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BRASIL: DILEMAS DA REDEMOCRATIZAÇÃO – DO PLANO CRUZADO AO
IMPEACHMENT DE COLLOR

- Em 1973 o petróleo alcançava preços elevados no mercado internacional. Os
investidores estrangeiros começam uma verdadeira debandada de áreas em
desenvolvimento que dependiam da importação do produto, entre elas o Brasil.
Sem

os

investimentos

estrangeiros,

o

keynesianismo

nacional

desenvolvimentista começou a “fazer água”.
- O endividamento público começa a subir e o PIB, apesar de se sustentar no
campo positivo, começa a apresentar patamares de queda. Mas aí vem o 2o
choque (1979) e a gordura que havia para queimar, secou. Não dava mais para
esconder o arrocho salarial, a desvalorização da moeda e o consequente
aumento dos preços. Greves começam a explodir, as denúncias de torturas
empreendidas pelos militares ganham as páginas de jornal, a OAB presidida por
Raymundo Faoro e a CNBB se manifestam contra o regime; o governo
pressionado tenta contemporizar através de uma “abertura, lenta segura e
gradual” – ou seja – sob comando do Executivo Militar. Os militares contrários à
abertura promovem atentados à bomba, com destaque ao “caso Rio Centro” de
1981.
- A sociedade brasileira encontrava-se então num momento único de
combinação entre polarização (favor ou contra o regime), recuperação de
liberdades e direitos políticos (o que impele à participação) e surgimento de
lideranças carismáticas que preconizavam o retorno à democracia: Lula, Ulisses
Guimarães, Tancredo Neves, Fernando Henrique Cardoso. Faltava um estopim:
o deputado Dante de Oliveira apresenta projeto de Emenda Constitucional
(1983) que preconizava o retorno às eleições diretas. Mas, ocorre uma derrota:
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O resultado da votação foi: 298 deputados a favor; 65 contra; 3 abstenções e
113 ausências ao plenário. Ainda assim, um alento: ainda que indiretas, as
próximas eleições garantiriam a vitória de um civil. O PDS lança a candidatura
de Paulo Maluf enquanto que o PMDB lança a de Tancredo Neves que numa
articulação com antigos arenistas (“A Frente Liberal”) consegue maioria no
Congresso e é eleito. Acometido de uma diverticulite, Tancredo é hospitalizado
e morre a 21 de abril de 1985.
BLOCO 2: OS DESAFIOS DA NOVA REPÚBLICA
O Brasil dos anos 80 é um cenário de libertação. Pela primeira vez podia
se falar de tudo, mostrar tudo na televisão, sem temores relacionados aos porões
e agentes da ditadura. Marco desse período foi a explosão jovem no Rock
Brasileiro culminando no Rock in Rio: bandas como Barão Vermelho, Paralamas
do Sucesso, apresentavam letras cáusticas. A sociedade falava e queria a
liberdade e em 1986 ocorrem eleições para uma Assembleia Constituinte, com
mais de 45% % de renovação em relação a quadros anteriores. Só pra termos
uma ideia, a renovação de 2014 não passou de 38%. Em 1988 era promulgada
a Constituição Cidadã: habeas corpus, habeas data, mandado de segurança,
racismo como crime inafiançável, direito de voto aos 16 anos, liberdade de
associação.
No campo econômico, o governo Sarney tinha dificuldade ainda maiores.
O Brasil encontrava-se endividado, não atraía investidores, o desemprego era
crescente e a inflação de 1985 tinha sido de 243%. Daí o plano ortodoxo lançado
pelo Ministro da Fazenda Dilson Funaro: O Plano Cruzado.
- Congelamento dos salários pela média dos últimos 6 meses (e o salário
mínimo fixo a 67$);
- Congelamento dos bens e serviços (a serem corrigidos sazonalmente);
- Criação de uma nova moeda, o Cruzado;
- Congelamento da taxa de câmbio (13 $).
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O plano surtiu efeitos imediatos. A contenção artificial dos preços deu a
sensação de aumento do poder de compra e o consumo aumentou. Vieram as
eleições de 1986 e o PMDB se tornava o maior partido do Brasil. Mas então veio
a realidade: os preços não foram reajustados de maneira coerente, o Brasil não
aperfeiçoou a sua cobrança fiscal e os gastos do governo continuavam elevados.
Os produtores começam a desabastecer o mercado paralelo passa funcionar
cobrando o ágio. A inflação volta a crescer. Em 1987 o governo não tem mais
reservas para pagar a dívida externa e decreta a moratória. Em 1989, a inflação
atingiria 1973%!
Por isso, a empolgação envolvendo as eleições de 1989: Collor e o
caçador de Marajás; o líder sindical; o velho herdeiro de Vargas; o herói da
Constituição de 1988; o arrojado republicano paulista.
BLOCO 3:
Um dia após tomar posse como o primeiro presidente eleito no país de
forma direta após quase 30 anos, Fernando Collor de Mello anunciou um pacote
radical de medidas econômicas:

