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1  

A constante redescoberta 

 

 

Ao se aproximar o fim do segundo milênio da era cristã, as 

desigualdades, a opressão, a intolerância ideológica e as falsas uniformidades 

culturais persistem entre os homens e, com frequência, são utilizadas como 

instrumentos de afirmação de poder. Segundo um cálculo da ONU 

(Organização das Nações Unidas), em 1984 havia no mundo doze guerras e 

conflitos. Boa parte deles, localizados no Oriente Médio e na América Central, 

permanece sem solução. 

Seus motivos são diversos. Vão da fixação de territórios nacionais, como no 

caso do conflito árabe-israelense, ao estabelecimento do socialismo, a exemplo do 

que acontece em El Salvador e na Nicarágua, passando pela negação da liberdade 

e igualdade de direitos entre diferentes etnias, expressa, por exemplo, no apartheid 

vigente na África do Sul. 

Os protestos de trabalhadores poloneses, liderados por Walesa, do sindicato 

Solidariedade, ou as reformas democratizantes, glasnot e perestroika, desde 1986 

desenvolvidas pelo governo Gorbachev na União Soviética, dão prova de que as 

tendências autoritárias não haviam sido superadas, nem mesmo nos países 

socialistas. 

No final da década, a luta pela democracia alcançaria relevo em diversas 

nações do Leste europeu – Hungria, Polônia, Romênia e Tcheco-Eslováquia. As 

exigências de livre participação política em um regime tido como de igualdade 

reativaram as discussões sobre os caminhos do socialismo e serviram como 

argumento para os que acreditam na falência do corpo filosófico desenvolvido por 

Marx no século XIX. 
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O fato de maior repercussão mundial, decorrente do esgotamento das 

práticas socialistas européias, aconteceu quando, à força de picaretas, parte da 

população da Alemanha Oriental derrubou o muro de Berlim, em novembro de 

1989. Simbolicamente abria-se o caminho para a reunificação do país, dividido 

desde a Segunda Guerra Mundial. 

 

Sem muita ideologia 
 

Vive-se hoje um tempo de crise, no qual se tornou claro que, para além das 

opções político-ideológicas e das diferentes formas de organização social, há entre os 

homens e as nações um grande divisor de águas, o seu grau de riqueza. 

O fantasma do “comunismo internacional”, embora ainda um argumento 

largamente utilizado pela extrema-direita para justificar interferências no poder, 

soa antigo e gasto. 

Tal discurso já foi desvendado. Durante os anos 70, especialmente na 

América Latina, ele serviu ao livre trânsito do grande capital. Através de medidas 

econômicas e repressivas, os regimes ditatoriais latino-americanos submeteram os 

trabalhadores a altas taxas de exploração e as nações a modelos de 

desenvolvimento cristalizadores de diferenças regionais no plano interno e, no 

externo, fiadores do endividamento gradativo e crescente. 

Na década de 1980, o grau de internacionalização alcançado pela economia 

dos países pobres dispensa ditaduras. O modelo capitalista dependente já está 

solidificado e o regime político pode ser democrático e diretamente regido pelas 

burguesias das “nações emergentes”. Afinal foram elas cúmplices e principais 

beneficiárias de sua acelerada modernização. 

Também nas sociedades desenvolvidas, o grande capital, traduzido em 

forma de multinacionais – conglomerados de empresas que controlam a produção, 

mercados e áreas de investimentos –, funciona em íntima colaboração com o 

Estado. Nos países já desenvolvidos, porém, os direitos de cidadania e trabalho já 
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conquistados limitam a ação espoliativa do capital. Um operário norte-americano 

ganha dez vezes mais que um brasileiro.1 

A divisão do mundo em países pobres e ricos é cada vez mais pronunciada. 

Em 1987, segundo a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), na África e 

na América Latina 500 mil crianças morreram de fome e a renda familiar caiu de 

10% a 25%.2 

 

As lições apre(e)ndidas 
 

Nos anos 80 desenvolveu-se uma tendência política já presente na 

década de 1970. O Estado, cujo gigantismo tornara-se ameaçador, passou a 

não ser visto como o único detentor de força e autoridade. Detectou-se que o 

poder permeava outras instituições sociais e se manifestava na existência de 

mecanismos de exclusão, como os manicômios, e em pequenas ações 

cotidianas. 

Esta constatação, em parte, foi responsável pelo questionamento da 

capacidade transformadora das ações políticas voltadas diretamente contra 

grandes estruturas. No mesmo momento questionava-se a eficácia dos 

regimes socialistas, no que se refere à igualdade de direitos e à livre 

expressão, bem como a ineficiência da centralização e disciplina exigidas pelas 

organizações partidárias, especialmente, as de esquerda. Isso acabou 

colocando em discussão sistemas filosóficos que haviam orientado o ideal 

transformador de gerações, como o marxismo. 

A revolução deixou de ser a única saída para as injustiças sociais. Sem 

perder a perspectiva da construção de sociedades mais justas, a liberdade e 

melhores condições de vida passaram a ser vistos como ideais a serem 

conquistados, palmo a palmo, no cotidiano, na luta por causas particulares e na 

transformação de comportamentos individuais. 

                                                
1 Cf. Folha de S. Paulo, 16/04/1989. Cad. B, p. 2. 
2 Cf. Folha de S. Paulo, 20/12/1988. Cad. B, p. 1. 
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Em seu constante movimento de redescoberta, os homens dos anos 80 

passaram a atuar contra alguns problemas próximos, desvendando suas relações 

com a trama autoritária e de interesses que diariamente ajudamos a sustentar. 

Assim, a responsabilidade das transformações históricas foi dividida, em 

diferentes graus, entre todos os cidadãos oprimidos do mundo. 

Os movimentos sociais, especialmente os europeus, passaram a privilegiar 

temas como a questão nuclear, a ecologia, as intervenções militares e econômicas 

em países do Terceiro Mundo e o direito das “minorias” raciais e sexuais. 

Esta postura, notadamente na América Latina, caminha ao lado da 

concepção clássica de atuação social revolucionária que prioriza os temas 

relacionados ao mundo do trabalho. Alguns destes novos temas só recentemente 

foram incorporados às discussões de parcela da esquerda brasileira, o que tem 

possibilitado a abertura de um espaço promissor, marcado pela pluralidade de 

ações. 

 

“E como ficou chato ser moderno...”3 
 

Há cerca de 40 anos a ciência e a tecnologia vêm realizando progressos 

notáveis. Nos anos 80, os avanços no campo da energia nuclear e da eletrônica 

possibilitaram a criação de objetos antes só vistos em histórias de ficção científica. 

Embora acessíveis apenas às camadas sociais de maior renda, eles caracterizam 

a época atual e influem na estrutura de novos valores e modos de vida. 

Em países ricos, como os Estados Unidos e o Japão, dezenas de objetos 

produzidos pela moderna tecnologia invadem o cotidiano e tornam o fazer o 

homem – do simples preparo de uma refeição à criação artística – operação 

caracterizada pela rapidez de um gesto. 

Sutilmente a eletrônica interfere na noção de tempo e de espaço. O outro 

lado do mundo está ao nosso alcance, via satélites de comunicação. A TV tem o 

                                                
3 Verso do poema “Eterno”, de Carlos Drummond de Andrade. 
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poder de mobilizar, ao mesmo tempo, em torno de uma mesma idéia, um número 

incontável de pessoas. 

O pressionar de uma tecla, hoje um gesto corriqueiro, revela a nova 

dimensão do tempo. Um tempo que atende ao ritmo acelerado do trabalho e da 

produção em massa, mas se contrapõe àquele lento, e às vezes difícil, tempo da 

vivência e das decisões humanas. 

No mundo de hoje – em que os objetos cada vez mais rapidamente tornam-

se obsoletos – quase tudo é considerado descartável, os modismos se sucedem 

com a rapidez do tempo criado pela tecnologia e sustentam um modelo 

consumista de vida. 
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2  

As cores da abertura 

 

 

Ao general João Batista de Oliveira Figueiredo, presidente da República 

empossado em março de 1979, caberia dar continuidade ao processo de abertura 

política. Embora mantendo um comportamento ambíguo – enquanto sancionava a 

Lei da Anistia e revogava decretos que cerceavam as atividades estudantis, 

reprimia greves, interferia em sindicatos e expulsava estrangeiros envolvidos em 

movimentos populares –, o presidente não deixava dúvidas sobre suas convicções 

e disposição em possibilitar o retorno da democracia ao País. Em um contato com 

jornalistas, ele teria afirmado: 

 

É para abrir mesmo. Quem quiser que não abra, eu prendo e 

arrebento.4 

 

Mas a abertura não dependia apenas da vontade e das ações presidenciais. 

Enquanto processo histórico, ela enfrentaria heranças políticas, o fantasma da 

recessão econômica e diferentes interesses de classes. 

Iniciada no governo Geisel (1974-79), período de falência do “milagre 

econômico brasileiro”, a liberalização do País interessava | burguesia. Ela agora estava 

fortalecida pela consolidação do capitalismo possibilitada pela ditadura, e segura, pois 

a “subversão” da esquerda havia sido dominada pelo imenso aparelho repressivo 

montado após 1964. Restava saber quais seriam os rumos da abertura, uma vez que, em 

nossa cultura, a democracia é uma palavra de sentido fluido. 

É muito comum ouvir-se que “o povo brasileiro não sabe votar” ou que “o 

povo brasileiro não est{ preparado para isso”. Bastante arraigado entre nós, este 

                                                
4 Brasil Dia-a-Dia. São Paulo: Editora Abril,  1988. p. 40. 
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modo de pensar já pautava as atitudes das elites do Império, que outorgavam a si 

próprias, com exclusividade, o direito de governar. Tal idéia excludente ainda hoje 

orienta a ação das classes dominantes. Por isso, na questão da abertura, militares, 

burguesia e a maioria dos políticos concordavam: o controle da distensão política 

não poderia escapar de suas mãos. 

Para tanto, era necessário conter a abertura nos limites institucionais, 

condicionada a regras legalmente estabelecidas. Ela deveria ser “lenta, gradual e 

segura”, de modo a substituir os dispositivos de exceção, criados durante a 

ditadura, por outros que garantissem aspectos institucionais básicos e a 

participação popular dentro dos limites da lei, sob controle. 

Embora durante os anos 80 existissem diversas opiniões sobre o modo de 

conduzir a renovação das instituições e o estabelecimento de um regime mais 

participativo, mais uma vez prevaleceram os rumos determinados pela conciliação 

entre os interesses de segmentos burgueses. 

A pressão dos movimentos sociais – greves, organizações de bairro, 

entidades profissionais – foi fator fundamentos para a conquista da abertura, mas 

não para garantir sua condução realmente democrática. Isso exigiria profundas 

reformas nos mecanismos de decisão política, com a criação de canais efetivos 

para as classes trabalhadoras. 

Durante processo, porém, a potencialidade popular demonstrada em 

v{rios momentos, em especial o da campanha “diretas-j{”, foi sendo 

gradativamente limitada ao voto e |s manifestações públicas. “Ao povo o seu 

lugar”, diria a maioria dos políticos e a burguesia. “Quem sabe de democracia 

somos nós”. 

 

A coisa aqui tá preta! 
 

Na primeira metade dos anos 80, na área rural e principalmente nas áreas 

industriais, foi marcante a presença de trabalhadores em greve e de forte esquema 

repressivo, do qual resultaram prisões e intervenções em sindicatos. 
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Neste período teve grande importância a greve do ABC paulista, não 

apenas pelas novas formas de condução adotada pelo movimento – comandos de 

greve eleitos finalizavam uma estrutura de representação que se iniciava nos locais 

de trabalho – mas também pelo amplo apoio que obteve da população e de 

instituições, como a Igreja e a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). 

Os primeiros ventos da abertura – soprados em 1979 pela anistia, que 

possibilitou o retorno de exilados ao País, e reforçados pela intensa movimentação 

social – provocaram reações da extrema-direita. 

Sucederam-se atentados nos quais estavam envolvidos militares da “linha-

dura” e grupos paramilitares, como o CCC (Comando de Caça aos Comunistas), a 

AACB (Aliança Anticomunista Brasileira) e a FPN (Falange Pátria Nova). 

