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A Nova República 

 

Resumo 

 

A Nova República é um período da História do Brasil que tem início com o final da Ditadura Militar (1985) e 

que se estende até os dias de hoje. Este período começa com a saída do general Figueiredo da presidência 

do Brasil e a eleição de Tancredo Neves, um civil. Tancredo foi eleito de forma indireta, apesar das 

mobilizações do movimento Diretas Já! No entanto, veio a falecer antes de assumir o cargo e o seu vice, José 

Sarney, foi o primeiro civil a governar o país após 21 anos de Ditadura Militar. 

 

Governo de José Sarney (1985 - 1990) 

Sarney assumiu a presidência com a importante tarefa de garantir os compromissos políticos de Tancredo 

Neves, que havia sido eleito de forma indireta, mas faleceu antes de assumir o cargo. Mais que isso,  seu 

principal desafio era conter a inflação que vinha crescendo durante a Década Perdida, como era chamada a 

década de 1980, devido ao fim do “Milagre Econômico”. 

Para lidar com a estagnação econômica e a hiperinflação (estagflação), o ministro da Fazenda, Dilson Funaro, 

propôs a criação do Plano Cruzado, que visava o congelamento dos preços das mercadorias; a criação de 

uma nova moeda, o Cruzado; o fim da correção monetária; e o congelamento dos salários. 

Após intensas críticas ao Plano Cruzado e à manutenção da inflação, o Plano acabou fracassando. Ainda 

foram criadas outras medidas de combate a inflação: o Plano Cruzado II, o Plano Bresser e o Plano Verão. 

Todos fracassaram, pois o governo não conseguia equilibrar os principais problemas econômicos: a inflação 

elevada, a dívida externa e a crise interna do país. 

No âmbito político, o Governo Sarney teve uma importância enorme por ter sido responsável pela criação de 

uma constituição democrática, no pós-ditadura. A Constituição de 1988 ficou conhecida como constituição 

cidadã devido a medidas como a defesa do direito à democracia e à inviolabilidade do habeas corpus; a 

instituição do racismo como crime inafiançável; e a garantia dos direitos indígenas e dos quilombolas. É 

importante lembrar que está ainda é a constituição que vigora no Brasil. 

 

Governo de Fernando Collor de Mello (1990 - 1992)  

Na campanha presidencial seguinte, agora com eleições diretas, o candidato eleito foi o “caçador de marajás”, 

Fernando Collor de Mello. Seu programa incluía a privatização de empresas estatais, inserindo a política 

neoliberal no Brasil. 

Com a manutenção da hiperinflação, que chegava a 34% ao ano, a solução de Collor foi criar um novo plano 

econômico, o Plano Collor, que implementou medidas polêmicas, como o bloqueio de contas e aplicações 

financeiras nos bancos, além do confisco de cerca de 80% do dinheiro que circulava no Brasil. Nem as 

cadernetas de poupança foram poupadas pelo presidente! Por fim, pôs fim ao cruzado e instituiu o cruzeiro 

como nova moeda. 
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As medidas do Plano Collor geraram grande insatisfação dos brasileiros, ainda mais após as diversas 

denúncias de corrupção envolvendo o presidente. A partir de uma CPI, veio a público chamado “esquema PC 

Farias”, formado por uma série de redes de corrupção e sonegação fiscal. 

Diante dos escândalos de corrupção, eclodiu o movimento dos caras-pintadas, exigindo o impeachment do 

presidente Collor, que acabou sendo incriminado pela CPI e oficialmente impedido de permanecer na 

presidência. Para terminar o mandato, assumiu o vice, Itamar Franco. 

Itamar Franco assumiu o governo com um problema enorme nas mãos, além da instabilidade política, tinha 

que solucionar a inflação que continuava galopante. A solução veio a partir de seu ministro da Fazenda, 

Fernando Henrique Cardoso, que implementou o Plano Real, em 1994, conseguindo conter efetivamente a 

inflação. O sucesso do Plano Real possibilitou a vitória de Fernando Henrique, em primeiro turno, nas eleições 

presidenciais de 1994. 

 

Governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) 

FHC deu continuidade à política neoliberal de Collor. Conseguiu diminuir exponencialmente a inflação, mas 

inseriu o Brasil no contexto neoliberal, privatizando as principais empresas estatais do país nos setores de 

telecomunicações, energia elétrica e petroquímica, por exemplo. A medida gerou intensas críticas de setores 

de esquerda, que também questionavam os baixos preços de venda de empresas muito lucrativas, como a 

Companhia Vale do Rio Doce. 

O sucesso do Plano Real e a estabilidade alcançada possibilitou que FHC fosse o primeiro presidente 

brasileiro reeleito para dois mandatos consecutivos. No entanto, o segundo governo de Fernando Henrique 

passou por uma série de dificuldades, como percebido através de uma grave crise energética. 