- O confisco dos depósitos bancários e das até então intocáveis cadernetas de
poupança dos brasileiros (saque no limite máximo de 50 mil cruzeiros). Só
poderiam ser sacados 20% ou NCZ$ 25 mil, o que fosse maior, pagando ainda
tributação de 8% sobre o valor retirado (ao fim do feriado bancário de três dias,
longas filas se formaram nas agências, e os bancos não tinham dinheiro
suficiente para cobrir saques dos clientes). O comércio também ficou paralisado.
O restante ficaria retido por 18 meses, com correção e 6% de juros ao ano. No
caso dos fundos de curto prazo e do overnight (refúgio de parte da classe média
diante da “inflação galopante”), o resgate era ainda mais limitado.

- Um congelamento brutal de recursos, equivalente a cerca de 30% do Produto
Interno Bruto (PIB, conjunto de bens e serviços produzidos no país).
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- Novo controle de preços, inicialmente por 45 dias, e de salários, além do
aumento das tarifas de energia elétrica, telefone e transportes urbanos, apesar
do congelamento.

- Na reforma do Estado, o plano também extinguia estatais, entre elas a
Portobrás, a Siderbrás, a EBTU e a Embrafilme.

- Em paralelo a uma drástica redução do consumo, o pacote determinava ainda
um forte ajuste fiscal, com aumento da tributação, fim de incentivos e subsídios,
além do corte de cerca de cem mil servidores públicos.

A violenta recessão que se seguiu foi piorada com as chamadas
“torneirinhas” (devolução antecipada do dinheiro retido) que acabaram fazendo
a inflação voltar a galopar. Agora, sob o termo “hiperinflação”.

Em 1990, a economia brasileira apresentou contração de 4,3%, a maior
no pós-guerra, igualando-se à de 1981. E a inflação alcançou incríveis 1.620%
no acumulado dos 12 meses. No ano seguinte recuou para 472%, voltando a
passar dos 1.000% em 1992. Em 1993, a inflação alcançava inacreditáveis 2477
%. Só para ase ter uma ideia, a inflação em 2015 foi de 10,67%!

O PROCESSO DE IMPEACHMENT
- Pedro Collor, irmão do presidente, concedeu entrevista à revista VEJA, em
maio de 1992, denunciando um esquema de lavagem de dinheiro no exterior
comandado por Paulo César (PC) Farias, tesoureiro da campanha eleitoral de
1989. Fernando acusou o irmão de insanidade mental - desmentida por exames.
- O Congresso Nacional criou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
para investigar as denúncias. Vieram à tona esquemas como a Operação
Uruguai: empréstimos fraudulentos para financiar a campanha de 1989. Além

4

disso, contas fantasma operadas por PC financiavam a reforma da Casa da
Dinda, onde Collor morava.

- As ligações do presidente com os golpes de PC ficaram evidentes. Um carro
Fiat Elba para uso pessoal do presidente foi comprado com dinheiro vindo das
contas fantasma do tesoureiro de campanha. Em agosto, o motorista Eriberto
França contou à revista Isto é como levava contas de Collor para serem pagas
por empresas de fachada de PC.
- Em busca de apoio, o presidente fez um pronunciamento pedindo para que a
população fosse às ruas, em 16 de agosto, vestida com as cores da bandeira
nacional. O povo não atendeu e saiu vestido de preto, em protesto. Entre os
manifestantes, destacaram-se grupos de estudantes batizados pela imprensa de
"caras-pintadas".