Entre as várias ações – sequestros, como o do jurista Dalmo de Abreu 

Dallari, bombas na residência de militantes de esquerda, na sede de entidades 

como a OAB, no Rio de Janeiro, e nas bancas de jornal que vendiam publicações 

alternativas, deixando vítimas fatais e feridos –, destacou-se o episódio do 

Riocentro, localizado no Rio de Janeiro. 

No dia 30 de abril de 1981, realizava-se naquele centro de convenções um 

show comemorativo ao Dia do Trabalho, quando duas bombas explodiram 

acidentalmente antes do tempo previsto. Uma delas, em uma caixa de força, não 

provocou vítimas. Outra matou um sargento e feriu um capitão, ambos 

funcionário do DOI-CODI (Departamento de Operações Internas – Centro de 

Operações de Defesa Interna) do I Exército, explodindo o carro que ocupavam. 

O caso provou o envolvimento de militares em atos que pretendiam criar 

um clima de terror, pelo qual, provavelmente, a esquerda seria responsabilizada. 

Segundo uma declaração do então ministro Abi-Ackel, “a bomba explodiu no 

governo”. Ao contrário do que insinuara o ministro, o fato acabou por reforçar o 

apoio dos empresários e outros segmentos da burguesia ao projeto de abertura do 

governo Figueiredo, e por levantar a indignação das opiniões liberais e de 

esquerda. As intenções dos “linha-dura” – fração do Exército que disputava o 
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poder com os “cartelistas”, grupo mais liberal, no governo desde o período Geisel– 

se frustraram . 

Apesar da instalação de um IMP (Inquérito Policial Militar), a 

responsabilidade do atentado não foi apurada. Em razão disso, o ministro Golbery 

do Couto e Silva – um dos articuladores da abertura e partid{rio dos “cartelistas”– 

afastou-se do governo. 

Os atentados, embora com menos intensidade, continuaram. Bombas 

explodiram em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, até 

1987. Continuaram, também, as acusações de “simp{ticos ao comunismo” 

dirigidas a artistas, políticos e jornalistas, e as prisões de militantes dos partidos de 

esquerda, mais tarde legalizados, PCB (Partido Comunista Brasileiro) e PC do B 

(Partido Comunista do Brasil). 

As medidas de emergência visando conter as manifestações populares 

também continuaram, como, por exemplo, em Brasília, em outubro de 1983, 

quando da votação do Decreto nº 2.045, que alterava a política salarial, e em abril 

de 1984, quando era votada a Emenda Dante de Oliveira, que propunha o 

restabelecimento de eleições diretas para a presidência da República. 

 

O sinal verde 
 

Os caminhos adotados para a abertura implicavam o restabelecimento de 

alguns aspectos institucionais básicos. Nesse sentido, tiveram importância a 

reforma partidária realizada no final de 1979 – da qual resultaram partidos bem 

mais definidos quanto aos interesses de grupos e segmentos de classe que 

representam – e o retorno das eleições diretas para governador, aprovado pelo 

Congresso em novembro de 1980. 

O PDS (Partido Democrático Social), antigo Arena, apoiava o governo e 

reunia setores da burguesia e proprietários rurais. O antigo MDB, em torno do 

qual durante a ditadura agrupara-se a oposição de diversos matizes, tornou-se 

PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro). Outros partidos 
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formaram-se em torno de antigos políticos – como o PTB (Partido Trabalhista 

Brasileiro) de Ivete Vargas, o PDT (Partido Democrático Trabalhista), de Leonel 

Brizola, e o PP (Partido Popular), de Magalhães Pinto e Tancredo Neves, liberal-

conservador, reunindo parte da alta burguesia brasileira e que, posteriormente, foi 

absorvido pelo PMDB. 

No início de 1982, foi concedido registro ao PT (Partido dos 

Trabalhadores) que, originado das experiências de luta dos metalúrgicos do ABC 

paulista, representa uma opção socialista em torno da qual estão setores da classe 

operária, dos intelectuais e dos sindicalistas. 

Ao realizar a reforma partidária, o governo objetivava legitimar a 

representação política, mas, sobretudo, fragmentar a oposição. Pretendia, também, 

conquistar os governos estaduais nas eleições de 1982, as primeiras que se fariam 

pelo voto direto desde o final dos anos 60. Para tanto, apoiou-se, ainda, no “Pacote 

de Novembro”, aprovado pelo Congresso em janeiro do ano eleitoral, 

estabelecendo a vinculação do voto para todos os cargos eletivos, o registro de 

chapas completas e a proibição de alianças entre os partidos. 

Em 1982 foram eleitos doze governadores do PDS, dez do PMDB e um do 

PDT, mostrando que, embora munido de fortes dispositivos legais, o governo não 

conseguira vencer a opinião pública. As eleições favoreceram enormemente as 

oposições e efetivaram a possibilidade de articulações políticas, objetivando a 

realização de eleições diretas para presidente da República. 

A proposta de eleições diretas para todos os níveis de poder ganhara 

espaço desde que os líderes e presidentes do PMDB, PP, PTB e PT, reunidos em 

São Paulo, em junho de 1981, aprovaram uma declaração conjunta na qual 

apoiavam, também, o direito de greve e organização sindical livre da tutela do 

Estado e a revogação da Lei de Segurança Nacional, todas medidas de importância 

no contexto da abertura. 

Em novembro de 1983, os governadores do PMDB, na Declaração de 

Poços de Caldas, reafirmaram seu empenho em promover uma campanha 
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suprapartidária em favor das eleições diretas. O PT, por sua vez, promoveu em 

São Paulo uma manifestação pública com a mesma finalidade. 

Ainda em novembro, os governadores da oposição, reunidos no Palácio dos 

Bandeirantes, em São Paulo, assinaram o manifesto “A Nação tem o direito de ser 

ouvida”, no qual afirmavam que 

 

[...] a eleição para presidente da República é o caminho para a 

superação de nossa crise econômica, política e social *…+ o 

alento de que necessitam os que vivem de salário e as 

empresas.5 

 

Apenas o PDS, através de sua executiva, manifestou-se formalmente contra 

as diretas, embora houvesse no partido um grupo favorável à sua realização. 

Enquanto no âmbito do Poder Executivo aconteciam as articulações entre os 

governadores da oposição, o deputado pelo PMB de Mato Grosso, Dante de 

Oliveira, apresentava ao Congresso uma emenda propondo as eleições diretas. 

Visando pressionar no sentido de sua aprovação, foi organizada a 

campanha pelas diretas. 

 

Quando o amarelo virou esperança 
 

A mobilização popular pró-diretas começou a tomar corpo em meados de 

1983, quando da realização de um ato público em Goiânia ao qual compareceram 

5 mil pessoas. Seus promotores foram Ulysses Guimarães e Teotônio Vilela, este 

também autor do Programa de Emergência do PMDB, que defendia as “diretas-

j{”, a moratória e a convocação da Constituinte. 

A campanha das “diretas-j{” foi coordenada pelo Comitê Nacional Pró-

Diretas, órgão suprapartidário que contou com a participação dos partidos de 

oposição, de associações estudantis e profissionais e das centrais sindicais. 

                                                
5 Folha de S. Paulo, 27/11/1983. p.6. 
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Em todo o País, entre janeiro e abril de 1984, realizaram-se nas capitais e 

principais cidades comícios que reuniram multidões. O maior deles aconteceu no 

Anhangabaú, em São Paulo, ao qual compareceram cerca de 1,7 milhão de pessoas 

que, em um clima de absoluto entusiasmo, entoaram o estribilho “um, dois, três, 

quatro, cinco, mil, queremos eleger o presidente do Brasil”, e o “Caminhando”, 

música de Geraldo Vandré, quase um hino da campanha.6 

Comprovando o dizer de Milton Nascimento, “todo artista tem de ir 

aonde o povo est{”,7 atores, apresentadores de TV e cantores acompanharam os 

políticos aos palanques, emprestando apoio ao movimento. 

Os meios de comunicação, inicialmente indiferentes, acabaram por dar 

cobertura total às diretas. O Hino Nacional, cantado a uma só voz em ruas e 

praças, passou a significar a unidade em torno do desejo de mudanças. Vivia-se 

um clima de esperança vestida de vibrante amarelo, a cor símbolo das “diretas-j{”, 

a preferida de qualquer brasileiro naqueles dias. 

Por fim vieram os panelaços e os buzinaços, organizados nas grandes 

cidades do País. Mesmo em Brasília, onde as medidas de emergência decretadas 

por Figueiredo no dia 19 de abril tentavam impedir as manifestações populares, 

elas se realizaram afrontando a autoridade do general Newton Cruz, seu executor. 

De acordo com a Constituição Federal, o decreto suspendia a liberdade de 

reunião e associação, previa a intervenção em entidades representativas de classes 

ou categorias profissionais e estabelecia a censura das comunicações. A medida 

alcançava o Distrito Federal e vários municípios do Estado de Goiás e teria 

duração de 60 dias. 

No dia da votação da Emenda Dante de Oliveira, 25 de abril de 1984, o 

forte esquema policial-militar que cercava o Congresso Nacional mantinha os 

manifestantes à distância, enquanto, no plenário, a emenda não conseguia 2/3 dos 

votos necessários à sua aprovação. 

                                                
6 VANDRÉ, Geraldo. Caminhando. 
7NASCIMENTO, Milton; BRANT, Fernando. Nos bailes da vida.  
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No dia seguinte, um jornal paulistano, em primeira página, conclamava a 

população a usar preto pelo Congresso Nacional e, em editorial, classificava os 

congressistas que apoiaram a emenda de”representantes de si próprios, espectros de 

parlamentares, fiados de homens públicos, fósseis da ditadura”.8 

 

Tudo azul 
 

As consequências da rejeição da Emenda Dante de Oliveira pelo 

Congresso foram imediatamente avaliada pelos partidos oposicionistas e pelo 

Comitê responsável pela campanha das diretas. O Comitê pretendia manter a 

mobilização popular em torno de uma emenda substitutiva à proposta que pouco 

antes o Executivo havia enviado ao Congresso, prevendo eleições presidenciais 

para 1988. 

Nessa fase começaram a aparecer os primeiros indícios de conciliação 

de interesses que resultaria na candidatura de Tancredo Neves, governador de 

Minas Gerais. 

Alguns boatos apontavam a intenção dos governadores do PMDB de reduzir a 

influência do Comitê nas decisões políticas sobre as diretas. Com isso seria possível 

eliminar opiniões mais radicais vindas dos setores sindicais e de outras representações da 

sociedade. A estes boatos juntaram-se as declarações de Tancredo Neves, dispondo-se a 

liderar as negociações entre as oposições e o governo, caso recebesse essa delegação do 

PMDB. Na mesma entrevista, Tancredo Neves não descartava a possibilidade de 

formação de um governo de transição que restaurasse a ordem institucional e, quanto à 

indicação de seu nome para suceder Figueiredo, afirmou:  

 

[...] no momento em que as eleições diretas se tornarem inviáveis é 

possível que a solução de consenso possa vir a ser cogitada.9 

 

                                                
8 Folha de S. Paulo, 25/04/1984. 
9 Folha de S. Paulo, 24/04/1984. p. 18. 
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Tais pronunciamentos levaram Luís Inácio Lula da Silva, presidente do PT, a dizer, 

ironicamente, que a proposta não era de um governo de transição, mas, sim, de uma 

transação.10 

Entidades civis, como a OAB, a SBPC (Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência) e a APM (Associação Paulista de Medicina), que 

participaram ativamente da campanha, julgaram precipitadas as declarações do 

governador mineiro e continuaram a discutir propostas para a continuidade do 

movimento. 

As especulações e articulações continuaram a ocupar as páginas dos jornais e 

os políticos. Em junho de 1984, dez governadores da oposição, reunidos, propuseram 

um programa de seis pontos mudando alguns aspectos na Constituição e sugerindo 

reformas econômicas e financeiras. Na mesma ocasião reafirmaram a importância das 

eleições diretas e indicaram um candidato preferencial, Tancredo Neves. 

