3. República Militar e
Redemocratização
Introdução

HISTÓRIA

Ditaduras Militares, na América Latina, foram
o reflexo da Guerra Fria no continente americano.
Costuma-se chamar o período que vai de 1964 a
1985 de Ditadura Militar. Nós, porém, vamos chamar este período de Governo Militar ou República
Militar.
Quando falamos em ditadura no Paraguai, rapidamente o nome de Stroessner se apresenta; ditadura no Chile lembramo-nos de Pinochet; ditadura
na Argentina, nos lembramos de Videla, e assim
acontece em vários países em que encontramos
uma relação entre o ditador e o regime ditatorial.
No Brasil, contudo, isso não ocorre. Se falarmos
em ditadura no Brasil, cada um há de se lembrar do
nome de um governante. Isso se dá pelo fato de que,
no Brasil, a ditadura foi institucional e não pessoal.
A instituição República adentrou ao regime das
eleições por voto indireto, mas, mesmo assim, tivemos
uma alternância de poder entre os militares. Num
primeiro momento, o plano não foi apresentado como uma ditadura militar. Foi, na verdade, um golpe
que objetivava a defesa da integridade e de segurança nacionais, paz social, preservação da democracia,
afirmação da soberania nacional. Em virtude disso, o
golpe de 31 de março, consolidado em 1º de abril, contou com apoio dos amplos setores da sociedade. Ele se
vestiu de ares democráticos para defender as instituições brasileiras.
Dentro dessa configuração política, temos os governantes (militares) governando, muitas vezes, por
meio dos Atos Institucionais (AI como ficaram conhecidos). Os principais foram:
1964

Aumento do poder do Executivo; suspensão das
imunidades parlamentares; cassação de mandatos de
Deputados pelo Executivo.

AI – 2

1965

Eleições indiretas para Presidente; decretação do
Estado de sítio sem autorização do congresso; extinção
do pluripartidarismo; instituição do bipartidarismo
ARENA - Aliança Renovadora Nacional - situação, e
MDB - Movimento Democrático Brasileiro - oposição.

AI – 3

1966

Eleições indiretas para Governadores dos Estados.

AI – 4

1966

Revogava a Constituição de 1946.

1968

Executivo pode cassar mandatos e direitos políticos,
além de aposentar juízes; suspensão da garantia
de habeas corpus; intervenção federal nos Estados
e Municípios; Congresso colocado em recesso pelo
Executivo.

AI – 1

AI – 5

430

Presidentes
Humberto de Alencar Castelo Branco
(1964-1967)
Realizações durante seu governo:
˃˃ Eleição indireta.
˃˃ Edição dos AI-1, AI-2 e AI-3.
˃˃ Implantação do PAEG - Plano de Ação
Econômica do Governo.
˃˃ SNI - Serviço Nacional de Informações,
uma espécie de CIA, para a manutenção do
controle sobre as informações.
˃˃ Criação do Banco Central do Brasil e Banco
Nacional de Habitação (BNH).
˃˃ Implantação do Cruzeiro Novo como
Unidade Monetária.
˃˃ A economia brasileira ficou a cargo dos
ministros Otávio Gouveia de Bulhões e
Roberto Campos, que deram prioridade
ao combate à inflação e à modernização do
estado e da economia.
˃˃ Criação da Lei da Imprensa (início da
censura).
˃˃ Criação do INPS - Instituto Nacional de
Previdência Social.
˃˃ Rodovia Castelo Branco.

FIQUE LIGADO
Eleições indiretas elegeriam Arthur Costa e Silva, resultando numa série de protestos que culminariam com a
repressão, durante o regime.

Artur da Costa e Silva (1967-1969)
Realizações durante seu governo:
˃˃ Reação ao governo por meio da Frente
Ampla de setores, liderada por Carlos
Lacerda e Juscelino Kubitschek.
˃˃ Criação da FUNAI - Fundação Nacional do
Índio, em substituição ao SPI - Serviço de
Proteção ao Índio de 1910.
˃˃ Maior concentração de poder.
˃˃ 1968 - Morte do secundarista Edson Luis
- Movimentos contra a ditadura - Passeata
dos 100 mil no Rio de Janeiro.
˃˃ Militares invadem um sítio em Ibiúna, cidadezinha no interior do estado de São Paulo, e
prendem um grande número de jovens que

˃˃ Destacamento de Operações de Informações (DOI), Centro de Operações de Defesa
Interna (CODI).
˃˃ Departamento de Ordem Política e Social
(DOPS) - adquire maior autonomia e
atuação.
˃˃ I PND - Plano Nacional de Desenvolvimento: dar continuidade à expansão da
economia, elevando o desempenho nacional
em setores considerados estratégicos; estabelecer medidas para ampliar as exportações, principalmente de produtos manufaturados; obter níveis mais elevados de
reservas em divisas; e revitalizar o mercado
de capitais.
˃˃ Milagre Econômico: Falsa ideia de desenvolvimento.
˃˃ Conclusão do acordo com o Paraguai para a
construção da Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional;.
˃˃ Plano de Integração Nacional: Construção de rodovias - Transamazônica, Cuiabá-Santarém, Manaus-Porto Velho, Ponte
Rio-Niterói.

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO
Transição do governo:
Junta Governativa Provisória (31 de agosto a 30 de outubro de 1969).
Emenda Constitucional de 1969.
Governo exercido por uma Junta Militar.
Aurélio de Lira Tavares, Ministro do Exército; Augusto
Rademaker, Ministro da Marinha, e Márcio Melo, Ministro
da Aeronáutica.

Emílio Garrastazu Médici(1969 - 1974)
“Os anos de chumbo da Ditadura”
Realizações durante seu governo:
˃˃ Reação dos setores civis e alguns militares por meio da luta armada (Vanguarda
Popular Revolucionária (VPR), Vanguarda
Armada Revolucionária - Palmares (VAR-Palmares), Movimento Revolucionário 8
de outubro (MR- 8) dentre outros).
˃˃ Combate aos atos considerados terroristas.
˃˃ Auge da repressão militar.