- Em 24 de agosto, um relatório da CPI atestou que US$ 6,5 milhões haviam
sido transferidos irregularmente para financiar gastos do presidente. A
insatisfação popular aumentou e, em 29 de setembro, o impeachment foi
aprovado por 441 dos 509 deputados. Collor foi afastado e substituído por Itamar
Franco, seu vice.

- Collor foi, então, julgado pelo Senado Federal. Em 29 de dezembro, por 76
votos a 3, os senadores condenaram o presidente, que não poderia concorrer
em eleições pelos oito anos seguintes.

DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS
1. (Uff 2012) Em outubro de 1994, embalado pelo sucesso do Plano Real,
Fernando Henrique Cardoso foi eleito Presidente da República. Em seu discurso
de despedida do Senado, se comprometia a acabar com o que denominava “Era
Vargas”: “(...) Eu acredito firmemente que o autoritarismo é uma página virada
na história do Brasil. Resta, contudo, um pedaço do nosso passado político que
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ainda atravanca o presente e retarda o avanço da sociedade. Refiro-me ao
legado da Era Vargas.” (14/12/1994)
O presidente eleito governou o Brasil por dois mandatos, iniciando a
consolidação da política neoliberal no país, principiada pelos presidentes ColIor
e Itamar Franco. Sobre os dois mandatos (1995-2002), pode-se afirmar que se
caracterizam
a) pela manutenção do poder aquisitivo dos que se aposentavam;
estabelecimento do monopólio nacional sobre as telecomunicações, através das
empresas estatais; e nacionalização do sistema financeiro.

b) pelo elevado crescimento econômico, com média anual de cerca de 5% ao
ano; grande investimento em infraestrutura e educação; distribuição de renda; e
aumento da capacidade econômica do Estado.
c) pela política social de inclusão, com a criação da Bolsa Família; facilitação do
ingresso de carentes na Universidade; restrição aos investimentos estrangeiros;
e elevados incentivos à agricultura familiar.
d) pelo rompimento com a política econômica originada pelo “Consenso de
Washington”; consolidação do sistema financeiro estatal; e reforço da legislação
trabalhista gestada na primeira metade do século XX.

e) pelo limitado crescimento econômico; privatização das empresas estatais;
diminuição do tamanho do Estado; e apagão energético, que levou ao
racionamento e ao aumento do custo da energia.
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2. (Uerj 2011)

Os altos salários renderam a Brasília a fama de ilha da fantasia. No
chamado entorno da cidade, um milhão de pessoas vivem sem saneamento,
utilizam transporte público de baixa qualidade e sofrem com a violência.

Adaptado de O Globo, 21/04/2010
A comparação entre a propaganda comemorativa do cinquentenário de
Brasília e o trecho da reportagem explicita aspectos contraditórios do processo
de crescimento urbano do Distrito Federal.

Um dos principais aspectos responsáveis por essas contradições é:
a) inexistência de recursos públicos destinados à infraestrutura habitacional.
b) concentração fundiária derivada da demanda por mão de obra qualificada.
c) retração das atividades industriais ligada à modernização do setor de serviços.
d) intensificação do fluxo migratório associada à insuficiência de postos de
trabalho formal.
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3. (Uff 2011) “Miséria é imoral. Pobreza é imoral. Talvez seja o maior crime moral
que uma sociedade possa cometer. ”
BETINHO

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda, cujo objetivo
é auxiliar famílias em situação de pobreza. Sobre esse projeto pode-se afirmar
a) que houve uma redução de quinze pontos percentuais no número de pobres
da população rural brasileira, entre 2003 e 2008, como indicam dados das
Nações Unidas.

b) que é considerado, por muitos, o mais importante projeto de transferência de
renda do mundo, criado pela primeira vez por Getúlio Vargas, tido até hoje como
o “pai dos pobres”.

c) que o sucesso do programa pode ser verificado pela diminuição do êxodo rural
da população pobre brasileira.

d) que foi um dos programas responsáveis pela concentração da população
miserável no campo, segundo os dados da Fundação Getúlio Vargas.

e) que desestimula a agricultura familiar, já que os contemplados não são
constrangidos a trabalhar, em razão do auxílio dado pelo governo.