Outros governadores, da situação, propunham que o sucessor de 

Figueiredo fosse Andreazza, do PDS, legenda pela qual Paulo Maluf também 

disputava indicação, apoiado por figuras como Golbery do Couto e Silva, um dos 

ideólogos do regime militar. 

O partido do governo estava, portando, cindido. A cisão agravou-se com a 

saída de Sarney, seu presidente, e, com a consolidação da Frente Liberal, fração 

partidária liderada por Aureliano Chaves e Marco Maciel. A Frente, mais tarde 

transformada em PFL (Partido da Frente Liberal), declarou-se favorável à 

candidatura Tancredo Neves. 

Em agosto, as discussões dos grupos organizados da sociedade e do 

Comitê Pró-Diretas foram deixadas de lado. Formalizou-se um acordo entre a 

Frente Liberal e o PMDB, com o nome de Aliança Democrática. Seu candidato era 

Tancredo Neves, o mesmo que meses antes acusara o governo de estar “querendo 

fazer desse País uma democracia sem povo e sem votos”.11 

                                                
10 Cf. Folha de S. Paulo, 25/04/1984. p. 4. 
11 Folha de S. Paulo, 11/04/1984 p. 5. 
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Os políticos reformistas da oposição, que apoiados pela esquerda, haviam 

liderado as “diretas-j{”, j{ se esqueciam dela. Aceitaram a permanência das 

eleições indiretas uma vez que o acordo político garantira o número de votos 

necessários à eleição de seu candidato pelo Colégio Eleitoral. Assim estava 

afastado, também, o risco de derrota existente em uma escolha popular. 

Ainda em agosto, a convenção do PDS elegeu Paulo Maluf candidato do 

partido à sucessão presidencial. A convenção do PMDB ratificou a candidatura 

Tancredo Neves, cujo vice era José Sarney, recentemente filiado ao PMDB. 

Tancredo inicia sua campanha pública com comícios em várias capitais. 

Essa forma pouco usual em candidaturas indiretas serviu para a consolidação de 

uma imagem que a imprensa começava a consagrar. Em torno de sua figura 

formava-se uma aura de “salvador”, de um novo “pai dos pobres”, como havia 

sido Getúlio Vargas, em cujo governo, nos anos 50, Tancredo havia colaborado. 

Além disso, a necessidade da população de acreditar em uma saída e a 

identificação do candidato com as “diretas-j{” valeram a Tancredo um amplo 

apoio popular. Em novembro, em Maceió, um comício reuniu 80 mil pessoas; um 

mês depois, em São Paulo, outro, realizado para comemorar antecipadamente sua 

vitória no Colégio Eleitoral, contou com cerca de 70 mil participantes. 

No início de janeiro de 1985, Tancredo recebeu de Ulysses Guimarães um 

plano de governo intitulado “A Nova República”, no qual estavam incluídas 

sugestões, como eleições diretas em 1985 nas capitais e nas áreas de Segurança; 

convocação da Constituinte em 1986; congelamento de preços da cesta básica e do 

transporte; redução das prestações do BNH (Banco Nacional de Habitação); e 

negociação da dívida externa. 

Em 15 de janeiro de 1985, reuniu-se o Colégio Eleitoral. Dele faziam parte os 

membros do Congresso Nacional e delegados de Assembleias Legislativas. O PT, 

contrário à solução adotada, recusou-se a participar. Tancredo Neves foi eleito por 480 

votos contra 180 outorgados a Paulo Maluf. Houve 26 abstenções. Sua vitória foi 

comemorada com o Hino Nacional entoado pelos repórteres que ocupavam o 
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plenário e por grupos populares que acompanhavam a votação fora do edifício do 

Congresso. Depois de 21 anos o Brasil voltava a ter um presidente civil. Os velhos 

políticos permaneciam na “Nova República”, que então se inaugurava. 

 

Um pouco de cinza 
 

A composição do ministério de Tancredo atendeu às forças políticas que o 

apoiara. Mais uma vez o Brasil estava confiante. Horas antes de sua posse, porém, 

o presidente eleito foi internado no Hospital de Base de Brasília, com urgência, 

para submeter-se a uma cirurgia. Em consequência, o Congresso Nacional deu 

posse ao vice-presidente José Sarney, em 15 de março de 1985. 

O estado de saúde de Tancredo Neves agravou-se e ele foi transferido para 

o Incor (Instituto do Coração), em São Paulo. A doença prolongava-se mais que o 

esperado, causando morosidade nas medidas de governo e angústia na população. 

Na porta do Incor permanecia um grande número de pessoas. Interessadas 

na saúde de Tancredo, elas oravam, enviavam votos de restabelecimento, 

acompanhavam os boletins médicos, acendiam velas, faziam promessas e 

oferendas numa catarse que bem dava idéia dos problemas que afligiam os 

brasileiros, de sua esperança e de sua sede de heróis. 

A imprensa, em uma das coberturas mais completas já vistas no Brasil, 

mantinha a população informada. No dia 21 de abril, Antônio Brito, porta-voz da 

Presidência, anunciou | Nação: “Tancredo Neves faleceu esta noite, no Instituto do 

Coração, |s 10h23”. 

Forjada ou coincidentemente, estabelecera-se, através da data de 

falecimento, a relação entre ele e Tiradentes, ambos mineiros e ambos mártires da 

Pátria. Tentou-se, assim, criar um mito não poucas vezes evocado durante os 

primeiros tempos do governo Sarney, tanto nos pronunciamentos presidenciais 

como pela imprensa. Sua influência, porém, não foi tão forte como se poderia 

imaginar – perdeu-se na maré alta dos problemas nacionais. 
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Seguido por 2 milhões de pessoas, o corpo de Tancredo foi transportado 

para o aeroporto de Congonhas em carro aberto; daí seguiu para Belo Horizonte e, 

finalmente, para São João del Rey, onde foi sepultado. 

Em junho, José Sarney recebeu a faixa presidencial e a Ordem do Mérito 

Nacional, símbolos da República, a qual efetivamente, desde abril, passara a 

governar. 

 

O verde da esperança 
 

Segundo compromissos políticos anteriormente assumidos, coube a 

Sarney encaminhar a organização da Assembléia Nacional Constituinte. 

Para tanto, em setembro de 1985, foi instalada, sob a presidência do jurista 

Afonso Arinos de Mello Franco, a Comissão de Estudos Constitucionais com o 

objetivo de elaborar um anteprojeto de Constituição de modo a facilitar as 

discussões dos constituintes. 

Em novembro de 1986 foram eleitos deputados e senadores que 

comporiam, ao mesmo tempo, o Congresso e a Assembléia Nacional Constituinte, 

instalada oficialmente em 1º de fevereiro do ano seguinte. 

Segundo o regimento interno aprovado depois de acordo entre PMDB, 

PFL, PDS e PTB, os 478 deputados e 72 senadores que compunham o plenário 

seriam divididos por oito comissões temáticas, cuja atribuição era estudar e 

apresentar propostas para a nova Carta, e uma comissão de sistematização, 

encarregada de redigir os projetos preparados pelas demais comissões. As 

comissões temáticas estavam divididas em subcomissões que atendiam a 

representantes da sociedade portadores de propostas, e discutiam um projeto para 

cada tema constitucional. Além disso, a Câmara e o Senado, como tal, 

funcionavam semanalmente para tratar de assuntos relevantes. 

Na constituinte, os pontos polêmicos, como a estabilidade de emprego, a 

jornada de trabalho, a liberdade sindical e de greve, a reforma agrária, o sistema 
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de governo – presidencialista ou parlamentarista –, mandato presidencial e 

sistema eleitoral dividiram as opiniões do plenário. 

As discordâncias acabaram por rachar os partidos de centro e de direita – 

PMDB, PFL, PDS, PTB, PL e PDC. Os partidos de centro-esquerda e de esquerda – 

PDT, PCB, PC do B e PT – atuaram em bloco, preservando assim a defesa de 

posições e a possibilidade de algumas vitórias nas votações. 

As divergências de posição entre os membros de um mesmo partido 

deram origem a um grupo suprapartidário – o “Centrão” – constituído por 

políticos de direita e conservadores. Deve-se ao “Centrão” a aprovação de algumas 

das medidas mais conservadoras da Constituição. As discordâncias partidárias, 

próprias de momentos de reorganização das representações políticas, revelaram-se 

com intensidade nas discussões sobre o tempo do mandato presidencial de Sarney. 

Estendidas também ao Congresso, elas deixaram claro o tenso equilíbrio interno 

dos partidos, o fisiologismo dos políticos e o caráter circunstancial do apoio dado 

ao presidente da República. 

Em setembro de 1987, Marco Maciel anunciou o fim da Aliança Democrática, 

isto é, do compromisso entre PFL e PMDB, partidos que apoiavam Sarney. 

Contrariando a tese do rompimento imediato com o governo, defendida por Maciel, o 

PFL decide apoiar o presidente até a promulgação da Constituição. 

Em janeiro de 1988, o “grupo histórico” do PMDB, liderado por M{rio 

Covas, Fernando Henrique Cardoso e Pimenta da Veiga, exigiu o rompimento do 

partido com o governo, o que também não aconteceu. 

O fato provocou o surgimento do Bloco Independente do PMDB, que 

propunha eleições diretas ainda em 1988. O Bloco constituiu-se em embrião de um 

novo partido, o PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), também 

conhecido por partido dos “Tucanos”, fundado em junho daquele ano. 

Com um presidente carente de bases políticas e de apoio popular, as 

verdes esperanças do povo brasileiro caíram sobre a Constituinte. 
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Uma cortina cor-de-rosa 
 

Muito se falou sobre a Constituição. A imprensa e os comentaristas políticos a 

exaltaram como instrumento antiditatorial. De repente, a Constituição começou a 

parecer uma cortina cor-de-rosa que separaria a população de todos os males que a 

afligiam. Esta idéia também está contida na fala do presidente da Assembléia 

Nacional Constituinte, Ulysses Guimarães, quando da promulgação do “documento 

da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil”.12 

A nova Constituição brasileira passou a vigorar em 5 de outubro de 1988. 

Para que ela possa ser posta em prática, em toda sua plenitude, serão ainda 

necessárias 450 leis complementares. 

Entre inúmeras outras importantes medidas, a Constituição restringe o 

poder das Forças armadas à garantia dos poderes constitucionais. As liberdades 

individuais também foram ampliadas, assim como as possibilidades de influência 

popular no Legislativo, por meio da “iniciativa popular”, isto é, da apresentação 

de projetos de lei assinados por 1% do eleitorado. 

A ordem trabalhista também melhorou. Houve diminuição do máximo de 

horas de trabalho semanal, o aumento da remuneração durante o período de 

férias, a ampliação da licença gestante e a criação da licença paternidade. 

Se observarmos mais de perto o desenrolar dos trabalhos da Constituinte, 

verificaremos que a inclusão de pequenos avanços para as classes trabalhadoras 

sempre se fez sob intensa pressão da bancada de esquerda e no limite da 

concessão dos políticos de centro e de direita. Entre outras coisas, isto quer dizer 

que a Constituinte tentou reformar tudo sem modificar nada, de modo a conservar 

sem arranhões profundos a ordem social já existente. 

A importância de uma Constituição na qual foram incorporadas algumas 

liberdades, como a proibição da censura, e reconhecidos alguns direitos, como o de 

greve e de não-interferência do Estado nas organizações sindicais, é inegável. Mas é 

                                                
12 Isto É / Senhor, 28/12/1988. p. 76. 
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indiscutível que sua existência não altera os desequilíbrios sociais e nem garante que 

o nela instituído é direito de todos os brasileiros e, muito menos, que ela abarcará as 

tensões próprias do confronto democrático entre as classes sociais. 

