maximiliano Negrão Torres, onde a
obra é apresentada como “um capítulo do esforço ingente de muitos dos que
estavam lá, para destruir as falácias com que a esquerda tenta encobrir o rotundo fracasso de suas tentativas de comunizar o Brasil, das quais a guerrilha do
Araguaia é um dos mais lamentáveis e mais flagrantes exemplos”. Recomendada como instrumento para “neutralizar a peçonha que uma parte dos que hoje
dominam ‘a cátedra’ está inoculando nas mentes jovens sobre o conhecimento
de nosso passado”, a obra inclui numerosas referências ao PT e que – julgar
pelas informações disponíveis – contemplam a reprodução de documentos do
partido, bem como as impressões que dele têm os setores mais conservadores
das Forças Armadas na atualidade. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1208. SUPLICY, Eduardo Matarazzo. Renda de Cidadania: a saída
é pela porta. 2. ed. São Paulo: Cortez; Fundação Perseu Abramo, 2002a.
367 p. Reedição revisada de obra publicada em 2002. Resumo encontra-se na
edição mais recente da obra – ver Suplicy (2002b).
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1209. SUPLICY, Eduardo Matarazzo. Renda de Cidadania: a saída
é pela porta. São Paulo: Cortez; Fundação Perseu Abramo, 2002b. 367 p.
Discute a proposta de implementação da chamada “renda de cidadania”, considerada uma alternativa para o combate a pobreza e a exclusão social, com
especial destaque aos projeto de lei apresentados desde o início dos anos 1990
por Eduardo Suplicy, senador pelo PT/SP. Analisa, mais especificamente, os
fundamentos políticos e econômicos da proposta; seu surgimento e desenvolvimento no século XX e o modo como foi abordada no debate econômico; e
sua atualidade e necessidade no Brasil, à luz da evolução histórica do país.
Inclui ainda textos relacionados à luta pela justiça social de modo geral e à
renda mínima em particular, elaborados por Marthin Luther King Jr., Thomas
Paine, José Paulo Bisol, Philippe Van Parjis e Guy Sanding; e entrevistas sobre
o tema realizadas com Lula, Milton Friedman, Amartya Sen, Celso Furtado e
James Tobin. Ao final inclui, anexos, os projetos de lei de autoria de Suplicy
que instituem o Programa de Garantia de Renda Mínima (1991); as fontes
de financiamento da Renda de Cidadania (1999); a Linha Oficial de Pobreza
(2000); e a Renda de Cidadania (2001) – projeto aprovado em 2002 e convertido na Lei 10.853/2004. O livro foi reeditado em 2002, 2004, 2006, 2008 e
2010, com revisões e ampliações.
1210. TABAK, Fanny. Mulheres públicas: participação política e poder.
Rio de Janeiro: Letra Capital, 2002. 264p. A julgar pelas informações disponíveis, a obra analisa a presença das mulheres na política brasileira. Inclui
numerosas referências ao PT, as quais retratam tanto a presença do partido entre
as mulheres; como lideranças mulheres identificadas com o PT. Publicação não
localizada. Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1211. THOMAZ JUNIOR, Antônio. Por trás dos canaviais, os “nós” da
cana: a relação capital x trabalho e o movimento sindical dos trabalhadores
na agroindústria canavieira paulista. São Paulo: Annablume, 2002. 388p.
Consiste de um detalhado estudo sobre as relações de trabalho no setor sucroalcooleiro em São Paulo, sob crescente processo de agro-industrialização, com
particular interesse sobre as experiências dos trabalhadores e as situações de
super-exploração a que são submetidos, e também à dinâmica territorial dos
agentes envolvidos. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, as quais
retratam a presença do partido no meio sindical. Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1212. TORRES, Marcelo Douglas Figueiredo. Para entender a política brasileira. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002. 217p. A obra propõe
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uma espécie de introdução ao quadro político do país, com especial interesse às complexas relações existentes entre Estado e sociedade civil. Inclui
numerosas referências ao PT e a suas lideranças, destacado na publicação,
que apresentam a trajetória e o perfil ideológico daquele que era maior partido de oposição ao governo federal à, tendo assumido a Presidência da República com a vitória de sua candidatura representada por Lula nas eleições
de 2002. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
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1213. WAINEZ, Philippe; BRUSTLEIN, Violette; HEES, Rodrigues.