4. (Fgvrj 2010) Assinale a alternativa que apresente apenas presidentes eleitos
pelo voto direto dos cidadãos brasileiros.

a) Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso e Luis Inácio Lula da
Silva.
b) José Sarney, Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso.
c) Tancredo Neves, Itamar Franco e Luis Inácio Lula da Silva.
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d) Ulysses Guimarães, Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso.
e) José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Luis Inácio Lula da Silva.
5. (Ibmecrj 2010) Sobre o período conhecido como Nova República, são feitas
as seguintes afirmativas de natureza econômica:
I. Durante o governo Fernando Collor, entrou em vigor um novo padrão
monetário, o cruzado, objetivando controlar a inflação que estava em ascensão
acelerada;
II. Coube ao ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, Fernando Henrique
Cardoso, executar a aplicação do chamado Plano Real, com a finalidade de
estabilizar a economia;
III. A entrada em vigor da Constituição de 1988, que ficou conhecida como
“Constituição Cidadã” é um dos marcos mais significativos do governo José
Sarney.
Assinale:
a) se apenas a afirmativa I for correta;
b) se apenas a afirmativa II for correta;
c) se apenas a afirmativa III for correta;
d) se as afirmativas I e II forem corretas;
e) se as afirmativas II e III forem corretas.

6. (Ibmecrj 2009) "Em todo o Brasil, donas-de-casa, munidas com tabelas de
preços da Sunab (Superintendência Nacional de Abastecimento e Preços),
órgão fiscalizador do governo, eram protagonistas de verdadeiras cenas de
histeria coletiva, muitas vezes diante de câmeras de televisão, se um gerente de
supermercado ou estabelecimento comercial era surpreendido remarcando
preços. (...) O desaparecimento das mercadorias nos supermercados foi o ponto
alto do desabastecimento, resultado do congelamento de preços."
(Vicentino e Dorigo. "História para o Ensino Médio", pp. 645-646)
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O texto faz referência ao Plano Cruzado que, para combater uma elevada
inflação que chegou a 80% ao mês, tinha como base de sustentação econômica
o congelamento de preços e salários. A aplicação desse plano ocorreu na
administração do presidente:
a) José Sarney.
b) Fernando Collor de Melo.
c) Itamar Franco.
d) Fernando Henrique Cardoso.
e) João Baptista Figueiredo.
7. (Ibmecrj 2009) Desde o início dos anos 80 do século passado há uma
tendência, em todo o mundo, em se redefinir o papel do Estado, afinal é cada
vez mais imperiosa uma ação mais eficiente no atendimento a uma série de
demandas sociais e econômicas, com menor custo e maior rapidez. No caso
brasileiro, a reforma, que incluiu o início da privatização de empresas estatais,
teve início no governo do presidente:
a) Juscelino Kubitschek.
b) Jânio Quadros.
c) João Goulart.
d) José Sarney.
e) Fernando Collor de Melo.
8. (Uerj 2009)
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A importância do Estado na economia de um país varia ao longo do tempo
de acordo, dentre outros aspectos, com o papel que desempenha na produção
de riqueza. No gráfico acima, é possível identificar o período de maior relevância
do Estado como agente direto do crescimento econômico no Brasil.

Esse período e a correspondente doutrina econômica que fundamentava
os seus investimentos são identificados como:
a) Estado Novo - monetarismo
b) governo JK - protecionismo
c) Nova República - liberalismo
d) regime militar - keynesianismo

9. (Uerj 2005) O BALANÇO DAS PRIVATIZAÇÕES
O que o governo diz:
- Dinheiro arrecadado + dívidas transferidas = 85,2 bilhões de reais
As contas que o governo esconde:
- Dinheiro que não entrou nos cofres do governo ou que saiu deles = 87,6 bilhões
de reais
(Adaptado de BIONDI, Aloysio. "O Brasil privatizado". São Paulo: Fundação
Perseu Abramo, 1999.)