Como nos lembra o jurista Fábio Konder Comparato, embora a nova 

Constituição tenha ampliado direitos e liberdades individuais, ela atribui a 

garantia de tais direitos ao Estado.13 

Do ponto de vista das classes trabalhadoras, essa vinculação reforça ainda 

mais a necessidade de uma prática social organizada, através da qual se ampliem 

a pressão e o controle sobre o Estado. Ao mesmo tempo, essa prática deve 

desenvolver-se de modo a criar um espaço independente de exercício da cidadania 

e a garantir que a “lei suprema da Nação” não seja apenas um instrumento a mais 

nas mãos dos segmentos sociais para os quais, no dizer de Florestan Fernandes, 

ela já é efetiva, uma vez que tais segmentos dispõem do arbítrio.14 

Às vésperas da promulgação da Constituição, algumas das resoluções já 

aprovadas começaram a ser desrespeitadas, e pelo próprio governo. O Presidente 

da República, invadindo atribuições agora específicas do Legislativo, reformulou 

ministérios e aprovou concessões de rádio e TV, além de assinar medidas 

irregulares, como a contratação de funcionários sem concurso público.15 

Outros exemplos de desrespeito à Constituição e intolerância à livre 

prática dos direitos sociais não faltam. Talvez um dos mais gritantes tenha 

acontecido durante a greve dos metalúrgicos de Volta Redonda, em novembro de 

1988, quando o governo, negando o direito de greve recém-garantido 

constitucionalmente, ordenou que o Exército invadisse as dependências da Usina, 

ocupada pelos grevistas que exigiam 26% de reposição salarial, implantação do 

turno de 6 horas de trabalho e a readmissão de 70 companheiros demitidos nas 

últimas greves da empresa. Da violência do choque resultaram três operários 

mortos e 42 feridos. 

                                                
13 Cf. Folha de S. Paulo, 05/10/1988, Cad. A, p. 6. 
14 Cf. Folha de S. Paulo,0 5/10/1988, Cad. A, p. 3. 
15 Cf. Folha de S. Paulo, 05/10/1988, Cad. A, p. 8. 
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O respeito aos direitos do cidadão não depende, portanto, só das leis. Ele é 

conquistado por uma postura individual reivindicatória e pela ação organizada das 

forças da mentalidade do “levar vantagem”, expressa até nas pequenas atitudes do 

dia a dia, segundo o qual todo abuso do espaço alheio é legítimo. 

 

Uma vitória do vermelho 
 

Em novembro de 1988, realizaram-se eleições municipais em todo o Brasil. 

Na maioria das grandes cidades do País, a vitória foi dos partidos de oposição, 

entre os quais evidenciou-se o PT. 

O fato causou surpresa, suscitou inúmeras interpretações e até ameaças 

não muito veladas de um golpe de direita. Algumas atribuíram o resultado a uma 

manifestação do descontentamento popular com o governo Sarney e à descrença 

geral nos políticos. Sem dúvida, o povo estava descontente com o governo Sarney, 

mas talvez esta não fosse a única causa de sua reação. 

Ao longo desses 100 anos de República, as eleições quase sempre não 

passaram de um ritual, ao qual as classes trabalhadoras foram chamadas a 

participar apenas com seus votos nas candidaturas das classes dominantes. A 

ditadura instalada pós-64, embora pretendesse deter o movimento social, 

suprimindo as esquerdas e abafando até mesmo organismos de representação de 

frações da burguesia, resultou na reorientação daquela herança histórica. 

Durante os piores anos da ditadura, setores de classe média e, sobretudo, os 

trabalhadores, organizaram-se de modo a resistir às investidas do regime militar. Este 

fazer político possibilitou um aprendizado e um acúmulo de experiências, 

demonstrado nas novas formas adotadas durante as greves e movimentos urbanos do 

final dos anos 70 e início dos 80, que culminaram na criação de um partido – o PT – 

como uma forma mais apurada de representação dos trabalhadores. 

Paralelamente, a abertura processada desde meados dos anos 70, segundo 

os moldes oficiais, lenta e gradualmente, implicou a ampliação de representações 



 

 

27 

 

partidárias em geral. Abria-se, assim, a possibilidade de uma definição mais clara 

das tendências políticas contidas nos agrupamentos Arena e MDB, únicos 

permitidos até então, bem como a legalização dos partidos de esquerda já 

existentes e a criação de novas representações. 

O desenrolar da abertura foi cheio de episódios, como os da “diretas-j{”, 

da conciliação que desembocou na Aliança Democrática e das discussões da 

Constituinte, que serviram para evidenciar atitudes de exclusão das forças 

populares do processo político. 

O resultado das eleições municipais de 1988 foi um sonoro não, dito em 

uníssono, à continuidade de um jogo político no qual, tradicionalmente, apenas as 

elites detinham o cacife necess{rio | vitória eleitoral. E ainda a declaravam “a 

vontade da Nação”. 

A vitória das oposições insere-se, portanto, no quadro do crescimento da 

organização popular no Brasil. A vitória eleitoral da esquerda foi, além disso, a 

oportunidade de criação da polaridade política necessária à livre expressão das 

forças sociais. 

A vitória do PT não foi, como quer a direita, a vitória da baderna ou do 

socialismo. Foi a evidência de que personagens sociais, até então restritas ao 

campo da atuação sindical ou dos movimentos urbanos, construíram propostas 

que se apresentaram como saídas para o conjunto da sociedade. 

Em meados de 1988, quando se preparava a sucessão presidencial, os 

jornais publicaram notícias sobre as articulações da burguesia, como, por 

exemplo, a criação do MCD (Movimento de Convergência Democrática). 

Integrado por empresários e profissionais liberais, tinha por objetivo explícito 

influir na sucessão presidencial contrapondo-se à esquerda. O MCD pretendia 

impedir o que lhe parecia possível, a implantação de um regime marxista no 

Brasil. Este “fantasma” é tão velho que pode morrer! Mas sua presença é 

sempre evocada para justificar a manutenção do monopólio do poder nas 

mãos da burguesia. 
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A preocupação em “tirar a esquerda da jogada”, tendo por mote a 

sucessão presidencial, também foi explicitada por Ronaldo Caiado, o autoritário 

líder da UDR (União Democrática Ruralista), que desde 1986 congrega cerca de 1 

milhão de proprietários rurais de coloração política entre o liberal e a direita, com 

predominância desta. 

Quem tem medo da democracia? 

 

O tom deste colorido 
 

Em 1989, após 29 anos, os brasileiros tiveram novamente a oportunidade 

de eleger seu Presidente da República. 

Para ocupar o cargo de dirigente máximo da Nação apresentaram-se mais de 

duas dezenas de candidatos. Entre eles contavam-se políticos cuja experiência 

remontava ao período do populismo – como Leonel Brizola, líder do PDT, Ulysses 

Guimarães, do PMDB e Mário Covas, do PSDB – e que, de diferentes maneiras, 

haviam se oposto ao regime militar instalado em 1964. Outros, como Paulo Maluf, do 

PDS, e Fernando Collor de Mello, do PRN (Partido da Renovação Nacional), sigla 

criada para sustentar sua candidatura, construiram suas carreiras políticas durante os 

anos da ditadura e já haviam ocupado cargos eletivos por indicação indireta. 

Havia, ainda, candidatos que se destacavam por sua posição conservadora, 

como Afif Domingos, do PL (Partido Liberal), um dos principais articuladores do 

Centrão durante a Constituinte – e de direita, como Ronaldo Caiado, candidato da 

UDR, com pouca experiência política. Luís Inácio Lula da Silva – líder sindical formado 

nas lutas operárias do ABC durante as décadas de 1970 e 1980 e deputado constituinte 

– era candidato pelo PT, apoiado pelo PC do B e parte do PSB (Partido Socialista 

Brasileiro) que, juntos, compuseram a Frente Brasil Popular. Lula e Roberto Freire, do 

PCB, representavam as opções de esquerda. 

Embora anteriormente iniciada, foi em meado de setembro, com o horário 

político gratuito nas emissoras de rádio e TV e com os debates entre os candidatos 
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organizados por redes de televisão, que a campanha ganhou corpo, evidenciando a 

estrutura de comunicação em que estava apoiada. O tempo diário destinado aos 

partidos foi preenchido segundo os recursos à disposição de cada candidato. Todos, 

porém, contavam com equipes de especialistas em comunicação, encarregadas de criar 

imagens positivas e mensagens de efeito, com o objetivo de influir na escolha do eleitor. 

Collor, por exemplo, que fora deputado federal e governador de Alagoas, 

estado em que sua família é proprietária de um jornal e de uma emissora de televisão, 

dispunha de 15 equipes de TV com condições de trabalhar simultaneamente em vários 

pontos do País, jatinhos e estúdios de gravação em Belo Horizonte e Brasília, este com 

equipamentos avaliados em 3,8 milhões de dólares.16 

Contando com a participação de artistas de sucesso, o “hor{rio político” 

levou aos 28 milhões de televisores espalhados pelo Brasil, as propostas de cada 

candidato quase sempre acompanhadas de violentos ataques aos adversários. 

Um mês após o início da propaganda eleitoral gratuita, as pesquisas de 

opinião começaram a revelar uma inversão na preferência do eleitor: Collor, que 

até então contava com 40% do eleitorado, passou a declinar enquanto Lula 

alcançava o terceiro lugar, antecedido por Brizola, candidato de centro-esquerda, 

desde o início apontado como possível vencedor do primeiro turno. 

Diante da nova situação, os partidos de oposição a Lula, como o PMDB, 

começaram a discutir a possibilidade de desistência de seus candidatos em favor 

de Brizola que, apesar das restrições, era menos temido que o metalúrgico do PT, 

tido como radical. 

Enquanto cresciam os ataques entre o segundo e o terceiro candidatos, os 

empresários mostravam-se inquietos com a ascensão da esquerda. Alguns 

dispuseram-se a apoiar financeiramente candidatos “liberais” e promoveram 

campanhas internas em suas fábricas para mostrar aos operários os prejuízos da 

eleição de Lula ou Brizola.17 

                                                
16 Cf. Revista Veja, n.2039, p. 49, 1989. 
17 Cf. Revista Veja, 18/11/1989. p. 48. 
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Boatos e declarações ainda fundados nos preconceitos contra os 

comunistas, criados durante o período da Guerra fria, mas ainda eficazes, 

assustavam a classe média: se eleito, Lula confiscaria as poupanças, tomaria uma 

casa de quem tivesse duas e o segundo aparelho de TV de cada família. 

Declarações alarmistas, como a de Mário Amato, presidente da poderosa 

Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), acusavam o candidato de 

estar tumultuando o País e espalhando pânico entre os empresários, que 

abandonariam o Brasil caso ele fosse eleito. 

Estes e outros fatos semelhantes apontavam claramente a permanência de 

uma antiga disposição das elites brasileiras – a de aceitar o jogo democrático só 

quando sua vitória está garantida. 

Uma das características marcantes da campanha sucessória foram os 

comícios, quase sempre precedidos de apresentações musicais. Importantes 

instrumentos de obtenção de votos atraíram multidões que, segundo estimativas, 

variaram de 3 a 250 mil pessoas, constituindo momentos de mobilização popular e 

emoção só compar{veis as da “diretas-j{”, em 1984. O PT, partido que contava 

com enorme militância jovem divulgando o lema da campanha – “sem medo de 

ser feliz” –, foi responsável por comícios de grande espontaneidade e entusiasmo. 

A Constituição de outubro de 1988 estabelecera dois turnos para as 

eleições de presidente, governadores e prefeitos de municípios com mais de 200 

mil eleitores, e facultara aos analfabetos e aos maiores de 16 anos o direito do voto. 

No pleito para presidente, 82 milhões de pessoas estavam em condições de votar. 

Entre elas, segundo o IBGE, 52% tinham renda equivalente a um salário mínimo. 

Para as camadas mais pobres da população, apontou uma pesquisa do Ibope, os 

principais problemas a serem resolvidos pelo candidato eleito eram: a carestia, o 

desemprego, a saúde e a educação.  

Ao contrário do que se poderia esperar, enquanto Lula e Brizola, 

candidatos que enfatizam em suas plataformas a resolução desta camada do 

eleitorado – composta por 65 milhões de pessoas –, Collor, que em sua campanha 
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ressaltava medidas referentes à economia e anticorrupção, detinha 25% dos votos 

desta mesma camada.18 

Em 15 de novembro, o comparecimento às urnas foi maciço, 88% do 

eleitorado. O resultado classificou Collor e Lula para o segundo turno, 

respectivamente, com 28,52% e 16,08% dos votos. 