Comunicação cartográfica: o mapeamento dos resultados eleitorais no Brasil. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2002. 111p. 1
CD-ROM. Apresenta em detalhe os dados eleitorais relativos a às eleições presidenciais de 1989, 1994 e 1998, representados em mais de 900 gráficos em
cores. A obra impressa consiste numa espécie de manual de operação de um
banco de dados eletrônico, gravado num CD-Rom que acompanha a publicação. Referências ao PT e a lideranças petistas, no livro, constam de exemplos
ilustrativos do funcionamento da base de dados. Já na base de dados eletrônica, disponibilizada em CD, as referências ao partido são numerosas, retratando o desempenho da legenda e de sua candidatura, representada por Lula,
nas três primeiras eleições diretas à Presidência da República ocorridas no
país desde o fim da ditadura militar (1964-1985). Publicação não localizada.
Informações obtidas a partir do acesso parcial ao conteúdo da obra.
1214. WAYLAND, Kurt Gerhard. The politics of market reform in
fragile democracies: Argentina, Brazil, Peru and Venezuela. Estados Unidos
da América: Princeton University Press, 2002. 335p. A obra apresenta interpretações a um fenômeno aparentemente paradoxal observado em diversos
países da América Latina nos anos 1990: o que explicaria o fato de políticos
comprometidos com reformas neoliberais – cujas consequências foram drásticas para o conjunto da sociedade – tenham se consolidado como opção
majoritária do eleitorado, conquistando a reeleição de seus mandatos presidenciais? Em resposta a essa pergunta, e fundamentado na análise dos casos
da Argentina, Brasil, Peru e Venezuela, o autor sugere que um cenário de
perdas – como o de crise econômica existente nestes países à época – suscita
no eleitorado a preferência por riscos; e que diante de um cenário positivo,
prevalece a opção pela cautela. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, as quais retratam a presença do partido no cenário político brasileiro dos
anos 1980 e 1990. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do
acesso parcial ao conteúdo da obra.
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1215. WORMS, Luciana Salles; COSTA, Wellington Borges. Brasil
século XX ao pé da letra da canção popular. Curitiba: Nova Didática,
2002. 199p. Propõe uma narrativa da história do Brasil ao longo do séc.
XX, estruturada a partir daquela que é considerada uma das mais expressivas manifestações culturais do país – a música. Contempla o período compreendido entre os primórdios da indústria fonográfica, com a introdução
do gramofone, até o advento dos – assim considerados – “sofisticados” CDROMs da “era digital”, passando pelo rádio e pela televisão. Inclui referências ao PT e a lideranças petistas, as quais – a julgar pelos dados disponíveis – fazem referência a recursos audiovisuais empregados pelo partido
ao longo de sua história, tais como os jingles de campanhas eleitorais, por
exemplo. Publicação não localizada. Informações obtidas a partir do acesso
parcial ao conteúdo da obra.
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Notas
1. Embora no levantamento bibliográfico não se tenha localizado estudos publicados em 1978
(ano de lançamento do Movimento Pró-PT), optou-se pela manutenção desta referência de
data no título do projeto e da obra, dando clara indicação de que nenhum estudo foi até o
momento localizado neste período.
2. SPECIAN, Mariana M. “Aspectos da alegoria no romance Sangue de Coca-Cola, de Roberto
Drummond”. Mosaico, São José do Rio Preto, v. 6, p. 359-366, 2007.
3. PARTIDO DOS TRABALHADORES. Secretaria Nacional de Formação Política; FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO. Projeto Memória e História (Org.). Resoluções de encontros e congressos (19781998). São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 1998, 703p.
