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GOVERNO DO GENERAL 
FIGUEIREDO

Processo de abertura política
“Lenta, gradual e segura”

Desgaste político do Governo 
Militar

Lei da Anistia
Reforma política = 
pluripartidarismo

REDEMOCRATIZAÇÃO

Fim do governo
Proposta de emenda 

constitucional
Eleição presidencial via voto 

direto

Brasil na ditadura 



Ampla mobilização popular - 1984
Apoio à emenda

Voto direto

Comícios em várias partes do Brasil
Milhares de pessoas

DIRETAS JÁ



Henfil. Diretas já. 1984

https://nastramasdeclio.com.br/historia/charge-como-usar-na-aula-de-historia/

Como analisar

charges?

Análise de Charge: 

Escrever a análise no caderno!



Proposta de emeda
Rejeitada pela Câmara

dos Deputados

Primeiro presidente civil 
pós Ditadura 

Eleito por voto indireto

Colégio Eleitoral =
Congresso Nacional +

Assembleias Legislativas Estaduais

1985
Eleição Indireta

Presidente =
Tancredo Neves

Aliança Democrática

Problemas de saúde = 
não assumiu o cargo

Vice: José Sarney
Assume o poder

Brasil pós-ditadura 



Nova 

República



Transição 

ditadura militar

governo democrático



Como funciona a inflação?



Medidas
Resolução de problemas 

sociais

Questão agrária
Distribuição de terras

Plano não foi efetivado

Problemas na economia
Instabilidade da moeda 

Combate a inflação =

Planos econômicos
Plano Cruzado

1986
Troca do Cruzeiro pelo 

Cruzado
Congelamento de preços

Reajuste de salários de 
acordo com a inflação

População
“fiscal do Sarney”

Controlar os preços com 
lista de produtos 

tabelados pelo governo

Plano Cruzado = Fracasso
Plano Bresser (1987)
Plano Verão (1989)

Não obtiveram sucesso

Governo José Sarney 1985-1989





1986- Assembleia Nacional Constituinte

Elaboração da Constituição da nova era democrática

participação de diferentes setores sociais

Constituição atual (com emendas)



Miguel paiva. O Estado de 

São Paulo. 1988

https://nastramasdeclio.com.br/historia/charge-como-usar-na-aula-de-historia/

Como analisar

charges?

Análise de Charge: 

Escrever a análise no caderno!



Eleições diretas
Passado político ligado à

Ditadura
Membro da Arena

Posse
Pacote de medidas 

econômicas
Plano Collor

Bloqueio de contas 
correntes, poupanças e 

investimentos

Congelamento de cruzados 
que circulavam no país

Moeda volta  a ser o 
Cruzeiro

Privatização de empresas 
estatais

= desemprego

Abertura do mercado 
brasileiro ao comércio 

internacional
= falências de pequenas 

empresas

Governo Fernando Collor 1990-1992





CRISE POLÍTICA
1991-1992

Despesas públicas 
suntuosas

+
Denúncias de corrupção

Pedro Collor (irmão)
Revelações à imprensa =

Fraude eleitoral
Sonegação de impostos

Desvio de verbas
Propinas

Apropriação de dinheiro 
público

Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI)

Investigar
Esquema de fraudes
Comandado por PC 

Farias

Tesoureiro da 
Campanha de Collor

Governo Fernando Collor 1990-1992



“CARAS-PINTADAS”
Manifestação de 

estudantes 
pelo Impeachment do 

presidente

Governo Fernando Collor 1990-1992



Setembro de 1992
Collor é afastado do 

cargo 
Até a conclusão da 

investigação 

29 de dezembro 
Collor renunciou ao 

cargo
Antes do Senado votar o 

Impeachment

Condenado pelo Senado
Direitos políticos 

cassados por 8 anos

Governo Fernando Collor 1990-1992



Vice presidente
Com a renúncia de Collor

Assumiu a função de 
presidente

Determinado a resolver os 
problemas nacionais

Plebiscito 1993
Decisão da forma de 

governo
Monarquia X República

+
Sistema de governo
Parlamentarismo X 

Presidencialismo
=

Vitória da República + 
Presidencialismo

ECONOMIA
Política de desestatização 

da economia

+ 
corte de gastos públicos 

+ 
renegociação da dívida 

externa

Governo Itamar Franco 1992-1994



PLANO REAL
Fernando Henrique 

Cardoso (FHC)
Ministro da Fazenda

Programa Econômico
Nova moeda = Real
Elevação da taxa de 

juros

Restrição das vendas á
prazo

Redução na emissão de 
moedas

Facilidade para 
importações

Sucesso
Inflação caiu

Recuperação do poder 

de compra
Mercado se aqueceu

Governo Itamar Franco 1992-1994



Eleições 1994
Diretas

FHC = Presidente Manteve o programa de 
reforma econômica

Governo FHC 1995-2002

O primeiro governo FHC
(1995-1998)

Reformas 
econômicas:
privatização de 

empresas 
estatais, reforma 

constitucional 
que permitiram a 

quebra de 
monopólio estatal 
na exploração do 

petróleo e das 
telecomunicações

Controle da 
inflação e 

manutenção de 
uma das 

maiores taxas 
de juros do 
mundo para 

atrair o capital 
estrangeiro

1o de janeiro 
de 1995:
criação do 
Mercosul, 

reunindo Brasil, 
Argentina, 
Uruguai e 
Paraguai

1997: 
aprovação da 

emenda 
constitucional 
que garante a 
possibilidade 

de reeleição do 
presidente da 

república, 
governadores 

e prefeitos

Baixíssimos 
índices de 

crescimento 
econômico e 

elevada taxa de 
desemprego



Governo FHC 1995-2002

O segundo governo FHC
(1998-2002)

Programas como 
o de combate à 
aids e a lei de 
incentivo aos 

medicamentos 
genéricos 

resultaram, na 
queda das 

mortes causadas 
pelo vírus HIV e 
no barateamento 

de remédios. 

Enfrentou crise 
no setor de 

energia elétrica 
em 2001, com 
o “apagão”, e 

posterior 
política de 

racionamento 
de energia, que 

prejudicou a 
indústria 
nacional

Melhorias em 
alguns 

indicadores 
sociais com a 
redução do 

analfabetismo 
e da 

mortalidade 
infantil

Dificuldades no 
cenário 

econômico 
internacional = 
governo assinou 
m acordo com o 

FMI, gerando 
cortes dos gastos 

públicos 
aumento da taxa 

de juros e 
redução da 
atividade 

econômica 
no país

Quadro de 
desemprego e 
baixos salários, 
FHC terminou o 
mandato com 
um índice de 
aprovação de 
apenas 23%
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