Os dados apresentados referem-se ao processo de privatizações no
Brasil, nos anos 90.
A expansão desse processo, em escala global, como parte das políticas
neoliberais, é decorrente da relação entre:
a) falência das empresas estatais e endividamento do Estado
b) especialização produtiva e flexibilização da legislação trabalhista
c) manutenção do sistema previdenciário e crescimento dos gastos públicos
d)

expansão

dos

conglomerados

internacionais

e

desregulamentação

econômica
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10. (Puc-rio 2005) A Constituição brasileira de 1988 é conhecida como a
"Constituição cidadã". Dentre suas decisões, instaurou e possibilitou a vigência
de medidas e códigos legais relacionados aos direitos de grupos específicos,
entre os quais podemos identificar:
I) O Estatuto da Criança e do Adolescente.
II) O Estatuto do Idoso.
III) A afirmação do racismo como crime inafiançável.
IV) A demarcação das terras indígenas.
Assinale:
a) Se apenas a afirmativa I está correta.
b) Se apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Se apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
d) Se apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
e) Se todas as afirmativas estão corretas.
GABARITO
Resposta da questão 1:
[E]
A grande característica dos governos de FHC foram as privatizações e a
manutenção da estabilidade econômica, apesar de variações do primeiro para o
segundo mandato quanto à política cambial. A política neoliberal adotada foi
determinante para a redução do papel do Estado na economia e, ao mesmo
tempo, para a redução de políticas sociais.
O processo de privatização e a estabilidade foram responsáveis por maior
ingresso de capitais e empresas estrangeiras no país.
Alguns elementos negativos se destacam: o aumento dos níveis de
desemprego, a elevação da taxa de juros e a falta de investimento em
infraestrutura, resultando no grande apagão energético.
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Resposta da questão 2:
[D]
Nas décadas de 70 e 80 do século passado, Brasília – assim como outros
centros urbanos do sudeste, vivenciou um processo acelerado de crescimento
demográfico. Parte dele pela atração que a nova cidade representava, parte pela
crise que assolou a região nordeste, origem do maior contingente de migrantes.
A crença na propaganda ufanista da época militar de que “esse é um país que
vai pra frente” fez com que milhares de pessoas se deslocassem em busca de
trabalhos nas grandes cidades. Elas cresceram sem planejamento ou
infraestrutura e, atualmente, possuem problemas semelhantes como falta de
moradia, abastecimento, transporte e saneamento básico.
Resposta da questão 3:
[A]
Conhecimento atual, porém factual. Foi criado e adotado pelo governo
Lula, porém não inibiu o êxodo rural. Existem críticas ao programa, como o fato
de desestimular o trabalho de uma forma geral, porém existe apoio, pois garante
renda alimentação mínima a famílias em situação de extrema pobreza.

Resposta da questão 4:
[A]
A alternativa [A] apresenta corretamente os três presidentes eleitos pela
votação direta, pois Tancredo e José Sarney foram eleitos indiretamente
presidente e vice-presidente, sendo que Ulysses não alcançou a presidência, e
Itamar Franco foi eleito vice-presidente.

Resposta da questão 5:
[E]
I. Incorreta. O Plano Cruzado foi criado em 1986, pelo Ministro da Fazenda,
Dilson Funaro, durante o governo do presidente José Sarney.
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II Correta. No governo de Itamar Franco foi criado o Plano Real. Montado pelo
seu Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. O plano visava criar uma
unidade real de valor (URV) para todos os produtos, desvinculada da moeda
vigente, o Cruzeiro Real. Dessa forma, cada URV correspondia a US$ 1.
Posteriormente, a URV veio a ser denominada “Real”, a nova moeda brasileira.

III. Correta. Após o fim do Regime Militar era necessária a criação de uma nova
Constituição, pois a anterior havia sido promulgada em 1967, em plena Ditadura
Militar, além de ter sido modificada várias vezes com emendas arbitrárias.
Dessa forma, em 1º de fevereiro de 1987, a Assembleia Nacional Constituinte
iniciou a elaboração da nova Carta que consolidou a redemocratização do país
e tornou-se um dos marcos mais significativos do governo José Sarney.

Resposta da questão 6:
[A]
Resposta da questão 7:
[E]
Resposta da questão 8:
[D]
Resposta da questão 9:
[D]
Resposta da questão 10:
[E]
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