4. MOVIMENTO PRÓ-PT. Comissão Nacional Provisória. “Pontos para a elaboração do programa”.
Perseu: memória e história política, a. 1, n. 1, 2007, p. 108-210.
5. AMERINGER, Charles (Org.). Political parties of the Americas, 1980s to 1990s: Canada, Latin
America, and the West Indies. Estados Unidos da América: Greenwood, 1992. 696 p. (Greenwood Historical Encyclopedia of the World’s Political Parties).
6. KUCINSKI, Bernardo. O fim da ditadura militar. São Paulo: Contexto, 2001. 143 p. (Repensando
a história).
7. VANNUCCHI, Aldo (Org.). Paulo Freire ao vivo: gravação de conferências com debates realizadas na Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Sorocaba (1980-1981). 2. ed. São Paulo:
Edições Loyola, 2003.
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8. SOUZA, Antonio Candido de Mello e. Florestan Fernandes. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2001.
9. Parte dos artigos encontra-se também publicada em revista. Ver DIRCEU, José e POMAR, Wladimir. “Algumas considerações sobre as tendências organizadas no PT”. Práxis, Porto Alegre-RS,
n. 4, out. 1986, p. 9-36; GENRO FILHO, Adelmo. “Contra o socialismo legalista (resposta a Wladimir Pomar)”. Práxis, Porto Alegre-RS, n. 4, out. 1986, p. 37-54
10. Região do Estado de São Paulo, localizada no entorno da capital, constituída pelos municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema.
11. MENEGUELLO, R. Partido dos Trabalhadores: inovação do sistema partidário brasileiro: estudo da formação, organização e participação do Partido dos Trabalhadores nas eleições de 1982
em São Paulo. Campinas, 1987. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Universidade de
Estadual de Campinas, Unicamp, 1987. 304f.
12. Fonte complementar: ROCHA-RODRIGUES, E. A Amazônia sob olhares estrangeiros: Augusta Dwyer, George Monbiot e Alex Shoumatoff. 2007. Disponível em: <http://www.webartigos.
com/authors/486/Eliomar-Rodrigues%252dRocha>. Acesso em junho de 2008.
13. Fonte complementar: NENEVÉ, M. “O olhar norte-americano sobre a Amazônia na década
de 90: uma análise de The Burning Season de A. Revkin e The World is Burning de A. Shouma-
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toff”. In: NENEVÉ, M.; COOPER, M.; SOUZA, M. P. R. (Orgs.). Olhares sobre a Amazônia. São Paulo:
Terceira Margem; Porto Velho: Universitária/Universidade Federal de Rondônia, 2001, p. 99-109.
14. Fonte complementar cf, nota 29.
15. O termo empate dava nome a uma tática empregada pelos seringueiros em que bloqueavam com seus próprios corpos as ações de desmatamento. No título, inversamente, a tática
aparece empregada pelos fazendeiros contra Chico Mendes – o que resulta em seu assassinato
– tendo em vista a derrubada das áreas de floresta, e não sua proteção.
16. BRAGA, Jose Luiz Warren Jardim Gomes. Pasquim: hebdo brésilien d’humour. França, 1984.
Tese (Doutorado em Ciências da Informação e da Comunicação) – Université Panthéon-Assas
(Paris 2), 1984.
17. FREIRE, Paulo. L’Educació a la ciutat. Espanha: Edicions del CREC; Denes, 2003. (Biblioteca
Paulo Freire; 4).
18. GIANNOTTI, Vito; LOPES NETO, Sebastião. A CUT por dentro e por fora. São Paulo: Vozes,
1990.
19. GIANNOTTI, Vito; LOPES NETO, Sebastião. “Os passos imediatos da formação da CUT (197983)”. In: A CUT por dentro e por fora. São Paulo: Vozes, 1990.