Iniciava-se, assim, com boa vantagem para Collor, a fase decisiva da 

campanha. Durante seu desenvolvimento, cerca de um mês, continuaram as 

agressões promovidas por “seguranças” contra militantes dos partidos 

adversários, durante os comícios e carreatas. No embate entre os candidatos, os 

limites foram estabelecidos pela existência, ou não, da perspectiva da realização de 

uma campanha politizada que servisse ao esclarecimento do eleitorado. 

No “vale-tudo” que orientou a campanha de Collor foi exemplar a 

inclusão no horário gratuito do depoimento de uma ex-namorada de Lula – 

prestado, segundo denúncias de assessores do PRN, em troca de 200 mil cruzados 

novos –, no qual ela revelava aspectos da vida particular do candidato. Com isso, 

pretendia-se desgastar a imagem de honestidade de Lula e, invadindo seu espaço 

privado, expô-lo ao julgamento moral dos brasileiros. 

Segundo pesquisas de intenção de voto, este episódio não interrompeu a 

ascensão de Lula, agora também apoiado pelo PCB, PMDB, PDT e PSDB. Uma 

semana antes do segundo turno, a Datafolha indicou que ele detinha 41% da 

preferência popular contra 49% de Collor, cujo apoio crescera entre os empresários 

e com a adesão de governadores de alguns estados e da CGT (Central Geral dos 

Trabalhadores), liderada por Antonio Rogério Magri, depois escolhido para 

ocupar a pasta do Trabalho e Previdência Social. 

Os programas de governo dos candidatos, embora abordassem pontos 

comuns – entre os quais, inflação, reforma agrária e dívidas interna e externa –, 

diferenciavam-se quanto às prioridades e aos métodos, mas, sobretudo, quanto 

aos princípios políticos em que estavam baseados. 

                                                
18 Cf. Revista Veja, 1º/11/1989. p. 38-9. 
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Dono de uma antiga retórica liberal envernizada por termos modernos 

que disfarçavam concepções de poder herdadas do velho mandonismo das elites 

rurais brasileiras, Collor prometia governar em nome dos “descamisados”, aos 

quais, aproximando-se do estilo populista, também chamava de “minha gente”. 

Para construir o “Brasil Novo” propunha-se a: reduzir a inflação nos 

primeiros meses de seu governo; privatizar as empresas estatais; reduzir a 

máquina de Estado; modernizar a tecnologia; integrar o Brasil no mercado 

internacional; e superar as diferenças regionais internas. Para questões como 

saúde e educação limitava-se a citar as verbas a serem destinadas. Para tal volume 

de reformas, Collor parecia dispensar a concorrência da sociedade, preferindo 

contar apenas com soluções técnicas e um pequeno grupo de auxiliares. 

Lula, torneiro mecânico, representante de uma possibilidade ainda inédita 

no Brasil, a de um operário e socialista tornar-se presidente, dirigia-se aos ouvintes 

de forma mais direta, defendendo mudanças em favor da classe trabalhadora. 

Entre suas intenções estavam: a de recuperar o poder aquisitivo dos assalariados; 

estimular a produtividade das empresas; a limitação dos lucros e as aplicações nos 

setores produtivos; sanear as estatais; e cortar os subsídios ao setor privado. 

Contanto com amplo apoio de setores da Igreja, do movimento sindical e dos 

movimentos urbanos, ele contava com boa parcela das forças organizadas da 

sociedade. 

Na véspera da realização do segundo turno, dia 16 de dezembro, o Brasil 

foi surpreendido com o anúncio de sequestro do empresário paulista Abílio Diniz, 

acontecido havia cinco dias. Tentando influir negativamente na candidatura da 

esquerda e implicar o Partido dos Trabalhadores em um acontecimento no qual 

estavam envolvidos estrangeiros com antecedentes políticos em seus países de 

origem, a polícia disse haver encontrado com os sequestradores boa quantidade de 

propaganda de Lula. Ao serem apresentados à imprensa, alguns implicados 

portavam camisetas com slogan do PT que, segundo declarações posteriores, 

teriam sido obrigados a vestir. 
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A possibilidade da eleição de um candidato de esquerda fez com que 

métodos grosseiros, comum no período de ditadura, voltassem a ser utilizados, a 

fim de forjar diante dos eleitores uma prova de que o PT contava com a adesão de 

elementos contrários à ordem social. 

O resultado do pleito deu vitória a Collor, com 42,75% dos votos. Lula 

obteve 37,86%. Em sua “Carta aos Brasileiros”, dirigida “|queles que fizeram com 

suas mãos a mais bela campanha popular que o País j{ viu”, ele ressaltou o grau 

de participação alcançado pelos trabalhadores naquele momento, sua convicção de 

continuar a luta por uma nova sociedade e a disposição de manter-se na oposição 

“a todas as formas abertas ou disfarçadas de tirania”.19 

Diplomados pelo Supremo Tribunal Eleitoral em dezembro de 1989, 

Fernando Collor de Mello e Itamar Franco, vice-presidente eleito, tomaram posse 

no dia 15 de março de 1990. Ato contínuo, o novo presidente assinou 20 medidas 

provisórias – constitucionalmente só cabíveis em ocasiões excepcionais – e três 

decretos objetivando reordenar a economia nacional e extinguir órgãos de cultura 

ligados ao governo federal. 

                                                
19 Folha de S. Paulo, 23/12/1989. Cad. B, p. 5. 
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3 

“Não rima com mãe gentil”20 

 

 

Para a maioria, uma festa pobre 
 

Conta-se que, durante a visita à União Soviética, Sarney portava um belo 

casaco que causou admiração a Gorbachev; ele procurou saber qual o material 

utilizado em sua confecção. Sarney respondeu que era de um material muito 

especial, o “pêlo social”. A piada, ao mesmo tempo, ironiza uma das metas daquele 

governo – “tudo pelo social” – e dá idéia da espoliação que vem sofrendo o povo 

brasileiro. Perdeu tudo, até a pele. 

Mas esta história não começou com Sarney. Ela data do primeiro governo 

militar instalado em 1964, que deu continuidade à política de internacionalização 

da economia brasileira, iniciada no período Juscelino Kubitschek. Os militares 

adotaram para o Brasil um modelo de desenvolvimento econômico que resultou, 

de um lado, em níveis incríveis de concentração de renda e, de outro, num rígido 

controle salarial. 

No segundo governo militar, cujo ministro da Fazenda era Delfim Neto, 

produziu-se o chamado “milagre brasileiro”, período entre 1967 e 1973, durante o 

qual o PIB (Produto Interno Bruto), isto é, o total dos bens produzidos por todos 

os brasileiros em um ano, subiu a níveis até então desconhecidos pela economia 

do Ocidente. 

O modelo baseou-se na participação do Estado na economia. Além das 

obras e serviços públicos, a ele caberia investir na mineração, na produção de 

petróleo, na indústria química e petroquímica, monopolizando também os setores 

                                                
20 Verso do poema “Pátria minha”, de VINICIUS DE MORAES. 
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de transporte ferroviário, de energia e telecomunicações, o que acabou por 

converter o Estado em um grande gerador de empregos e demanda de bens de 

serviços para a empresa privada. 

O outro pilar do modelo eram as multinacionais que ocuparam 

importantes setores industriais, como o elétrico-eletrônico, o automobilístico, o 

químico-farmacêutico e o metalúrgico. 

Sua forte presença em nossa economia deve-se, em parte, aos incentivos 

oferecidos pelo governo e ao baixo custo da mão de obra nacional. Estes fatores 

barateiam grandemente o preço da produção, tornando vantajoso para as 

multinacionais produzir no Brasil, não apenas para o mercado interno, mas 

também para a exportação. Muitas vezes, as exportações destinam-se ao próprio 

país de origem da empresa. 

Um setor bastante favorecido por incentivos governamentais, como 

isenções, desvalorização da moeda e financiamentos, foi o da exportação. Para 

exportar mais o governo também favoreceu o setor agrícola. Grandes extensões de 

terra passaram a ser ocupadas por plantações destinadas ao mercado externo, em 

prejuízo do abastecimento de alimentos no mercado interno. 

Exportar passou a ser uma das metas prioritárias do governo, pois, atém 

da entrada de divisas, permitia o escoamento da produção, uma vez que nosso 

mercado interno não absorvia grandes quantidades de bens duráveis, e ampliá-lo, 

entre outros fatores, implicava mexer na política salarial, cujo rígido controle 

garantia os altos níveis de lucro dos empresários. 

O arrocho salarial e a constante alta do custo de vida levaram os 

trabalhadores a perder o poder aquisitivo e ao rebaixamento do nível de vida. O 

acesso à moradia e mesmo a uma boa alimentação foi dificultado. O consumo 

tornou-se, gradativamente, privilégio de uma minoria situada nos estratos mais 

altos da escala social. Estes também tiveram suas possibilidades de acumulação 

ampliadas com a expansão do setor financeiro que, em detrimento das aplicações 

na produção, se tornara um polo de atração de capitais. 
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O início do desastre 
 

Durante os anos 70, a economia capitalista passou por um sério período de 

retração, agravado pela elevação do preço do petróleo no mercado internacional. 

Esta situação afetou, sobretudo, os países situados na periferia do sistema 

capitalista, cuja economia subordina-se aos investimentos externos, à utilização de 

tecnologia estrangeira e, em grande parte, é dependente das exportações de 

produtos primários e de empréstimos do exterior. 

Esta nova conjuntura contribuiu, a partir de 1974, para o declínio do 

“milagre brasileiro”. A inflação mostrou-se incontrolável, os investimentos 

voltaram-se, prioritariamente, para o setor financeiro e os gastos com as 

importações, especialmente as de petróleo, foram acompanhados do declínio das 

exportações. 

Os empréstimos externos – feitos por bancos privados, a altos juros 

reajustados semestralmente – tinham por objetivo sustentar o desenvolvimento 

econômico através de grandes projetos governamentais, como os de construção de 

hidrelétricas e usinas nucleares. O endividamento crescia, também, devido às 

remessas de lucro, ao pagamento de royalties, isto é, pelo uso da tecnologia 

estrangeira, e ao pagamento de juros e amortizações dos empréstimos, quer dizer, 

ao pagamento dos serviços da dívida. 

 

Pagando sem ver 
 

No início do governo Figueiredo, os rumos do planejamento econômico 

estavam contidos no “III Plano Nacional de Desenvolvimento, 1980-85”, sob a 

responsabilidade de Delfim Neto. O Plano propunha a continuidade do crescimento 

econômico e o controle da inflação, possíveis de conciliar, segundo o ministro, com a 

expansão agrícola, o aumento das exportações e a economia de divisas. 

No plano internacional, porém, a recessão provocou a queda das 

exportações brasileiras e o aumento do preço dos importados necessários à 
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continuidade da produção industrial. As vendas da indústria automobilística 

nacional, incluídas as exportações, caíram 23% no início de 1981. Várias empresas 

começaram a baixar a produção e a demitir os empregados; entre elas a Mercedes 

Benz, que despediu um quarto de seus 20 mil funcionários. A economia brasileira, 

ao contrário de mostrar tendências ao crescimento, apresentava um quadro de 

recessão. Mais uma vez, a solução adotada foi a dos empréstimos externos. 

A partir de então, o pagamento dos juros da dívida passou a ser 

prioritário, uma vez que o Brasil precisava mostrar-se capaz de superar suas 

dificuldades financeiras, uma forma de continuar merecendo novos créditos do 

FMI (Fundo Monetário Internacional). Em dezembro de 1982, o Brasil recebeu um 

crédito de US$ 4,7 bilhões, parcelado em três anos. Para obtê-lo, o governo 

comprometeu-se a tomar medidas visando ao equilíbrio do País. 

 

“Brasil, qual é o teu negócio?”21 
 

No início de 1983, o Brasil assinou com o FMI uma “carta de intenções” 

comprometendo-se a cumprir algumas metas. No plano interno, este compromisso 

envolvia a redução do crédito, do déficit público, dos subsídios, a desvalorização 

da moeda e, também, restrições aos aumentos de salários. Além deste, no mesmo 

ano, três outros documentos semelhantes reforçaram o compromisso brasileiro 

com aquela agência internacional. 