O Milagre Econômico trouxe, sim, desenvolvimento
para o Brasil. Quando afirmamos que foi uma falsa ideia
de crescimento, é pelo fato de que não foram criadas estruturas para o desenvolvimento econômico do Brasil. O
crescimento se deu por meio de um aparente progresso.
Campo Social: foi criado o Plano de Integração Social (PIS) e o Programa de Assistência Rural
(PRORURAL), ligado ao FUNRURAL, que previa
benefícios de aposentadoria e o aumento dos serviços de saúde até então concedidos aos trabalhadores rurais. Foi feita uma grande campanha de alfabetização de adultos, por meio do MOBRAL, e uma
campanha para melhoria das condições de vida na
Amazônia, com a participação de jovens chamada
“Projeto Rondon”.

Ufanismo
Vitória do Brasil na Copa de 1970 - Impulsiona
uma ampla propaganda pró-governo e o ufanismo
nacional, com frases tipo “Brasil: ame-o ou deixe-o”,
“O Brasil é o país do futuro”, “Ninguém segura esse
país”, “A Copa do Mundo é nossa”, “Ninguém segura
a juventude do Brasil” etc.
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participavam do XXX Congresso da UNE
(União Nacional dos Estudantes).
˃˃ Crítica ao regime por parte do Deputado
Marcio Moreira Alves (cassado).
˃˃ Edição do AI-5.
˃˃ Afastamento do Presidente por motivos de
saúde
˃˃ Apelo da oposição para a luta armada.
Luta armada contra o Governo: em 1969, o caso
mais grave ocorreu quando Diógenes José Carvalho
de Oliveira, Pedro Lobo de Oliveira e José Ronaldo
Tavares de Lira e Silva, integrando um grupo de onze terroristas da Vanguarda Popular Revolucionária
(VPR, um dos vários grupos de esquerda que pretendiam o poder), em 26 de junho de 1969, realizaram
um atentado a bomba ao Quartel General do II Exército, em São Paulo. Um carro-bomba foi lançado,
sem motorista, de encontro ao portão. A guarda disparou contra o veículo, que bateu na parede externa
do Quartel General. Mário Kozel Filho, sentinela naquele momento, saiu do seu posto, correndo em direção ao carro. Uma carga com 50 quilos de dinamite
explodiu, em seguida, atingindo uma área de raio de
300 metros. O corpo do soldado Mário Kozel Filho
foi despedaçado e saíram feridos gravemente outros
seis militares. Diante da violência do ataque terrorista, o governo intensificou a repressão à subversão.
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Ernesto Geisel (1974 - 1979)
II PND - Plano Nacional de Desenvolvimento:
˃˃ Enfatizou o investimento em indústrias de
base e a busca da autonomia em insumos
básicos. A preocupação com o problema
energético era evidente, houve o estímulo à
pesquisa do petróleo, o programa nuclear
(ANGRA 1 e ANGRA 2), o programa do
álcool (Pró-álcool) e a construção de Hidrelétricas. Em 1979, o segundo choque do
petróleo leva ao declínio do desenvolvimento
econômico e a economia brasileira apresenta
índices elevados de inflação, que tentam ser
sanados com outros planos posteriores.
˃˃ Em 25 de outubro de 1975 - morte do jornalista Wladimir Herzog - Escândalos contra
a ditadura começam a se tornar públicos.
˃˃ Reatamento das relações diplomáticas com a
China.
Lei Falcão - Determinava que, na propaganda eleitoral, os partidos se limitassem a mencionar a legenda,
o currículo e o número do registro do candidato na
Justiça Eleitoral, bem assim a divulgar, pela televisão,
sua fotografia, podendo ainda mencionar o horário e
o local dos comícios. O objetivo desta lei era, entre outros, o de evitar que o horário eleitoral gratuito viesse a
ser utilizado como uma forma de criticar o Regime Militar daquela época, além de tentar diminuir a simpatia
do eleitor pelo partido oposicionista da época, o então
MDB - Movimento Democrático Brasileiro.
Pacotes de abril de 1977 - série de leis impostas
à sociedade, que alteravam as futuras eleições. Um
terço dos senadores não mais seriam eleitos por voto
direto, mas sim indicado pelo Presidente da República. Esta medida visava, na época, garantir ao Regime Militar uma maior base de apoio no Congresso
Nacional. O “pacote” também estabelecia a extensão
do mandato presidencial de cinco para seis anos, a
manutenção de eleições indiretas para governador e
a diminuição da representação dos estados mais populosos no Congresso Nacional.
˃˃ Início da crise do Milagre Econômico,
recessão;
˃˃ Revogação do AI-5;
˃˃ Greves de 1979, fazendo emergir várias lideranças sindicais.

João Baptista de Oliveira Figueiredo
(1979-1985)
˃˃ Mandato de seis anos.
˃˃ Concessão de anistia ampla, geral e irrestrita aos políticos cassados com base em
atos institucionais. Voltaram ao Brasil os
exilados do regime militar.
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˃˃ Em 1982 - Primeiras eleições diretas para
governador desde 1965.
˃˃ Implantação do Programa de incentivo
à agricultura, com o slogan: “Plante que
João garante”, por Antônio Delfim Netto,
Ministro do Planejamento.
˃˃ Vários atentados acontecem e são atribuídos à Direita. O mais conhecido foi o
“episódio da bomba Riocentro”. No local,
era realizado um show musical popular,
com a participação de milhares de jovens.
Não se sabe se por acidente ou imperícia,
uma bomba de alto poder explodiu dentro
do carro de agentes do governo, matando
um sargento e ferindo gravemente um
capitão, ambos do exército.
˃˃ Fim do AI-2 e retorno do pluripartidarismo.
˃˃ Processo de abertura política.
˃˃ Campanha Diretas-Já: Movimento de ampla
participação popular, que exigia eleições diretas
para Presidência da República (Emenda Dante
de Oliveira, que não foi aceita).