20. KECK, M. E. From movement to politics: the formation of the Workers’ Party in Brazil. Estados
Unidos da América, 1986. Tese (Doutorado em Ciência Política) – Columbia University of New
York, CUNYC, 1986. 2 v., 534f.
21. KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários: nos tempos da imprensa alternativa. 2. ed.
rev. ampl. São Paulo: Edusp, 2003. 441p.
22. ALEXANDER, Robert Jackson. Political parties of the Americas: Canada, Latin America, and
the West Indies. Estados Unidos da América: Greenwood Press, 1982. 2 v., 862 p.
23. PENNA, Maura L. F. O que faz ser nordestino: a questão das identidades sociais e o jogo de
reconhecimento no caso Erundina. João Pessoa, 1990. Dissertação (Mestrado em Sociologia) –
Universidade Federal da Paraíba, UFPb, 1990.
24. SIMÕES, J. A. A política da participação: uma etnografia da primeira gestão do PT em Diadema. Campinas, 1990. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade de Campinas, Unicamp, 1990. 2v.
25. VIANA, Gilney Amorim; CIPRIANO, Perly. Fome de liberdade: a luta dos presos políticos pela
anistia. 2 ed. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2009.
26. SILVA, Luis Inácio Lula da. “Notre socialisme”. Nouveau Politis: La Revue, França, nº 2, jan.
1993.
27. ANTUNES, Ricardo. “A crise e os sindicatos”. Teoria e Debate, São Paulo: PT-Diretório Regional/SP, n. 20, jan./fev. 1993. Disponível em: <http://www.teoriaedebate.org.br/materias/mundodo-trabalho/crise-e-os-sindicatos>. Acesso em 16 jul. 2013.
28. CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Liberdade de informação e o direito
difuso a informação verdadeira. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
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29. VOICE of the Amazon. Produção e direção: Miranda Smith. Estados Unidos da América: Miranda Smith Production, 1989. 1 VHS (56 min.): son., color. Documentário.
30. Fontes complementares: MACIEL, Aline Fernanda. “Trajetórias das esquerdas: dissidências,
luta armada e ditadura”. Perseu: história, memória e política. a. 7, n. 9, p. 291-329, mai. 2013;
RIDENTI, Marcelo. “As esquerdas em armas contra a ditadura (1964-1974): uma bibliografia”. Cadernos AEL, v. 8, n. 14/15, 2001.
31. AZEVEDO, Clóvis Bueno de. Leninismo e social-democracia: uma investigação sobre o projeto político do Partido dos Trabalhadores. São Paulo, 1991. Dissertação (Mestrado em Ciência
Política) – Universidade de São Paulo, USP, 1991.
32. CICONE, Reinaldo Barros. Da intenção ao gesto: um olhar gramsciano sobre a possibilidade
de integração do PT à ordem. Campinas, 1995. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, 1995.
33. COUTO, Cláudio Gonçalves. Desafio de ser governo: o PT na prefeitura de São Paulo (19891992). São Paulo, 1994. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Universidade de São Paulo,
USP, 1994.
34. HARNECKER, Marta. Haciendo camino al andar. Venezuela: Monte Avila, 2005. 405p.
35. Originalmente publicada em 1968, recebeu reedições ampliadas em 1979, 1995 e 2004.
Apesar disso, estas últimas não são indicadas como as 3. e 4. edições, mas 4. e 5. Isto se deve ao
fato de a partir da edição de 1995 ter sido contada como 2. edição uma reimpressão clandestina da obra, produzida em 1977, no contexto de retomada do movimento estudantil na luta
contra a ditadura (1964-1985).
36. POERNER, A. J. O poder jovem: história da participação política dos estudantes brasileiros.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.
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37. POERNER, A. J. O poder jovem: história da participação política dos estudantes brasileiros. 2.
ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979.
38. POERNER, Arthur José. O poder jovem: história da participação política dos estudantes desde o Brasil-Colônia até o governo Lula. 5. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Booklink, 2004.