Agora, mais que anteriormente, o governo controlava as negociações 

salariais e, através de leis, estabelecia índices cujos critérios acabaram por diminuir 

o valor real dos salários e distribuir as perdas entre as diversas faixas salariais. 

Estas medidas agravaram ainda mais a situação social e a tensão entre os 

trabalhadores e o Estado. As greves da década de 1980 não se limitaram aos 

setores operários; estenderam-se a professores, médicos, motoristas, funcionários 

públicos, engenheiros e bancários, que protestavam contra os baixos salários, as 

                                                
21 Verso da música “Brasil” de: CAZUZA, Jorge Israel; ROMANO, Nilo. 
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demissões em massa; todos reivindicavam aumentos condignos, estabilidade de 

emprego e reconhecimento de representações nos locais de trabalho, forma de 

organização que começava a difundir-se. 

A inflação de 1983 atingiu 211%. O único setor da economia a crescer foi o 

agrícola, 2,1%, devido ao cultivo de produtos de exportação, como a soja, o café e o 

cacau. O controle do déficit público prejudicou grandemente as indústrias de 

construção civil, comunicações e transporte, dependentes das encomendas dos setores 

públicos, fato que contribuiu para o agravamento do desemprego. 

A dívida externa, que, em 1983, atingira o montante de US$ 95 bilhões, 

continuava a impor sacrifícios aos trabalhadores e a consumir as riquezas originais de 

seu trabalho. No ano anterior, apenas os serviços da dívida absorveram 90% da receita 

de exportações. Enquanto isso, Jacques de Larosière, diretor do FMI, comentava: “Se o 

Brasil não acertar com o programa de Fundo, desaparecer{ pelo ralo”.22 

Em 1983, talvez o auge da recessão, a inflação dos quatro primeiros meses 

chegou a 38%. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a 

PEA (População Economicamente Ativa) aumentou 2,8%, enquanto o número de 

desempregados ou dos que procuravam emprego atingia 28,4% da PEA. Nas 

grandes e médias cidades, os desempregados promoviam passeatas e protestos 

que, muitas vezes, culminaram com saques a supermercados, sintoma claro do 

esgotamento de suas possibilidades e da esperança em qualquer medida efetiva 

das autoridades para resolver o problema do desemprego. 

Na área rural, onde os conflitos de terra se tornavam cada vez mais 

frequentes e violentos, em 1984 uma greve mobilizou, pela primeira vez, os bóias-

frias de Guariba, Bebedouro e Sertãozinho, no interior de São Paulo. Durante 

quatro dias, 150 mil trabalhadores cruzaram os braços reivindicando melhores 

salários e garantias de trabalho. 

A inflação continuou a crescer. Em 1986 atingia 223,8%. A impopularidade 

do governo crescia com ela. Delfim, o superministro, era duramente criticado, 

                                                
22 Brasil Dia-a-Dia. São Paulo: Editora Abril, 1988. p. 120. 
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sendo a personagem preferida dos desenhistas nacionais. Em fantásticas charges 

eles ridicularizavam suas medidas financeiras e explicações a respeito de nossa 

situação econômica. 

Aumentando o descrédito crescente do governo junto à população, 

explodem, como bombas, vários escândalos financeiros – como Tieppo, Coroa-

Brastel, Capemi e Comind –, envolvendo somas vultosíssimas, empresários e 

banqueiros cujos interesses eram favorecidos pelas medidas econômicas do 

governo. Os responsáveis, embora tenham lesado milhões de brasileiros, foram 

poupados. A mesma impunidade valeu para os envolvidos em corrupções no 

governo, em sua quase totalidade nunca apuradas. Enfim, estamos no país do 

“vale tudo”! 

 

O limite do suportável 
 

José Sarney tornou-se Presidente da República em abril de 1985. Algumas 

de suas primeiras medidas deram a impressão de que poderia realizar 

importantes reformas sociais. 

Logo, porém, tornou-se claro que determinadas propostas, como a de 

reforma agrária, por exemplo, careciam de bases políticas para sua realização. 

O Plano Nacional de Reforma Agrária, anunciado em junho de 1985, só foi 

aprovado, e por decreto, em outubro. Da proposta inicial de distribuição de 130 

milhões de hectares a cerca de 1,5 milhão de famílias, mediante desapropriação e 

indenização através de títulos da dívida pública, pouco restava. 

No Legislativo, o Plano recebera emendas e a oposição ferrenha dos 

políticos conservadores, muitos dos quais grandes proprietários de terra. Por outro 

lado, sendo uma medida de gabinete, não chegou a mobilizar a opinião dos 

trabalhadores rurais em sua defesa. 

Posteriormente, na Constituinte, as pressões da UDR aliadas à ação dos 

políticos amenizavam definitivamente o Plano. Na nova Constituição, a 
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redistribuição de terras permaneceu sob o controle do Estado e a desapropriação 

dos imóveis rurais de grande porte ficou sujeita ao não atendimento de uma vaga 

e indefinida “função social”. 

Enquanto isso, crescem os conflitos de terra, especialmente nas regiões 

Oeste e Norte, onde o choque entre posseiros e jagunços vem causando inúmeras 

mortes acobertadas pela impunidade dos assassinos e de seus mandantes. 

Ao tomar posse, Sarney herdou a maior dívida externa do mundo, pouco 

depois calculada em US$ 115 bilhões, 70% da qual nas mãos dos bancos 

comerciais. E foi com eles que, em junho de 1986, o governo voltou a negociar o 

reescalonamento da dívida. Os serviços, porém, continuaram a absorver boa parte 

das divisas brasileiras. Em 1985 eles correspondiam a 5% do PIB. Segundo dados 

do Banco Central, em 1989 o total do pagamento de juros atingirá US$ 123 bilhões, 

cifra que supera o total da dívida que é de US$ 112 bilhões.23 

O ônus social representado pela dívida externa tem suscitado protestos de 

sindicatos e outras associações civis, contrários a seu pagamento. Algumas 

medidas nesse sentido foram tomadas pelo governo em 1987. Em fevereiro, Sarney 

anunciou a suspensão do pagamento dos juros da dívida até que o governo 

brasileiro negociasse com os credores formas “mais justas” de amortização. Em 

julho, o ministro Bresser Pereira suspendeu o pagamento de US$ 1 bilhão às 

agências governamentais que integram o Clube de Paris. 

Dois anos mais tarde, o governo americano declarou que, se nove dos 

maiores bancos americanos, responsáveis por 85% dos empréstimos aos países do 

Terceiro Mundo, entre os quais o Brasil, decidissem perdoar as dívidas destas 

nações, elas ainda permaneceriam economicamente estáveis.24 

Por que isso não acontece? 

 

 

                                                
23 Cf. Folha de S. Paulo, 20/03/1989. Cad. B, p. 6. 
24 Cf. O Globo, 06/01/1989. p. 21. 
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Um choque na economia 
 

Em agosto de 1985, o empresário paulista Dílson Funaro assumiu o 

Ministério da Fazenda do governo Sarney. Sua equipe, constituída por jovens 

economistas, críticos do modelo brasileiro de desenvolvimento, era afinada com a 

de João Sayad, ministro do Planejamento. 

Ambas prepararam um plano anunciado à Nação em fevereiro de 1986. 

Tratava-se do Plano Cruzado, um conjunto de medidas que pretendia estabilizar a 

economia do País. 

O Plano consistia em uma reforma monetária, na qual o cruzado 

substituiria o cruzeiro na razão de 1: 1000; a correção monetária foi 

substituída pelo IPC (Índice de Preços ao Consumidor), e a ORTN pela OTN 

(Obrigações do Tesouro Nacional), com valor congelado por um ano. Os 

aluguéis e hipotecas também foram congelados por um ano e os preços por 

tempo indeterminado. Quanto aos salários, continuava sob rígido controle. 

Seriam reajustados pelo valor médio dos últimos seis meses mais um abono 

de 8%. Os reajustes posteriores seriam automáticos, sempre que a inflação 

atingisse 20%. A este mecanismo deu-se o nome de “gatilho”. Estabeleceu-se, 

ainda, a liberdade de negociação de adicionais com os patrões e o seguro-

desemprego. 

 

Um pacote na população 
 

Ao apresentar publicamente o Plano Cruzado, o presidente da República 

convidou a população a ser “fiscal do Sarney”, no que foi atendido. A esperança 

de que tudo poderia melhorar animou mais uma vez os brasileiros, e o governo 

recuperou um pouco da credibilidade que havia perdido. 

Portando a lista dos produtos tabelados, comparando-a aos preços dos 

supermercados, um grande número de pessoas passou a sentir-se, 

momentaneamente, responsável pela causa pública. 



 

 

42 

 

Sob um clima de confiança, expresso especialmente pela classe média, 

constatou-se que após o primeiro mês de vigência do Plano conseguira-se uma 

inflação negativa. Gradativamente o ritmo de produção e emprego foi retomado e 

os investimentos no setor produtivo foram incentivados pelo decréscimo dos 

lucros no setor financeiro. 

A demanda de consumo cresceu rapidamente. A estabilidade dos preços 

permitia às famílias planejarem gastos e terem mesa mais farta. Alguns bens 

duráveis, como automóveis, e até gêneros alimentícios, como a carne, passaram a 

ser conseguidos apenas com “{gio”. 

Após alguns meses, a pressão de produtores e intermediários, que tiveram 

reduzidas suas possibilidades de lucro, passou a influir no abastecimento da 

população. A carne, o leite e outros produtos começaram a escassear. Em junho de 

1986, em São Paulo, mais de 20% dos 4,5 mil açougues da cidade fecharam suas 

portas por falta de carne. Na indústria a escassez de matéria-prima e de peças 

afetou a produção. 

Começavam as resistências. Em julho, o governo lançou um “pacote” cujo 

objetivo era reduzir o consumo e aumentar os investimentos. Criaram-se, nesta 

ocasião, os empréstimos compulsórios para viagens ao exterior e para o consumo 

de combustíveis. 

As medidas do Plano Cruzado tiveram também um efeito político: 

aumentar a confiabilidade no governo. Isso era necessário para manter sob 

controle o processo de abertura que atingia então sua etapa final. Era necessário 

criar um terreno favorável para a eleição dos constituintes e um clima propício à 

instalação da Constituinte. 

Porém, do ponto de vista econômico, o desempenho do Plano tornava-se 

cada vez mais crítico. Em novembro de 1986, terminadas as eleições, foi 

autorizado um aumento de 60% no preço dos combustíveis e reajustados os preços 

de automóveis, bebidas, açúcar, tarifas de serviços públicos, bem como liberadas 

as negociações entre proprietários e inquilinos. 
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Até fevereiro de 1987, quando instalada a Constituinte, o governo tentou 

estabelecer acordos com os produtores e chegou a tomar algumas medidas mais 

drásticas, como confiscar bois de criadores. Finalmente os preços foram liberados, 

com exceção dos constantes na lista do Conselho Interministerial de Preços. 

Em conseqüência, as prateleiras dos supermercados voltaram a ficar 

cheias e a indústria não mais se lamentou da falta de materiais. Voltaram a se 

esvaziar a mesa do pobre e a esperança dos brasileiros. “Serei fiscal do meu bolso. 

Do Sarney, nunca mais”, declarou desiludida a presidenta do Movimento das 

Donas-de-Casa de Minas Gerais.25 

 

Recomeçando 
 

O fim do Plano Cruzado correspondeu ao retorno da inflação e da 

descrença popular nas medidas governamentais. Em maio de 1987 a inflação 

ultrapassou 23% e serviu para reforçar as providências anteriormente frustradas 

de estabelecimento de um pacto social entre governo, empresários e trabalhadores, 

promovido pelo ministro do Trabalho, Almir Pazzianotto. 