FIQUE LIGADO
A Emenda Dante de Oliveira que propunha as eleições diretas para Presidente NÃO FOI ACEITA, portanto,
em 1985, eleições INDIRETAS elegeram Tancredo Neves.
O primeiro Presidente eleito, diretamente, desde Jânio
Quadros foi Fernando Collor de Mello.
→→ Frases clássicas do Presidente João Figueiredo:
˃˃ “Um povo que não sabe nem escovar os
dentes não está preparado para votar”.
˃˃ “Prefiro cheiro de cavalo do que cheiro de
povo”.
˃˃ “Sei que o país é essencialmente agrícola,
afinal posso ser ignorante, mas nem tanto”.
˃˃ “Durante muito tempo o gaúcho foi gigolô de
vaca”.
˃˃ “Todo povo é uma besta que se deixa levar
pelo cabresto”.
˃˃ “É pra abrir mesmo. Quem quiser que não
abra, eu prendo e arrebento” (Confirmando a abertura política).
˃˃ “Não posso obrigar o povo a gostar de mim.
Sou o que sou, não vou mudar para que o
povo goste”.
˃˃ “Me envaideço de ser grosso”.
˃˃ “Se ganhasse salário mínimo, eu dava um
tiro no coco”.
˃˃ “O que eu gosto mesmo é de clarim e de
quartel”.

Cinema Novo
O Cinema Novo nasceu na virada da década de
50, sobre as cinzas dos estúdios Vera Cruz (empresa
paulista que faliu em 1957 depois de produzir 18 filmes), sob a tirania da “chanchada” (gênero humorístico chulo que, ao contrário do que muitas pessoas
pensam, não só existiu no Brasil, como teve uma
certa força) e por inspiração do neorrealismo italiano e dos textos dos críticos e cineastas Paulo Emílio
Sales Gomes, Gustavo Dahl, Jean-Claude Bernardet
e, sobretudo, Glauber Rocha.
Todos faziam parte de um grupo que, inconformado com a ausência de nossa produção cinematográfica, tentava achar um rumo para o cinema brasileiro. Os objetivos do Cinema Novo, de acordo
com seu maior expoente, o baiano Glauber Rocha,
eram produzir filmes anti-industriais, fazer filmes
de autor, somente nesse caso, acreditava ele, o cineasta passa a ser um artista comprometido com os
grandes problemas do seu tempo.
Um filme de grande repercussão desse movimento, foi Deus e o Diabo na Terra do Sol, inclusive
em Cannes em 1965. Ele abordou, de forma interessante, dois fenômenos sociais do Brasil, típicos da
caatinga - o messianismo (estilo Antônio Conselheiro) e o cangaço (à la Lampião – Corisco), e pôs
em xeque a tradicional narrativa dramática do cinema “ideológico”. Dois anos depois, outro marco teria grande importância também. Ainda mergulhado
em sua estética alegórica e profética, Glauber lançou
Terra em Transe, filme que, ao discutir a “crise da
consciência” das esquerdas e do populismo, talvez
tenha marcado o auge do Cinema Novo, além de ter
sido uma das fontes de inspiração do Tropicalismo.

Jovem Guarda
A década de 1960 foi marcada mundialmente
por um novo fenômeno: a beatlemania desembarcaria também no Brasil e acabaria gerando, a partir
de 1965, o fenômeno chamado de Jovem Guarda. A
expressão Jovem Guarda começou a ser usada com a
estreia do programa de auditório que tinha esse nome, na TV Record, em 1965. Foi tirada de um discurso de Marx, onde dizia “O futuro está nas mãos
da Jovem Guarda”.
Como o primeiro movimento genuinamente pop
a chegar no país, o “iê-iê-iê” da Jovem Guarda (versão tupiniquim do “yeah, yeah yeah” dos Beatles) foi
uma manifestação típica da cultura de massas. Desde o início, sua explosão não foi por acaso, antes,
porém, esteve ligada a um amplo projeto de marketing e publicidade. A Jovem Guarda foi influenciada diretamente pela música americana e muitos de

seus sucessos são apenas traduções de sucessos que
emplacavam na terra dos yankees ou na da Rainha
Elisabeth.
O movimento tinha como características ser de
certa forma engraçado, descompromissado e moderno. Gostava de calhambeques, botinhas sem
meia, cabelos na testa, anéis brucutu e queria que tudo o mais fosse para o inferno. Com sua alegria contagiante, arrombou a festa da Bossa Nova, do Samba
e da MPB. Os dois nomes que mais se destacaram,
apesar dos muitos que participaram do programa e
fizeram seus sucessos de uma música só, foram Roberto e Erasmo Carlos.