39. BARÃO, Cristiane Barão. Estrela cadente?: Uma radiografia do Partido dos Trabalhadores em
Bauru. Bauru, 1996. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação Social). Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp.
40. GIACOMONI, James. A comunidade como instância executora do planejamento: o caso do
“Orçamento Participativo” de Porto Alegre. Porto Alegre, 1993. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, 1993. 147f.
41. PETIT, Pere. Formação e trajetória do PT no estado Pará: Igreja Católica, sindicatos e partidos.
Venezuela, 1995. Dissertação (Mestrado em História) – Universidad Central de Venezuela, UCV,
1995.
42. AZEVÊDO, Alessandro Augusto de. Sem medo de dizer não: o PT e a política do RN (19791990). Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, 1996.
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43. FERREIRA, Marieta de Moraes; FORTES, Alexandre. Muitos caminhos, uma estrela: memórias
de militantes do PT. Vol. 1. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2008, 447p.
44. FEDOZZI, Luciano. Do patrimonialismo à cidadania: participação popular na Gestão Municipal: o caso do Orçamento Participativo de Porto Alegre. Porto Alegre, 1996. Dissertação
(Mestrado em Sociologia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, 1996.
45. RODRIGUES, Iram Jácome. Trabalhadores, sindicalismo e democracia: a trajetória da CUT.
São Paulo, 1993. Tese (Doutorado em Sociologia) – Universidade de São Paulo, USP, 1993.
46. SOARES, Eliana Veras. Florestan Fernandes: o militante solitário. Brasília, 1993. Dissertação
(Mestrado em Sociologia) – Universidade de Brasília, UnB, 1993.
47. Fonte complementar: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO. Centro Sérgio Buarque de Holanda.
Partido dos Trabalhadores: trajetórias, das origens à vitória de Lula. 2. ed. São Paulo: Editora
Fundação Perseu Abramo, 2002. 143p.
48. CAZARIN, Ercília Ana. Heterogeneidade discursiva: relações e efeitos de sentido instaurados pela inserção do discurso-outro no discurso político de L. I. Lula da Silva. Rio Grande
do Sul, 1997. Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
UFRGS, 1997.
49. Fonte complementar: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO. Centro Sérgio Buarque de Holanda.
Partido dos Trabalhadores: trajetórias, das origens à vitória de Lula. 2 ed. São Paulo: Editora
Fundação Perseu Abramo, 2002.
50. MARIANI, Bethânia Sampaio Corrêa. O comunismo imaginário: práticas discursivas da imprensa sobre o PCB. Campinas, 1996. Tese (Doutorado em Linguística) – Universidade Estadual
de Campinas, Unicamp, 1996.
51. PARTIDO DOS TRABALHADORES; FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO. Partido dos Trabalhadores:
resoluções de encontros e congressos e programas de governo (1979-2002). São Paulo: Partido
dos Trabalhadores; Fundação Perseu Abramo; Fundação Rosa Luxemburgo, 2005. Parcialmente
disponível em: <www.fpabramo.org.br>. Acesso em 30 out. 2013.
52. PINHEIRO, Jair. Burocracia estatal e interesses de classes e corporativos: um estudo da prefeitura municipal de São Paulo no período de 1989-1992. São Paulo, 1995. Dissertação (Mestrado
em Ciências Sociais) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP, 1995.
53. SOUSA JUNIOR, Luiz de. Educação e política: o projeto de educação do Partido dos Trabalhadores e a Constituinte de 1988. Paraíba, 1994. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal da Paraíba, UFPb, 1994.
54. ALBUQUERQUE, Afonso. A batalha pela presidência: o horário gratuito de propaganda eleitoral na campanha de 1989. Rio de Janeiro, 1998. Tese (Doutorado em Comunicação) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, 1998.
55. ALMEIDA, Vera Lúcia de. Saúde e cidadania: a experiência de Icapuí-CE. Fortaleza, 1996. Dissertação (Mestrado em Sociologia). Universidade Federal do Ceará, UFC, 1996.