Além disso, o segundo mandato também foi marcado por escândalos de corrupção e o aumento das pressões 

inflacionárias. Atrelado a isso, havia uma grande defasagem em investimento em infraestrutura e no âmbito 

social, contribuindo para o aumento das desigualdades sociais. 

 

Lula (2003-2010) 

A chegada de Lula a presidência, em 2003, esteve associada a perda de prestígio do governo de FHC. A sua 

vitória, no entanto, foi vista com muita desconfiança por muitos grupos da sociedade brasileira, sobretudo 

pelo mercado financeiro.  No que diz respeito as medidas econômicas, podemos perceber  que foi prioridade 

o  controle da inflação e a garantia da estabilidade do Real. Ao assumir, a taxa inflacionária era  12,53%, 

herdada do governo de FHC. Em 2006, a inflação havia alcançado 3,14%. A redução da inflação foi somada, 

ainda, a um crescimento médio do PIB 4% ao ano. Apesar da imagem positiva que lhe foi garantida  devido a 

política econômica de sucesso,o governo de Lula foi abalado por casos de corrupção envolvendo a base 

política do governo. 
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Exercícios 

 

1. Sobre o Movimento dos Caras-Pintadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O movimento representado na imagem, do início dos anos de 1990, arrebatou milhares de jovens no 

Brasil. Nesse contexto, a juventude, movida por um forte sentimento cívico: 

a) aliou-se aos partidos de oposição e organizou a campanha Diretas Já. 

b) manifestou-se contra a corrupção e pressionou pela aprovação da Lei da Ficha Limpa. 

c) engajou-se nos protestos relâmpago e utilizou a internet para agendar suas manifestações. 

d) espelhou-se no movimento estudantil de 1968 e protagonizou ações revolucionárias armadas. 

e) tornou-se porta-voz da sociedade e influenciou no processo de impeachment do então presidente 

Collor 
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2. O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), disse nesta segunda-feira [30/5] que o impeachment 

do ex-presidente Fernando Collor de Mello foi apenas um “acidente” na história do Brasil. Sarney 

minimizou o episódio em que Collor, que atualmente é senador, teve seus direitos políticos cassados 

pelo Congresso Nacional. “Eu não posso censurar os historiadores que foram encarregados de fazer a 

história. Mas acho que talvez esse episódio seja apenas um acidente que não devia ter acontecido na 

história do Brasil”, disse o presidente do Senado.  

Correio Braziliense, 30/05/2011.  

Sobre o “episódio” mencionado na notícia acima, pode-se dizer acertadamente que foi um 

acontecimento  

a) de grande impacto na história recente do Brasil e teve efeitos negativos na trajetória política de 

Fernando Collor, o que fez com que seus atuais aliados se empenhem em desmerecer este 

episódio, tentando diminuir a importância que realmente teve.  

b) nebuloso e pouco estudado pelos historiadores, que, em sua maioria, trataram de censurá-lo, 

impedindo uma justa e equilibrada compreensão dos fatos que o envolvem.  

c) acidental, na medida em que o impeachment de Fernando Collor foi considerado ilegal pelo 

Supremo Tribunal Federal, o que, aliás, possibilitou seu posterior retorno à cena política nacional, 

agora como senador.  

d) menor na história política recente do Brasil, o que permite tomar a censura em torno dele, 

promovida oficialmente pelo Senado Federal, como um episódio ainda menos significativo.  

e) indesejado pela imensa maioria dos brasileiros, o que provocou uma onda de comoção popular e 

permitiu o retorno triunfal de Fernando Collor à cena política, sendo candidato conduzido por mais 

duas vezes ao segundo turno das eleições presidenciais 

 

 

3. Recentemente, em julho de 2011, faleceu o ex-presidente Itamar Franco. A respeito da sua chegada ao 

poder e do seu governo, é correto afirmar:  

a) Venceu Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno das eleições disputadas em 1994, graças ao 

sucesso do Plano Real, implementado no governo de Fernando Henrique Cardoso.  

b) Venceu Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 1989 e organizou um governo de coalizão nacional, 

do qual participaram todos os demais partidos políticos brasileiros, inclusive o PT.  

c) Assumiu a presidência após o processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello 

e, com seu ministro Fernando Henrique Cardoso, implementou o Plano Real.  

d) Foi eleito em janeiro de 1985, em eleição direta pelo colégio eleitoral, e organizou um governo de 

reformas políticas e econômicas que permitiram sua reeleição em 1994.  

e) Foi eleito em 1994 devido ao sucesso do Plano Real implementado no governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, do qual participou como ministro da Fazenda. 
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4. A partir da redemocratização do Brasil (1985), é possível observar mudanças econômicas significativas 

no país. Entre elas, a: 

a) exclusão de produtos agrícolas do rol das principais exportações brasileiras.  

b) privatização de empresas estatais em diversos setores como os de comunicação e de mineração.  

c) ampliação das tarifas alfandegárias de importação, protegendo a indústria nacional.  

d) implementação da reforma agrária sem pagamento de indenização aos proprietários.  

e) continuidade do comércio internacional voltado prioritariamente aos mercados africanos e 

asiáticos. 