Tropicalismo
As mudanças continuavam acontecendo, motivadas por uma intelectualidade que despontou com
a Bossa Nova, e que agora via com insatisfação os
rumos políticos tomados pelo Brasil. O povo, que
unido poderia transformar o cenário nacional, estava dividido por questões regionais e sociais. Nesse
cenário de caos, surge o Tropicalismo. Sincrético
e inovador, aberto e incorporador, o movimento
misturou rock mais Bossa Nova, mais Samba, mais
Rumba, mais Bolero, mais Baião.
Sua atuação quebrou as rígidas barreiras que
permaneciam no país. Pop x folclore. Alta cultura x
cultura de massa. Tradição x vanguarda. Essa ruptura estratégica aprofundou o contato com formas populares, ao mesmo tempo em que assumiu atitudes
experimentais para a época. O Tropicalismo foi um
movimento de ruptura, que sacudiu o ambiente da
música popular e da cultura brasileira, entre 1967 e
1968. Seus participantes formaram um grande coletivo, cujos destaques foram os cantores-compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil, além das participações da cantora Gal Costa e do cantor-compositor
Tom Zé, da banda Mutantes, e do maestro Rogério
Duprat. A cantora Nara Leão e os letristas José Carlos Capinan e Torquato Neto completaram o grupo,
que teve também o artista gráfico, compositor e poeta Rogério Duarte como um de seus principais mentores intelectuais.
Em 1968, mundialmente consagrado como um
dos pais-fundadores da Bossa Nova, Tom Jobim pediu para o cantor e compositor Chico Buarque colocar letra numa canção chamada “Gávea”. Chico a
transformou em “Sabiá” e os dois a inscreveram no 3º
FIC (Festival Internacional da Canção). Em 29 de setembro de 1968, anunciada como vencedora do Festival, “Sabiá” mal pôde ser ouvida. A massa de 25 mil
pessoas, concentrada no Maracanãzinho, exigia que
o primeiro lugar ficasse com “Caminhando (Pra Não
dizer que Não Falei de Flores)” de Geraldo Vandré.
A vaia foi tamanha que o próprio Geraldo subiu ao
palco e tentou reorganizar a ordem, afirmando que “a
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vida não se resumia a festivais”. Embora classificada
em segundo lugar, “Caminhando” se tornou canção
símbolo da luta contra a Ditadura. Fazia referência às
passeatas de protesto (Caminhando e cantando / e seguindo a canção / somos todos iguais / braços dados
ou não...) e aos soldados (quase todos perdidos / de
armas na mão / nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição / de morrer pela pátria / E viver sem razão).
A música, evidentemente, foi proibida, os militares
se ergueram contra ela (acusados talvez pela própria
consciência que reconhecia a canção como verdadeira). Vandré partiu para o exílio.
Tomates e vaias, ovos e uivos. Dissonância no palco, dissonância na plateia. A plateia está de costas para
o palco. Os artistas estão de costas para a plateia. Só o
cantor, um baiano franzino, abre o peito e solta a voz:
“Mas é essa a juventude que quer tomar o poder? Vocês têm coragem de aplaudir, este ano, uma música que
não teriam coragem de aplaudir no ano passado. São
a mesma juventude que vai sempre matar amanhã o
velhote inimigo que morreu ontem. Vocês não estão
entendendo nada, nada, absolutamente nada...”.
As vaias viram urros e os urros se tornam ofensas. O poeta segue berrando, sob os riffs alucinados
da guitarra: “Vocês estão por fora”.
“Mas que juventude é essa? Vocês são iguais sabem a quem? Sabem a quem? Àqueles que foram
na Roda Viva e espancaram os atores, (referência
ao episódio em que os membros do CCC Comando de Caça aos Comunistas, invadiram os camarins
do Teatro Galpão e espancaram os atores, músicos,
contra-regras, participantes da peça Roda Viva e
destruíram o teatro todo), não diferem em nada deles. O dia? 12 de setembro. O ano? 1968.
O poeta baiano franzino? Caetano Veloso. As
guitarras alucinadas? Os Mutantes. Caetano estava
tentando apresentar a canção “É Proibido Proibir”.
Exatos três meses após essa apresentação o General
Artur Costa e Silva decretou o AI - 5 , o ato que permitiria à censura submeter a cultura nacional a uma
espécie de lavagem cerebral.

4. Redemocratização
Fim da Ditadura
A saída de João Figueiredo marca o fim do governo dos militares, porém, as eleições ainda foram indiretas, por isso não podemos afirmar que o fim da
Ditadura também marca o retorno à democracia. Nas
eleições indiretas que aconteceram em 1985, elegeram-se pela Frente Liberal, Tancredo Neves para presidente, que não assumiu, devido ao seu falecimento,
e José Sarney para vice-presidente. Sarney assumiu
como primeiro Presidente Civil da Nova República.
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Brasil República - Nova República e
Redemocratização (1985)
O fim da Ditadura Militar no Brasil também está relacionado com os rumos que o mundo tomava.
A Guerra Fria dava sinais de fraqueza e os Estados
Unidos davam todos os sinais de vitória no conflito. A União Soviética se mostrava enfraquecida por
uma série de acontecimentos internos. Em virtude
disso, o apoio dos Estados Unidos aos regimes ditatoriais sofreu uma drástica diminuição. O Brasil
caminhava, em meados dos anos 80, para uma nova
ideologia econômica e política, vigente no mundo
americano.

Presidentes
José Sarney (1985-1990)
→→
→→
→→
→→
→→

Mandato de cinco anos.
Crise econômica.
Estruturação do Mercosul.
Hiperinflação.
Dia 22 de Fevereiro de 1989 pela Lei 7.735, foi
criado o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
É o órgão responsável pela preservação da fauna e da flora brasileira, possibilitando ao Brasil
o controle e a fiscalização de seus recursos naturais em busca do crescimento sustentável.

FIQUE LIGADO
Plano Cruzado em 1986 - extinção do Cruzeiro.
Plano Bresser em 1987.
Plano Verão - 1989, que contou com a adoção da nova moeda - Cruzado Novo.
Convocação da Assembleia Nacional Constituinte.
Convocação da Assembleia Nacional Constituinte
˃˃ Promulgada.
˃˃ Direito de igualdade a todos perante a lei.
˃˃ Direito de voto aos 16 anos, tornando-se
obrigatório após os 18.
˃˃ Reorganização e harmonização dos três
poderes;
˃˃ Fim da censura.
˃˃ Correspondência inviolável.
˃˃ Permissão para reuniões pacíficas.
˃˃ Direito de propriedade.

A Constituição garante ao trabalhador:
˃˃ 13º salário.
˃˃ Descanso semanal remunerado.
˃˃ Fundo de Garantia por Tempo de Seviço
(FGTS).
˃˃ Salário mínimo.
˃˃ Irredutibilidade do salário.
˃˃ Licença paternidade de 5 dias.
˃˃ Direito de greve irrestrito.
Meio ambiente
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
poder público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Fernando Collor de Mello (1990-1992)
→→ Primeiro presidente eleito por voto direto após
o regime militar, em eleições de dois turnos;
→→ Assumia com o slogan de ser o “Caçador de Marajás”;
→→ Tentativa de controle inflacionário;
→→ Introdução do Brasil na nova ótica econômica
mundial (Neoliberalismo), e preparação do Brasil para a Nova Ordem Mundial ou Globalização;
→→ Consolidação do Mercosul - Tratado de Assunção;
→→ Eco-92 - realizada entre 3 e 14 de junho de 1992,
no Rio de Janeiro. O seu objetivo principal era
buscar meios de conciliar o desenvolvimento
sócio-econômico com a conservação e proteção
dos ecossistemas da Terra.
→→ Plano Collor - confisco do dinheiro;
→→ Denúncia de corrupção eleitoral e de governo;
→→ Ação dos Caras Pintadas, jovens que protestavam contra o Governo, com uma ampla e tendenciosa cobertura da Rede Globo;
→→ Declaração de Impeachment do Presidente, pela
primeira vez na história brasileira.
Ficou conhecido no Brasil inteiro, durante o início
da década de 90, o movimento dos “Caras Pintadas“,
que consistiu em multidões de jovens, adolescentes
em sua maioria, que saíram às ruas de todo o país com
os rostos pintados em protesto, devido aos acontecimentos dramáticos que vinham abalando o governo
do então Presidente Fernando Collor de Mello.