56. BOITO JR., Armando. Política neoliberal e sindicalismo no Brasil. Tese (Livre-docência) – Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, 1998.
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57. BROOK, Chris; MOONEY, Gerry; PILE, Steve (Org.). Wúf tng yù de chéngshì?: zhìxù/shīxù. China: Qun xue chu ban you xian gong si, 2009. 439p.
58. BROOK, Chris; MOONEY, Gerry; PILE, Steve (Org.). Rènshi chéngshì: sān wúf tng yù de chéngshì? – zhìxù/shīxù. She tuan fa ren zhong hua min guo wu zhang ai ke ji fa zhan xie hui , 2011.
Edição em Braile.
59. CARVALHO, Rejane Vasconcelos Accioly de. Transição democrática brasileira e padrão publicitário midiático da política: campanhas majoritárias de 1985 e 1986 no Ceará. Fortaleza, 1998.
Tese (Doutorado em Sociologia) – Universidade Federal do Ceará, UFC, 1998.
60. Fonte complementar: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO. Centro Sérgio Buarque de Holanda.
Partido dos Trabalhadores: trajetórias, das origens à vitória de Lula. 2 ed. São Paulo: Editora
Fundação Perseu Abramo, 2002. 143p.
61. GAGLIETTI, Mauro José. Transformações e ambivalências nos padrões de engajamento: um
estudo da militância no PT de Porto Alegre. Rio Grande do Sul, 1999. Dissertação (Mestrado em
Ciência Política) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, 1999.
62. GAGLIETTI, Mauro. PT: ambivalências de uma militância. 2 ed. rev. ampl. Porto Alegre: Da
Casa; Palmarinca, 2003, 172 p.
63. Versão preliminar deste estudo foi publicada anteriormente, conforme esclarece a autora:
LAGAZZI-RODRIGUES, Suzy. Les refus dans le discours électoral brésilien. Mots. França, v. 45, p.
45-56, 1995. Trabalho apresentado também no 12 Encontro da Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Letras e Linguística (ANPOLL), ocorrido na cidade de João Pessoa
em 1996.
64. CAZARIN, Ercília Ana. Heterogeneidade discursiva: relações e efeitos de sentido instaurados
pela inserção do discurso-outro no discurso político de L. I. Lula da Silva. Rio Grande do Sul,
1997. Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS.
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65. Trata-se do célebre e polêmico ensaio intitulado “A democracia como valor universal”. Neste
levantamento bibliográfico, o ensaio encontra-se também em Coutinho (1992).
66. Trata-se, neste caso, do ensaio “O PT e o Estado”, elaborado por Pedrosa – primeiro signatário da ata de fundação do PT lavrada em 1980 no Colégio Sion – reproduzindo numa das
primeiras obras editadas sobre o PT. Neste levantamento bibliográfico, o ensaio encontra-se
também em Pedrosa (1980).
67. LÖWY, Michael (Org.). El marxismo en America Latina: antologia, desde 1909 hasta nuestros
dias. Chile: LOMEdiciones, 2007. 585 p.
68. LÖWY, Michael (Org.). O marxismo na América Latina: uma antologia de 1909 aos dias atuais.
2. reimp. atual. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2003. 542p.
69. LÖWY, Michael (Org.). O marxismo na América Latina: uma antologia de 1909 aos dias atuais.
2. ed. rev. atual. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2006. 585p.
70. MAZZEO, Antônio Carlos. Sinfonia inacabada: considerações sobre a política do PCB entre
os anos 1975-1985. São Paulo, 1997. Tese (Doutorado em História Econômica) – Universidade de
São Paulo, USP, 1997.
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73. ABERS, Rebecca Neaera. Inventing local democracy: Neighborhood organizing and participatory policy-making in Porto Alegre, Brazil. Estados Unidos da América, 1997. Tese (Doutorado)
– University of California, 1997.
74. ARAÚJO, Maria Paula Nascimento. A utopia fragmentada: novas esquerdas no Brasil e no
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