Uma nova tentativa de estabilizar a economia do País, o Plano Bresser, foi 

anunciada pelo ministro da Fazenda Luiz Carlos Bresser Pereira, que assumira a 

pasta em substituição a Dílson Funaro, em abril de 1987. Entre outras medidas ele 

extinguia o “gatilho”, desvalorizava a moera e tomava medidas para contenção 

dos gastos públicos. Sua permanência na pasta da Fazenda foi curta. Como o 

próprio Bresser diria, respondendo a críticas: “Sou ministro e não m{gico”. Sem 

ter podido contar com o apoio necessário às suas medidas, em dezembro de 1987 o 

ministro era demissionário. Em seu lugar assumiu interinamente Maílson da 

Nóbrega. 

Maílson anunciou um novo pacote de medidas fiscais e de contenção do 

déficit público, entre elas a redução dos incentivos fiscais e a suspensão do 

                                                
25 Brasil Dia-a-Dia. São Paulo, Editora Abril, 1988.p.134. 
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pagamento da URP (Unidade de Referência de Preços), nos salários do 

funcionalismo federal, por dois meses. 

A suspensão do pagamento da URP – mecanismo de correção trimestral 

de sal{rios que substituíra o “gatilho” – estendeu-se a outras categorias, 

provocando longas greves e ações judiciais, pois se tratava de um direito já 

adquirido pelos trabalhadores. Em 1987, segundo o PNAD (Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios), houve uma perda de 22% do salário real das pessoas 

ocupadas em relação ao ano anterior.26 

Durante o ano de 1988 a inflação acumulada ultrapassou a casa dos 930%. 

Foi um ano de crise no qual os trabalhadores se tornaram ainda mais pobres. 

Nessas circunstâncias, a idéia do pacto social voltou a ser aventada. As 

negociações em torno de sua organização foram difíceis e reavivaram divergências 

entre as duas centrais sindicais – Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Central 

Geral dos Trabalhadores (CGT) –, que desde 1983 dividiam a liderança do 

movimento sindical brasileiro. 

A CUT recusou-se a negociar o pacto por discordar da composição da 

representação dos trabalhadores e por entender que ele se baseava na manutenção 

do controle dos salários, considerado fator de inflação pelos técnicos do governo e 

pelos empresários. Finalmente, empresários, CGT e governo, em outubro de 1988, 

assinaram um acordo, nunca cumprido pelas partes. 

Enquanto isso, o controle dos salários e a inflação continuaram a atingir a 

mesa do trabalhador. Em janeiro de 1989, a cesta básica, conjunto de poucos 

alimentos necessários à manutenção de uma família de quatro pessoas, consumia 

56% do salário mínimo. 

                                                
26 Cf. Folha de S. Paulo, 16/04/1989. Cad. B, p. 2. 
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4  

Um retrato em preto e branco 

 

 

O país é rico, mas o povo... 
 

Os índices para indicar o desenvolvimento brasileiro pós-64 levam um 

observador menos atento a pensar na existência de um país cuja população vive 

muito bem, usufruindo a riqueza por ela mesma construída. 

Essa é a impressão todas as vezes que consideramos os indicadores 

econômicos – como o PIB (Produto Interno Bruto) –, sem atentar para outros 

aspectos, como a distribuição de renda, a política salarial, o acesso à habitação, à 

saúde e à educação. 

Assim, embora o PIB brasileiro, em 80, tenha sido US$ 228 milhões, a 

maioria dos brasileiros não ganhava o necessário para a manutenção de um 

padrão mínimo de vida. Nesse mesmo ano, uma pesquisa sobre o consumo nas 

áreas urbanas de diversos estados brasileiros apontou que 8% da população 

consumiam 62% dos bens disponíveis no mercado. Isto é um dos indícios da 

grande concentração de renda existente no País, o que possibilita a alguns uma 

qualidade de vida elevada e a muitos, condições mínimas de sobreviver. 

Segundo a PNAD, realizada em 1981, um terço de toda a renda nacional 

concentrava-se em apenas 5% da população. 

Passados sete anos, 25% da PEA recebia um salário mínimo. Dos 144 

milhões de brasileiros, 40 milhões vivem no campo e, entre eles, 8,7 milhões 

recebem menos de um salário mínimo; quase 30 milhões não têm terra.27 

Do total da PEA – 50,9 milhões de pessoas, em 1983 – 62% eram de 

empregados. Entre eles, apenas 33% tinham garantidos seus direitos trabalhistas, 

                                                
27 Cf. Folha de S. Paulo, 05/10/1988. Cad. Esp. p. 14. 
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isto é, estavam legalmente empregados. Ao longo dos anos 80, o desemprego tem 

crescido a níveis alarmantes. Até 1984, atingira uma média de 74% sobre a PEA.28 

 

“A gente quer inteiro e não pela metade”29 
 

Os desequilíbrios de renda, o arrocho salarial e o descaso com os direitos 

sociais marcaram os anos da ditadura. 

Em parte, isso foi possível devido às condições de não cidadania, às quais 

foram relegadas as populações brasileiras do campo e da cidade, impedidas de 

opinar sobre o que consideravam conveniência coletiva. Os grandes programas − 

de projeção política, legitimação do regime e duvidosos efeitos sociais −, 

substituíram o atendimento das reais necessidades de grandes parcelas da 

população. Seus efeitos ainda hoje estão presentes. 

A moradia, por exemplo, apesar da existência do BNH (Banco Nacional de 

Habitação), extinto em 1986, ainda é uma questão crucial para a maior parte da 

população brasileira. 

O objetivo do BNH, explícito em sua criação, era  

 

[...] promover a construção e aquisição da casa própria, 

especialmente pelas classes de menor renda  

 

Durante mais de duas décadas, porém, sua ação foi condicionada por 

pressões políticas que redundaram no privilégio de construções de luxo, estratégia 

que favoreceu os empresários da construção civil e as sociedades de crédito 

imobiliário e, ao mesmo tempo, possibilitava a ampliação da oferta de empregos, o 

que era de interesse do próprio governo. 

 

 

                                                
28  Cf. Retrato do Brasil,  p. 136. 
29 Música de ANTUNES, Arnaldo; FROMER, Marcelo; BRITTO Sergio. “Comida.” 
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Segundo dados citados por Veras e Bonduki,30 em 1984, apesar de a 

demanda de moradias, para famílias com renda de até cinco salários mínimos, ser 

de 90%, apenas 26% dos investimentos do BNH destinavam-se a essa faixa, sendo 

que 6% desse total atenderam a famílias de renda até três salários mínimos. 

Desde o final dos anos 60, tem sido crescente a privatização da medicina, 

através de convênios ou de contratação de serviços médicos pelos Inamps 

(Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social). Não 

construindo, ou mesmo desativando hospitais públicos, o Inamps paga aos 

hospitais particulares pelo atendimento dos segurados. Este sistema, além de 

deficiente em termos de saúde, incentiva a corrupção. 

Noventa por cento das contas hospitalares apresentadas ao Inamps em 

1981 continham irregularidades; em anos mais recentes, novas e maiores fraudes 

foram constatadas. O fato ganhou as páginas dos jornais e sua extensão e 

repercussão na opinião pública exigiram investigações e a punição dos envolvidos. 

O sistema, porém, permaneceu intacto e, enquanto isso, a saúde vai mal, obrigado. 

 

Qual é a síndrome? 
 

Embora na década de 1980 a AIDS tenha aparecido como a maior ameaça 

à saúde dos brasileiros – até outubro de 1988 haviam sido registrados 4,8 mil casos 

– as doenças que mais nos atingem são as causadas pela fome aliada à falta de 

saneamento básico. Em 1983, 65% dos domicílios do País eram servidos por rede 

de água e apenas 30%, por rede de esgotos. 

As condições de alimentação, higiene e habitação estão intimamente 

ligadas com o índice de mortalidade infantil. No início dos anos 80, em cada mil 

crianças nascidas, 100 morriam antes de completar um ano de idade. Os dados 

referentes a 1988 nos dão a idéia das diferenças regionais existentes no Brasil, no 

                                                
30 In: COVRE, Maria de Lourdes Manzini. (org.). A cidadania que não temos. São Paulo: Brasiliense, 1986.p.54 
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que se refere às condições de vida. No Rio Grande do Sul, a cada mil crianças 

nascidas morriam 49 e, na Paraíba, 151.31 

Segundo o Ministério da Saúde, em 1986, a tuberculose e o sarampo 

registraram, respectivamente, 83.731 e 116.781 casos. Em 1983 era crescente a 

incidência da lepra e da doença de Chagas. A proliferação desta última, cerca de 20 

mil casos por ano, deve-se em parte às transfusões de sangue realizada sem o 

devido cuidado. 

Além dessas, o retorno de doenças transmissíveis por mosquito é 

preocupante. É o caso da malária, que em 1984 atacou cerca de 444 mil pessoas. 

Outro fator agravante da saúde dos brasileiros são as doenças provenientes do 

trabalho exercido sob condições inadequadas de higiene e segurança. 

 

O ar das cidades faz o homem livre? 
 

A partir dos anos 70, a maioria da população brasileira passou a morar nas 

cidades. Em 1980, este total atingia 67%, cerca de 80 milhões de pessoas, enquanto a 

população rural era de 39 milhões. Segundo projeções do IBGE, em 1990 as cidades 

brasileiras conterão 115 milhões de habitantes e a área rural 36 milhões 

A região Sudeste, rica e industrial, em 1985 concentrava 44% da população do 

País. Aí coexistem, com absoluta proximidade, edifícios e automóveis de luxo; favelas e 

carroças; enfim, abundância e miséria, elementos inerentes a todas as sociedades do 

Ocidente. Entre nós, porém, tais desigualdades, resultantes da estratificação da 

sociedade de classes, têm assumido proporções de violência, devido ao extremo 

desequilíbrio da distribuição de renda e de oportunidades, salientado, ainda mais, pela 

crise econômica dos anos 80. 

Problemas idênticos apresentam as grandes cidades de outras regiões, 

como Salvador e Recife, de industrialização recente, cujas populações 

aumentaram, respectivamente, 31% e 45% entre os anos 70 e 80. 

                                                
31  Cf. Folha de S. Paulo, 05/10/1988. Cad. Espec. p. 14. 
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Nas grandes cidades brasileiras, um enorme contingente de 

subempregados, ou de desempregados e de trabalhadores urbanos tem de 

enfrentar, cotidianamente, problemas, como desemprego e moradia. 

Os baixos salários, a carestia, os altos aluguéis e o preço da terra têm 

obrigado os estratos mais pobre da população a habitarem os cortiços que têm 

formado, nos centros urbanos ou nos cada vez mais distantes bairros periféricos, 

verdadeiras cidades-dormitórios. 

O estabelecimento de moradias nestas áreas raramente é 

acompanhado da extensão do saneamento básico ou de outro qualquer 

equipamento social. 

O acesso aos bairros de periferia, em geral difícil, acarreta aos 

moradores a perda de tempo de repouso e acréscimo nos gastos com 

transporte, em detrimento de outros itens básicos, como a alimentação, a 

saúde e a educação. Quanto ao vestuário e ao lazer, nem sequer podem ser 

pensados como itens da despesa mensal. Para a população pobre, o prazer de 

uma roupa nova é cada vez mais raro e, quanto à diversão, restam os 

programas de TV. 

 

A reprodução das desigualdades 
 

A baixa qualidade de vida, decorrente do crescimento econômico 

dependente e de políticas públicas ineficientes, impede que crianças e jovens das 

classes menos privilegiadas possam romper a cadeia de reprodução da pobreza. 

Sobre eles recai, ainda, grande parte da violência explícita ou sutil produzida pelo 

enorme desequilíbrio social. 

Segundo um estudo da Unicef e do IBGE publicado em 1989, dos 57 

milhões de brasileiros de 0 a 17 anos, 85% pertencem a famílias cuja renda per 

capita é de até dois salários mínimos.32 

                                                
32 Cf. Folha de S. Paulo, 1º /07/1989. Cad. C, p. 3. 
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Parte deles compõe o contingente de menores abandonados, no qual se 

forja a maioria dos menores infratores; a outra ingressa prematuramente no 

mercado de trabalho, pois necessita auxiliar na manutenção da família.  

Como as leis brasileiras proíbem o trabalho de menores até os 14 anos de 

idade, a maioria dos jovens não goza de direitos trabalhistas. O estudo citado 

revela que esta mão de obra é absorvida, principalmente, nos setores da 

agropecuária e de serviços, nos quais seu salário varia de 20% a 80% do mínimo. 