Itamar Franco (1992-1994)
→→ Vice de Collor, assume após a saída oficial deste.
→→ Plebiscito de 1993 - Em abril, cumprindo com
o previsto na Constituição de 1988, o governo
realiza um plebiscito para a escolha da forma
e do sistema de governo no Brasil. Quase 30%
dos votantes não compareceram ao plebiscito
ou anularam o voto. Dos que comparecem às
urnas, 66% votaram a favor da República, contra 10%, favoráveis à Monarquia. O presidencialismo recebeu cerca de 55% dos votos, ao passo
que o Parlamentarismo obteve 25% dos votos.
Em função dos resultados, foi mantido o Regime Republicano e Presidencialista.
→→ Edição do Plano Real pelo então Ministro Fernando Henrique Cardoso.
→→ Controle do processo inflacionário.
→→ Real como nova moeda valendo mais do que o dólar.
→→ Ufanismo - Brasil TETRACAMPEÃO mundial
de futebol.
→→ Continuidade nos programas do Mercosul.
O contraste de 1994: a tristeza pela morte de
Ayrton Senna e a felicidade pela conquista do Tetra
Campeonato Mundial de Futebol.
O Plano Real foi um plano econômico, desenvolvido e aplicado no Brasil durante o governo de
Itamar Franco. Desenvolvido em 30 de junho de
1994, tinha como principal objetivo à redução e o
controle da inflação.
Elaborado pelo ministro da Fazenda Fernando
Henrique Cardoso, o plano de estabilização da economia contou com a participação dos seguintes economistas: Gustavo Franco, Pérsio Arida, Pedro Malan,
Edmar Bacha, André Lara Rezende, entre outros.

Fernando Henrique Cardoso
(1995-2002)
→→ Eleito sob a bandeira de dar continuidade ao desenvolvimento econômico e à estabilidade econômica que o Brasil apresentava.
→→ Continuidade no processo de privatizações, objetivando a diminuição da atuação do Estado
brasileiro no setor econômico. As privatizações
foram alvo de protestos de movimentos estudantis, como a UNE (União Nacional dos Estudantes), UBES (União Brasileira dos Estudantes
Secundaristas), UJS (União da Juventude Socialista) e vários outros grupos.
→→ Entendimento com o Congresso e aprovação da
PEC (proposta de emenda constitucional) da
reeleição, que permitia reeleição imediata para
representantes do Executivo (Presidente, Governadores e Prefeitos).
435

HISTÓRIA

˃˃ O consumidor tem seus direitos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor.
˃˃ Racismo e tortura como crimes inafiançáveis.
˃˃ Direito de habeas corpus.
Direitos Sociais

→→ Reforma da Previdência; Lei de Responsabilidade Fiscal - entrou em vigor, em 2000, a Lei de
Responsabilidade fiscal (LRF), que se caracteriza pelo rigor exigido na execução do orçamento
público. A lei limita o endividamento dos estados e municípios e os gastos com funcionalismo
público.
→→ PETI - Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil.
→→ Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale Gás.
→→ Aumentam os conflitos com os trabalhadores
rurais sem-terra, que chegam a invadir uma fazenda que pertencia ao Presidente.
→→ Nas eleições de 2002, o grupo liderado pelo PSDB não consegue fazer o sucessor.

FIQUE LIGADO
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O governo FHC foi marcado por inúmeros movimentos sociais que o acusavam de Neoliberal. Entre os
movimentos podemos apontar o MST e o Movimento
Estudantil.