 

 

5. Indiscutivelmente o mandato do ex-presidente Lula entrou para a história da República brasileira como 

um dos principais governos do país. Dentre as políticas adotadas durante sua administração indique a 

alternativa incorreta: 

a) Política externa de aproximação com os países subdesenvolvidos. 

b) Pagamento da dívida existente com o FMI. 

c) Criação de amplos programas de distribuição de renda, como o Bolsa Família. 

d) Realização de uma ampla reforma agrária, expropriando todos os latifúndios improdutivos, 

agradando, dessa forma, ao MST. 

e) Utilização maciça dos créditos financeiros disponíveis no BNDES, destinando a diversas empresas 

como política estatal de estímulo econômico. 
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6. "O Plano Collor foi o mais violento ato de intervenção estatal na economia brasileira, na segunda 

metade do século. No entanto, ao estrangular a inflação, ele abriu as portas para uma ampla 

liberalização".  
(Jayme Brener, "Jornal do século XX")  

 

Sobre esse plano, inserido em uma ordem neoliberal, é correto afirmar que:  

a) se pautou pela ampliação do meio circulante, por meio do aumento dos salários e das 

aposentadorias; liquidou empresas públicas e de economia mista que geravam prejuízo; 

estabeleceu uma política fiscal de proteção à indústria nacional.  

b) criou um imposto compulsório sobre os investimentos especulativos para o financiamento da 

infraestrutura industrial; liberou a importação dos insumos industriais e restringiu a importação de 

bens de consumo não-duráveis.  

c) estabeleceu-se uma nova política cambial, com um controle mais rígido realizado pelo Banco 

Central; demissão em massa de funcionários públicos concursados; aumentou a renda tributária 

por meio da criação do Imposto sobre Valor Agregado.  

d) objetivou a privatização de empresas estatais; diminuiu as restrições à presença do capital 

estrangeiro no Brasil; gerou a ampliação das importações e eliminaram-se subsídios, 

especialmente das tarifas públicas.  

e) aumentou a liberdade sindical com uma ampla reforma na CLT e revogou a opressiva lei de greve; 

recriou empresas estatais ligadas à exploração e refino de petróleo; congelou os capitais 

especulativos dos bancos e dos investidores estrangeiros. 

 

 

7. Na eleição direta presidencial de 1989, a primeira realizada depois de 29 anos, elegeu-se o candidato 

do PRN, Fernando Collor de Mello. Seu mandato, entretanto, foi bastante agitado e encerrado 

antecipadamente por uma grave crise política em 1992. 

A respeito desse governo, é incorreta a seguinte afirmação: 

a) O presidente pôs em prática, logo no início do mandato, o plano econômico Brasil Novo, de forte 

impacto na economia, e que alcançou rápida e duradoura estabilidade financeira, ao lado de 

significativos ganhos reais dos salários. 

b) O presidente imprimiu um "estilo jovem e arrojado" às suas ações políticas, de forte efeito 

propagandístico e próprio de sua concepção demagógica de poder. 

c) Sua vitória eleitoral foi, em grande parte, fruto de uma campanha feita em nome do combate à 

corrupção, o que não impediu que, durante o mandato, surgissem fundadas denúncias de práticas 

ilícitas do governo. 

d) Encerrados os trabalhos da CPI (agosto de 1992), concluiu-se pela culpabilidade do presidente e 

iniciou-se o processo de cassação de seus direitos políticos, que o tornaria inelegível por oito anos. 

e) Apesar do fracasso dos planos econômicos e da curta duração do mandato, foram tentadas 

medidas liberalizantes, que visavam diminuir a participação do Estado na condução das atividades 

econômicas. 
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8. Em 2010, assiste-se à comemoração dos cem anos de nascimento de Tancredo Neves, personalidade 

que marcou o processo de transição democrática, na década de 1980, ao definir a estratégia política 

capaz de superar o impasse do último governo militar, presidido pelo general Figueiredo. Essa 

estratégia consistia em  

a) reunir uma frente de partidos, sob a liderança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB), exigindo a saída dos militares do poder.  

b) liderar a campanha das Diretas Já, confiante no fato de que o regime militar seria deposto por meio 

da pressão social advinda das ruas.  

c) concorrer à presidência da República, em uma eleição conduzida por um colégio eleitoral, e, 

vitorioso, negociar com os representantes do regime militar.  

d) vencer a primeira eleição direta para presidente do Brasil e convocar uma nova constituinte, visando 

reordenar as forças políticas da sociedade brasileira. 

e) organizar partidos políticos com ampla participação popular, esperando que a vitória no colégio 

eleitoral adviesse da atuação desses partidos. 