Luiz Inácio Lula da Silva (2002 - 2010)
Vamos começar fazendo uma rápida análise sobre
a eleição que garantiu a vitória ao Lula. Contrariando
todas possibilidades políticas, a aliança feita em 2002
conquistou o posto mais alto da nação brasileira. A
Aliança política à qual me refiro é PT (Partido dos
Trabalhadores) e PL (Partido Liberal). Interessante
perceber que qualquer analista político ficaria louco
tentando entender essa junção partidária. Mas foi esse um dos grandes segredos da vitória de 2002.
O PT conquistou, ao longo de sua marcha, uma
série de fiéis eleitores e partidários. Isso transformou
o Partido dos Trabalhadores num partido “bom de
voto”. Porém, havia quanto à figura de Lula uma incerteza no mercado internacional. Simplesmente,
parecia impossível que o Lula de 2002 fosse tão diferente do Lula de 1989. Mas a verdade é que a diferença existia sim! Mas o nome proposto, há tantos anos,
pelo PT não oferecia a segurança que o mercado tanto esperava.
O Partido Liberal, por sua vez, oferecia a segurança e a tranquilidade para o mercado financeiro,
mas não conseguia angariar votos numa quantidade
significativa. A união dos dois partidos, então, possibilitou a dobradinha da vitória. A presidência ficaria
com o PT e a vice-presidência com o PL. Mas o que
há de tão absurdo nessa união? É que, teoricamente,
o Partido dos Trabalhadores representaria a massa
operária, enquanto o Partido Liberal, o capitalista
patrão. Por isso, essa união é, praticamente,algo exclusivo do Brasil.
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Programas Sociais e Economia
→→ Fome Zero.
→→ Bolsa Família: Decreto nº 5.209, de 17 de Setembro de 2004 - a finalidade do Programa era
a transferência direta de renda, do governo para
famílias pobres (renda mensal por pessoa entre
R$ 60,01 e R$ 120,00) e em extrema miséria
(renda mensal por pessoa de até R$ 60,00).
→→ Estabilidade econômica, balança comercial superavitária.
→→ Geração de Empregos: segundo o IBGE, de
2003 a 2006, a taxa de desemprego caiu e o número de pessoas contratadas com carteira assinada cresceu mais de 985 mil, enquanto o total
de empregos, sem carteira assinada, diminuiu
3,1%. Já o total de pessoas ocupadas cresceu
8,6%, no período de 2003 a 2006.
→→ O Banco Central goza de autonomia prática, embora não garantida por lei, para buscar ativamente a meta de inflação determinada pelo governo.
Educação: no campo da educação, houve um
avanço apresentando fortes níveis de escolarização
em todas as faixas etárias. A parcela da população que
não frequentava a escola foi reduzida de 29% para
18% em apenas 36 meses, considerando o grupo de 5
a 17 anos de idade.
Criação do FUNDEB - Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica.
PROUNI - Programa Universidade Para Todos.
Juros: críticos apontam também que a condução da política de juros - os maiores do mundo - pelo governo é conservadora. Analistas financeiros
apontam que a taxa de juros SELIC saiu de 25 % ao
ano em 2003, para 11,25 % ao ano em 2008. O que
deslocou muitos investimentos em títulos da dívida
pública para o setor produtivo, fazendo com que o
Índice BOVESPA saltasse de 40.000 pontos no início de seu mandato para mais de 60.000 pontos em
2007, aquecendo o mercado acionário e o capital social das empresas brasileiras.
Algo interessante a ser observado, na política
econômica, ainda, é a questão do aumento das linhas de crédito. O povo brasileiro está comprando
mais. Mas claro, isso não significa que o poder de
compra aumentou, o que aumentou foram as possibilidades de compra. Os programas do governo Lula visam atender à camada alta e à camada baixa da
sociedade, ficando a chamada classe média à mercê de si mesma. A “classe alta” é privilegiada através do aumento dos juros, que permite um ganho
maior nas vendas a prazo, e a “classe baixa” parcela
suas compras a perder de vista, adquirindo, assim,
o seu tão desejado produto, e pagando mais por ele.

Política Externa
→→ Fortalecimento da economia brasileira frente ao
Cone Sul.
→→ Projeto de criação da União Sul-Americana de
Nações.
→→ Reconhecimento da China como economia
de mercado, o que derrubou diversas barreiras comerciais impostas aos produtos chineses,
facilitando sua entrada no Brasil (para alguns,
prejudicando a economia nacional). Há que se
considerar, também que a China é um atraente
mercado consumidor.
→→ Integração de uma Missão de Paz da ONU no
Haiti.

Crises
Waldomiro Diniz
Foi Subchefe de Assuntos Parlamentares da Presidência da República (2002-2004) e homem de confiança do Ministro da Casa Civil, José Dirceu, durante o governo do Presidente do Brasil, Luiz Inácio
Lula da Silva. Também foi presidente da Loterj, autarquia do governo do Rio, responsável pela administração, gerenciamento e fiscalização do jogo no
Estado. Ganhou notoriedade após a divulgação de
uma fita gravada pelo empresário e bicheiro Carlos
Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Na gravação, Waldomiro Diniz aparece extorquindo Augusto Ramos para arrecadar fundos para a campanha
eleitoral do Partido dos Trabalhadores e do Partido

Socialista Brasileiro, no Rio de Janeiro. Em troca,
Waldomiro prometia ajudar Augusto Ramos numa
concorrência pública.
Mensalão ou “Esquema de compra de
votos de parlamentares”
Maior crise política sofrida pelo governo brasileiro do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
em 2005/2006. O termo mensalão, popularizado
pelo então Deputado Federal Roberto Jefferson em
entrevista que deu ressonância nacional ao escândalo, é uma variante da palavra “mensalidade”, usada
para se referir a uma suposta “mesada” paga a deputados para votarem a favor de projetos de interesse
do Poder Executivo. Segundo o deputado, o termo já
era comum nos bastidores da política entre os parlamentares para designar essa prática ilegal.
Descobriu-se em julho de 2008, durante uma investigação sobre o banqueiro Daniel Dantas, que o
Banco Opportunity foi uma das principais fontes de
recursos do mensalão. Através do Banco Opportunity, Daniel Dantas era o gestor da Brasil Telecom,
controladora da Telemig e da Amazônia Telecom.
As investigações apontaram que essas empresas de
telefonia injetaram R$ 127 milhões nas contas da
DNA Propaganda, administrada por Marcos Valério, o que, segundo a PF, alimentava o “Valerioduto”, esquema de pagamento ilegal a parlamentares. A
Polícia Federal pôde chegar a essa conclusão, após a
Justiça ter autorizado a quebra de sigilo do computador central do Banco Opportunity;
Mensalinho
Nome dado às denúncias de propinas recebidas
por Severino Cavalcanti, em 2003, para deixar o empresário Sebastião Buani instalar seus restaurantes
na Câmara dos Deputados.
Quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo
Antonio Palloci, em 27 de março de 2006 foi demitido pelo Presidente Lula do cargo de Ministro da
Fazenda. Sua situação ficou insustentável a partir da
quebra ilegal do sigilo bancário do caseiro Francenildo Santos Costa, testemunha de acusação contra Palocci, no caso da casa do lobby ou República
de Ribeirão Preto, na CPI dos Bingos. Francenildo
divulgou ter visto o então ministro frequentando a
mansão, para reuniões de lobistas acusados de interferir em negócios de seu interesse no governo Lula
e para partilhar dinheiro e abrigar festas animadas
por garotas de programa. Seu depoimento na CPI
foi silenciado por uma liminar expedida pelo STF, a
pedido do Senador Tião Viana (PT-AC).
Esquema das Sanguessugas
Em ofício encaminhado em 30 de novembro
de 2004, a Controladoria Geral da União (CGU)
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PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) Estabelece o objetivo de nivelar a educação brasileira com a dos países desenvolvidos até 2021 e prevê
medidas até 2010 (entre elas, a criação de um índice
para medir a qualidade do ensino e de um piso salarial para os professores de escolas públicas).
Incentivo às exportações e à diversificação dos
investimentos feitos pelo BNDES (Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social).
PRONAF (Programa Nacional de Agricultura
Familiar) - estimulou o micro crédito e ampliou os
investimentos na agricultura familiar.
PAC (Programa de Aceleração de Crescimento) Engloba um conjunto de políticas econômicas, planejadas para os próximos anos do governo Lula, e que
têm como objetivo acelerar o crescimento econômico
do Brasil, prevendo investimentos totais de 503 bilhões
de reais até 2010, sendo uma de suas prioridades a infra-estrutura, como portos e rodovias.
Criação da Secretaria Nacional dos Portos.
Plataforma P-50 - Autonomia no setor petrolífero.
Brasil ganha o Grau de Investimento.

alertou o Ministro da Saúde Humberto Costa sobre
a existência de uma “quadrilha operando em âmbito
nacional”, para desviar dinheiro público destinado
à compra de ambulâncias. As fraudes em processos
licitatórios haviam sido detectadas em Municípios
fiscalizados pela Controladoria, por meio de sorteios. A Controladoria Geral da União (CGU) apontava “fragilidade” no controle e pedia providências.
Crise dos Cartões Corporativos
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Em 2001, os cartões foram instituídos mas só
entraram em funcionamento no ano seguinte, para
uma maior transparência e rapidez em gastos emergenciais. O problema dos cartões corporativos é estrutural, pois o sistema, que deveria ser usado para
despesas pequenas e urgentes, vem sendo usado para
dispensar licitações e dar “mimos” aos governistas;
Operação Satiagraha
Operação da Polícia Federal contra o desvio de
verbas públicas, a corrupção e a lavagem de dinheiro, desencadeada em princípios de 2004 e que resultou na prisão, determinada pela 6ª Vara da Justiça
Federal em São Paulo, de vários banqueiros, diretores de banco e investidores, em 8 de julho de 2008.
Em oito anos no governo, Lula se consolidou como
um fenômeno político graças ao seu apelo junto às camadas mais pobres da população. Porém, sua sucessora na Presidência herdou problemas que, se não forem
resolvidos, podem comprometer o progresso do país.
Na Educação, 14 milhões de brasileiros com idade acima de 15 anos são analfabetos. Na Saúde, faltam leitos hospitalares, médicos e o país enfrenta
uma epidemia de dengue que contaminou, somente
nessa época, quase 1 milhão de pessoas. Em pleno
século 21, 56% dos domicílios não possuem rede de
esgoto, e a infraestrutura deficitária (estradas, ferrovias, portos e aeroportos) ainda é um entrave para o
desenvolvimento.
Lula também deixou de fazer reformas importantes, como a da previdência, a agrária e a tributária. O legado contabiliza ainda um Estado mais caro
em razão de contratações feitas para atender interesses políticos e partidários. Em resumo, Lula continuou o projeto de um país socialmente mais justo e
de moeda estável. Mas, ao mesmo tempo, manteve o
que há de pior na política brasileira.
Em 2010 conseguiu eleger sua sucessora, a primeira presidenta do Brasil: Dilma Roussef.
Dilma Rousseff (2010-2014)
Dilma Vana Rousseff tomou posse da presidência em 1º de janeiro de 2011. Após derrotar o candidato do PSDB, José Serra, com 56,05% dos votos
válidos no segundo turno. No governo Lula, Dilma
atuou como Ministra de Minas e Energia e depois,
Ministra-Chefe da Casa Civil.
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Inflação
Apesar de ter ficado dentro da meta do CMN
(Conselho Monetário Nacional), que é de 4,5% com
tolerância de dois pontos para cima ou para baixo,
o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo) de 2010 (do governo Lula), registrou alta
acumulada de 5,91% (o maior desde 2004). Isso pode ser apontado como um reflexo da crise internacional, a qual o Brasil tem conseguido driblar com
uma certa habilidade.
Em janeiro de 2011 - que foi o primeiro mês do
Governo Dilma, o índice de inflação registrou taxa
de 0,83% mensal e, foi o maior resultado desde abril
de 2005 - que registrou 0,87%, que levou a taxa acumulada em um ano para 5,99%.
O IPCA foi mantido elevado no mês de março de
2011, com forte pressão e motivação dos grupos de
Transporte e Alimentação. O nível foi de 0,79% - que
espelhou a maior taxa para o mês, desde 2003. O resultado mensal levou a taxa de um ano para 6,30%.
Isso fez com que ficasse um nível bem próximo
do teto da meta “perseguida” pelo Banco Central.
Uma vez que a interferência pode levar a uma estabilidade para a economia. Isso gerou dor de cabeça para alguns economistas do mercado financeiro. Logo,
tomaram novas medidas de advertências ao crédito
para controlar o aquecimento da economia.
Houve uma desaceleração, no mês de abril, para
uma taxa de 0,77% (mostra o IBGE). Todavia, nada impediu que o resultado acumulado em um ano
ultrapassasse o teto da meta da inflação. Atingiu
6,51%. Foi o primeiro rompimento do nível perseguido pelo Banco Central, desde o ano de 2005.
O governo promoveu o aumento da taxa de juros. Esse mecanismo é sempre apontado como uma
medida para evitar que a inflação chegasse a níveis
ruins, para cumprir a meta de 2011 - justificada pelo CMN. A economia trata com o fator humano e
isso, as vezes, causa um certo “entrave” nos planos
de ação econômica. O COPOM (Comitê de Política
Monetária) se reuniu para tratar a questão.
A diretoria do Banco Central decidiu elevar a taxa Selic em 0,50 ponto percentual para 11,52% - que
representa a maior colocação desde 2009. Depois, os
juros foram elevados novamente, após uma segunda reunião do comitê do BC. Porém dessa vez, em
0,50% para 11,75% a cada 12 meses: o maior desde
janeiro de 2009 (12,75%). Sendo assim, o Brasil seguiu em um dos postos mais altos nas taxas e juros
- no ranking mundial. Depois, houve mais dois aumentos de 0,25 p.p. - fazendo com que a Selic ficasse
em 12,50%.
O mercado financeiro acabou absorvendo as medidas e sentiu os efeitos. Um susto com a diretoria
do Banco Central, devido um corte de 0,50 p.p na