 

 

9. O rompimento da barragem da Samarco Mineração no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas 

Gerais, no dia 05 de novembro de 2015, retomou o debate sobre a privatização da Companhia Vale do 

Rio Doce. Sobre essa medida do Governo Federal, assinale a alternativa CORRETA: 

a) A privatização da Vale do Rio Doce foi encabeçada pelo governo de Fernando Collor de Mello, que 

tinha uma postura política vinculada ao neoliberalismo mundial.    

b) A privatização da Vale do Rio Doce, no governo de Fernando Henrique Cardoso, e teve como 

principal objetivo atrair o capital produtivo internacional.    

c) A privatização da Vale do Rio Doce foi negociada no governo do Itamar Franco, como medida de 

combate à inflação, que alcançou o percentual de 1764 no ano de 1989.    

d) A privatização da Vale do Rio Doce foi encabeçada pelo governo de Fernando Henrique Cardoso e 

foi uma medida consensual do ponto de vista político, uma vez que nenhum partido se opôs à 

ação.    

e) A privatização da Vale do Rio Doce foi feita durante o primeiro governo Lula e teve como principal 

objetivo atrair o capital especulativo internacional.   
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10. Leia o texto para responder à questão. 

 

“Um amigo neoliberal (...) confiou-me que o problema crítico no Brasil durante a presidência de Sarney 

não era uma taxa de inflação demasiado alta – como a maioria dos funcionários do Banco Mundial 

tolamente acreditava –, mas uma taxa de inflação demasiado baixa. ‘Esperemos que os diques se 

rompam’, ele disse, ‘precisamos de uma hiperinflação aqui, para condicionar o povo a aceitar a 

medicina deflacionária drástica que falta neste país’.”  
(ANDERSON, Perry. “Balanço do Neoliberalismo” SADER, Emir & GENTILI, Pablo (orgs.) Pós-neoliberalismo: as políticas 

sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995, p. 11.) 

 

A política deflacionária, mencionada pelo historiador Perry Anderson, foi adotada nos mandatos do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, com a implantação do Plano Real. São resultados desta 

política econômica: 

a) confisco generalizado da poupança no país e importação em larga escala de manufaturados.    

b) aumento dos gastos com a previdência social e com as políticas de proteção ao desemprego.    

c) estatização em massa de empresas privadas e aumento dos gastos com as empresas públicas.    

d) aumento da taxa de juros, corte de gastos com políticas sociais e ampliação da taxa de 

desemprego.    

e) controle da taxa de câmbio e congelamento dos preços de bens de consumo.  
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Gabarito 
 

1. E  

Os Caras Pintadas representaram um movimento que surgiu como resposta aos esquemas de corrupção 

envolvendo o presidente da república, na época, Fernando Collor de Mello. 

 

2. A  

A ideia de desmerecer o episódio do impeachment tem como objetivo preservar a imagem de Collor 

enquanto figura política. 

 

3. C  

Itamar Franco assumiu o governo com um problema enorme nas mãos, além da instabilidade política, 

tinha que solucionar o problema da inflação. A solução veio a partir de seu ministro da Fazenda, Fernando 

Henrique Cardoso, que implementou o Plano Real, em 1994. 

 

4. B  

As privações ocorridas no Brasil se inserem na lógica das políticas neoliberais pós Ditadura Militar. 

 

5. D 

A reforma agrária realizada pelo governo Lula não foi ampla, gerando descontentamento do MST 

 

6. D  

O Plano tinha como objetivo tentar reduzir o processo inflacionário, herança do “milagre econômico”.  

 

7. A  

O Plano Collor implementou medidas como o bloqueio de contas e aplicações financeiras nos bancos, 

além do confisco de cerca de 80% do dinheiro que circulava no Brasil, mas isso não garantiu uma 

estabalidade econômica duradoura. 

 

8. C  

Foi eleito presidente do Brasil em eleição indireta. No Colégio Eleitoral recebeu 480 votos contra 180 

de Paulo Maluf. No entanto, faleceu antes de tomar posse.  

 

9. B  

A privatização – ocorrida em 1997 – teve como objetivo captar investimentos estrangeiros 

 

10. D  

A troca de uma inflação menor por menos empregos faz parte da política econômica que impera no Brasil 

desde o governo Collor e, da qual o Plano Real foi uma peça importante. 

 

 

 