Ainda no início do governo Dilma, o CN aprovou a proposta de aumento do salário mínimo de
510 reais para 545, mesmo com a oposição querendo 560 e 600 reais. O reajuste foi superior à inflação
acumulada de 2010 - quando o INPC foi de 6,47%.
Obviamente as reclamações foram gerais. Especialistas disseram que se as projeções para o INPC - estivessem confirmadas para o primeiro bimestre, o
salário de 545 reais teria no terceiro mês - poder de
compra de 1,3% inferior ao de 2010. Para repor, então, a inflação de um ano e dois meses, precisaria aumentar para 552 reais. Foi o primeiro reajuste anual
do mínimo, desde 97.
Decreto nº 7.655, de 23 de dezembro de 2011
Regulamenta a Lei nº 12.382, de 25 de fevereiro
de 2011, que dispõe sobre o valor do salário mínimo
e a sua política de valorização de longo prazo.
Art. 1º. A partir de 1º de janeiro de 2012, o salário mínimo será de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais).
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$
20,73 (vinte reais e setenta e três centavos) e o valor
horário, a R$ 2,83 (dois reais e oitenta e três centavos).
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor no dia 1º de
janeiro de 2012.

Corte no Orçamento
Em fevereiro de 2011, houve um corte de 50 bilhões no orçamento federal - o que corresponde a
1,2% do PIB. A explicação dada é que tal media servia para combater os imprevistos inflacionários - fazendo, então, uma política mais leve para a taxa básica de juros. Segundo Mantega - isso evitaria os efeitos
negativos da crise internacional. O interessante é que
nos meses que antecederam as eleições, tanto Dilma
quanto Serra negaram que fariam reajustes desta
magnitude. O programa ‘Minha Casa, Minha Vida’
recebeu um contentamento de 5 bilhões com o corte
do orçamento, apesar de o governo afirmar que investimentos sociais, tais como o PAC - seriam mantidos, nivelados, contínuos.

5. Cultura Musical Brasileira
nos Anos 80 e 90
Depois do “envelhecimento” da Jovem Guarda,
a MPB acabou virando a principal voz musical da
nação brasileira da década de 1970. Somente o Rock
conseguiu voltar às paradas em 1980, com o humor
descompromissado e carioca da Gang 90, que foi
precursora da nova onda nacional. Fundada por Júlio Barroso, poeta ligado ao movimento “udigrude”
dos anos 70. Outra banda, a Blitz, aproveitou a mesma onda e a propagou em escala muito maior, com

o sucesso “Você Não Soube me Amar”. Mas foi com
sotaque anglo-saxão e letras politizadas que o Rock
se estabeleceu de vez entre a moçada tupiniquim e
se tornou o fato cultural mais significativo dos anos
1980 no Brasil. Tudo começou com roqueiros que
moravam em Brasília. Foi nas proximidades do Planalto que o grupo Aborto Elétrico, tendo no vocal
Renato Russo, fez seu primeiro show em 1980.
O Aborto Elétrico, após seu fim, daria origem a
duas bandas importantes do cenário musical nacional: Legião Urbana e Capital Inicial. O grupo Legião
Urbana se destacou ao longo de sua carreira por letras que abordavam temas relacionados à política
(Que País é Esse?, Conexão Amazônica), homossexualidade (Daniel na Cova dos Leões, Meninos e
Meninas), amor (Monte Castelo, Quando o Sol Bater na Janela do teu Quarto, Maurício, 7 cidades),
drogas (Só por Hoje), enfim, temas com os quais a
juventude se identificava bastante. Renato Russo foi
o mais carismático letrista e vocalista de seu tempo.
Divide o posto de tal glória com o carioca Agenor
de Miranda Araújo Neto, o Cazuza, líder da banda
Barão Vermelho. Ambos (Renato e Cazuza) injetaram poesia no Rock; ambos fizeram o Brasil mostrar
a sua cara com questões simples e diretas, os dois
morreram no auge da fama, vitimados pela Aids, o
mal do fim do século.
Outro líder dos jovens dos anos 1980 foi Raul
Varela Seixas, o Raul Seixas. Apesar de sua ausência
do cenário musical durante os anos 80 (ficou praticamente afastado dos palcos entre 1983 - 1988) sua
influência, que vinha dos LPs gravados nos anos 70,
motivava a moçada interessada em mudanças. Outras Bandas e cantores se detacaram: Ultraje a Rigor,
RPM, Paralamas do Sucesso, Abóboras Selvagens,
Kid Abelha, Plebe Rude, Inimigos do Rei, Titãs, Engenheiros do Hawaii, Nenhum de Nós, Lulu Santos,
Camisa de Vênus, Biquíni Cavadão, IRA, Lobão.
Rock in Rio (1985)
Evento que, sem dúvida, colocou o Brasil no trajeto do Rock internacional. Uma grande iniciativa
do empresário brasileiro Roberto Medina que viu,
na propagação da cultura jovem, uma possibilidade de expandir esse mercado no Brasil. O Rock in
Rio foi realizado, pela primeira vez, na cidade do Rio
de Janeiro, entre 11 e 20 de janeiro de 1985, em área
especialmente construída para receber o evento. O
local, um terreno de 250 mil metros quadrados, que
fica no bairro de Jacarepaguá, ficou conhecido como “Cidade do Rock” e contava com o maior palco
do mundo já construído até então: com 5 mil metros
quadrados de área, além de dois imensos fast foods,
dois shopping centers com 50 lojas, dois centros de
atendimento médico e uma grande infra-estrutura
para atender a quase 1,5 milhão de pessoas que frequentaram o evento.
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taxa Selic para 12% ao ano, enquanto economistas,
em unanimidade, trabalhavam com 12,50%.
Salário Mínimo