O trabalho impede o acesso dos jovens ao ensino básico. Em conseqüência, 

observa-se o crescimento do analfabetismo no Brasil. Em 1981 ele era de ordem de 

31,7% e, em 1986, alcançou 33,8%. A falta de escolaridade mínima dificulta a 

melhoria da qualificação profissional. 

Outro estudo, referente à cidade de São Paulo, foi realizado pela Fundação 

Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados). Intitulado “O jovem na Grande São 

Paulo”, mostra que na periferia da cidade – Guaianazes, Itaim Paulista, Itaquera, 

Parelheiros... – a mortalidade infantil é três vezes maior que na região central, 

onde atinge 30 para cada mil crianças nascidas. Mostra ainda que 50% dos 

moradores da periferia são jovens na faixa dos 20 anos de idade. 

Mais da metade pertence a famílias de renda equivalente a um salário 

mínimo per capita; 46%, cerca de 1 milhão, já trabalham ou procuram emprego e, 

dos que trabalham, 96% não têm o primeiro grau completo. 

Por constituírem família precocemente, eles estão impossibilitados de continuar 

a formação escolar e profissional. O baixo nível de escolaridade e de qualificação 

profissional faz destes jovens trabalhadores, de baixa renda, iguais a seus pais. 

Cerca de 15% das mulheres são mães com menos de 20 anos. A falta de 

informações, de perspectivas e a luta pela sobrevivência tornam precários os 

vínculos nestas famílias, mais de 30 mil, chefiadas por pessoas com menos de 20 

anos de idade. 

As condições opressivas da vida refletem-se em todos os níveis de 

relações. Segundo a coordenadora do Seade, Neide Patarra, nas escolas de 
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periferia – cujas condições de funcionamento são ainda mais precárias que nas 

escolas das áreas centrais – os métodos pedagógicos também tendem a ser mais 

autoritários. Os conteúdos são ensinados de maneira a reforçar os preconceitos 

contra os migrantes e negros, ambos elementos da população dos bairros 

periféricos.33 

Em última análise, a escola transmite a idéia de que aos pobres cabe a 

responsabilidade de sua condição. Será assim? 

                                                
33 Cf. Folha de S. Paulo, 20/12/1988. Cad. C, p. 1. 
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5 

“A gente quer saída para qualquer parte”34 

 

 

Durante os anos 80, greves, concentrações e protestos demonstraram o 

crescimento da organização de diversos setores da sociedade e tiveram papel 

importante no processo de abertura política do País. 

Por vários caminhos, desde o das reivindicações trabalhistas até os da 

preservação do meio ambiente, um grande número de pessoas trouxe a público 

fatos e opiniões que têm demonstrado o potencial existente para a defesa e o 

exercício da cidadania. 

Ao contrário da década de 1970, quando a rearticulação dos movimentos 

sociais teve um caráter de resistência e se realizou quase clandestinamente, hoje 

ela é aberta e vem se adaptando às estruturas institucionais de representação, 

como os partidos. 

 

Recuperando Espaços 
 

Os trabalhadores, em geral, e os operários, em particular, retomaram o 

espaço político que a desarticulação resultante da repressão do final dos anos 60 e 

70 não lhes permitira manter. 

As greves se iniciaram em 1978, em áreas de industrialização moderna, como 

o ABC e a Zona Sul paulistana; daí se alastraram para o País, envolvendo diversas 

categorias assalariadas, muitas das quais sem tradição grevista, como a dos 

funcionários públicos, médicos, professores, motoristas e trabalhadores rurais. 

Elas não foram apenas a retomada do movimento reivindicatório. 

                                                
34 “Comida”, op.cit. 
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Significaram o rompimento com uma prática que submetia a organização das 

categorias profissionais aos estreitos limites impostos pelo Estado aos sindicatos e 

sua substituição por um sindicalismo mais próximo dos trabalhadores, que vinha 

se estruturando desde a realização do I Congresso de Metalúrgicos e São Bernardo 

do Campo e Diadema, em 1974, o sindicalismo “autêntico”. 

O sindicalismo “autêntico” acabou por abrigar grande variedade de 

propostas orientadas por diferentes concepções políticas e condicionadas pela 

organização específica de cada atividade profissional. 

De sua prática resultaram alguns traços que caracterizaram esse novo 

momento do movimento dos trabalhadores. Entre eles, o afastamento das 

diretorias sindicais “pelegas”, vencidas pelas “oposições sindicais”, cujas 

propostas básicas eram a democratização das entidades sindicais e a organização 

das categorias profissionais em seus locais de trabalho. 

A organização nos locais de trabalho, quando conseguida, como entre os 

metalúrgicos paulistas, foi elemento determinante de novas formas de negociação entre 

patrões e empregados. Permitiu também que os trabalhadores não sindicalizados se 

sentissem integrados ao movimento e possibilitou o desenvolvimento de novas táticas, 

como a do “pente-fino” – paralisação sequencial do trabalho em seções que compõem 

uma mesma linha de produção – e a “operação tartaruga”, diminuição do ritmo de 

trabalho, só possível onde há forte coesão entre os trabalhadores. 

A organização nos locais de trabalho foi, também, fundamental para a 

manutenção de greves. 

Um exemplo foi a greve dos metalúrgicos do ABC paulista, em 80, na qual 

elementos das “comissões de f{brica”, compondo um “comando de greve”, 

mantiveram o movimento por 41 dias, mesmo com o Sindicato dos Metalúrgicos 

de São Bernardo sob intervenção do Estado. Isto também se deveu a outros 

fatores, entre os quais a formação do “fundo de greve”, forma avançada de 

organização. Nele tiveram papel importante os movimentos de bairros, obtenção 

de dinheiro e alimentos e, durante a greve, para sua distribuição. 
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Essa greve mostrou, também, a importância do apoio de entidades, como 

a Igreja, e de setores da população identificados com a causa operária. Um dos 

momentos de manifestação deste apoio foi a comemoração do 1º de Maio, quando 

milhares de pessoas se juntaram aos metalúrgicos, ainda em greve, e ocuparam a 

praça da Matriz de São Bernardo do Campo. Após a missa lá realizada, saíram em 

passeata até o estádio da Vila Euclides, desafiando tropas e policiais armados, 

prontos a agir, e os helicópteros que, intimidadores, sobrevoavam a região para 

garantir o cumprimento da proibição de manifestações públicas pelo Dia do 

Trabalho naquele Município. 

A presença de grandes massas ocupando lugares públicos, também, 

caracteriza os movimentos sociais dos anos 80. As assembléias de trabalhadores 

passaram a se realizar em estádios e praças, como a da República, em São Paulo, e 

a congregar um número enorme de integrantes de uma mesma categoria 

profissional. 

O fortalecimento do movimento sindical resultou na realização da I 

Conclat (Conferência das Classes Trabalhadoras), em 1981. Nela foi discutida a 

criação de um organismo que, contrariando as leis, centralizasse todos os 

sindicatos brasileiros. 

A impossibilidade de conciliação entre as concepções presentes no 

movimento sindical – referentes, entre outros pontos, à forma de resistência ao 

arrocho salarial, à unidade ou pluralidade dos sindicatos e sua relação com os 

partidos – acabou por originar duas centrais sindicais: a Conclat, mais tarde CGT 

(Central Geral dos Trabalhadores), que aceita a estrutura sindical existente; e a 

CUT (Central Única dos Trabalhadores), composta por sindicalistas “autênticos” e 

pelas oposições sindicais, defensoras de independência em relação à estrutura 

sindical oficial e da maior participação dos trabalhadores. 

Paralelamente ao movimento sindical, cresceram os chamados 

movimentos sociais urbanos que se organizam, em geral, nos locais de 

moradia e reivindicam melhores condições de abastecimento, de atendimento 
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médico, de urbanização – calçamento, iluminação, transporte e saneamento 

básico –, bem como a legalização de loteamentos clandestinos, comuns em 

bairros de periferia. 

Nas favelas, as reivindicações têm se orientado para a instalação de 

melhoramentos urbanos e legalização da posse da terra onde estão construídos os 

barracos. 

Não raro os favelados resistem a imposições das prefeituras no sentido de 

removê-los para locais distantes. Algumas vezes a resistência e a pressão dos 

moradores acabam por mudar as decisões oficiais. Exemplo disso é o caso da 

favela de Vila Prudente, em São Paulo, ocorrido em setembro de 1988, no qual o 

então prefeito Jânio Quadros retrocedeu, concordando em promover a 

urbanização da área e suspendendo a remoção de 8 mil moradores, liderados pela 

Sociedade Amigos da Favela e apoiados pelo Movimento de Defesa dos Favelados 

e por outras entidades civis. 

Nos bairros e favelas, a ação é organizada. Existem representações 

reconhecidas, como sociedade de amigos, que promovem a mediação com as 

autoridades. Sem perder de vista sua autonomia, alguns movimentos tornaram-se 

influentes ou auxiliares nas políticas públicas, como, por exemplo, os Conselhos 

Populares de Saúde, que atuam junto a Centros de Saúde Pública em uns poucos 

bairros de São Paulo. 

Outra forma assumida pelos movimentos sociais urbanos durante os anos 

80 foi a ação direta. Ela abrange os saques, invasões de terrenos e de conjuntos 

habitacionais e os quebra-quebras. 

Os quebra-quebras orientam-se mais diretamente para as condições de 

transporte urbano, trem e ônibus, cuja manutenção e qualidade de serviço são, 

quase sempre, insatisfatórias. 

Em sua maioria originam-se dos atrasos e da superlotação dos trens e 

acabam com a destruição de vagões e estações ferroviárias com pedradas e 

incêndios. De 1980 a 1987, nas capitais brasileiras, sucederam-se quebra-quebras 
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cujo saldo de feridos e presos não deixa dúvidas quanto à carga de agressividade 

dos manifestantes e das tropas que tentam controlar o acontecimento. 

Em relação ao transporte de ônibus, além de superlotação, o aumento das 

tarifas tem sido o estopim das manifestações, como, por exemplo, em Salvador, em 

1981, quando em quebra-quebra que durou dois dias foram depredados cerca de 

900 ônibus, ou, mais recentemente, em julho de 1987, o corrido no centro do Rio de 

Janeiro, ocasião em que foram depredados 43 veículos e incendiados outros 19. Do 

embate saíram feridas 60 pessoas. O aumento foi cancelado. 

 

Buscando Definições 
 

Entre os temas recentemente incorporados ao movimento social, o da 

defesa do meio ambiente vem mobilizando amplos setores da sociedade. 

Nas grandes cidades, a manutenção do verde e a preservação da 

qualidade do ar e dos rios ganham a opinião pública, sensibilizam as autoridades 

e recebem apoio da burguesia. 

O caráter político da defesa ecológica manifesta-se mais claramente em áreas 

como a Amazônia, na qual as disputas de terra fazem com que as questões de defesa 

ambiental entrem diretamente em conflito com o regime de propriedade e o arbítrio. 

Um acontecimento trágico, ocorrido em dezembro de 1988, é exemplar. 

Chico Mendes, líder de um dos sindicatos existentes na região, o Sindicato dos 

Seringueiros de Xapuri, no Acre, foi assassinado por estar à frente de uma luta 

contra a destruição das matas. 

Dela tiram sustento os seringueiros e os castanheiros que, em sua defesa, 

organizam “empates”, verdadeiras barreiras humanas com o objetivo de impedir a 

derrubada de árvores e o avanço dos tratores dos grandes fazendeiros que, 

estendendo indiscriminadamente suas propriedades, vêm transformando o 

“pulmão do mundo” em pastos e expulsando pessoas para as quais a floresta é o 

espaço de vida e trabalho. 
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Não apenas os mateiros, mas também outros “povos da floresta” têm sido 

prejudicados pela devastação que, desde os projetos de ocupação do período 

Médici, vêm atingindo a Amazônia. 

Constantemente, as reservas indígenas são invadidas por garimpeiros e 

fazendeiros que desalojam os moradores e ocupam as terras com pastos e 

empreendimentos mineradores. A própria Eletrobrás, em frontal desrespeito aos 

índios, planejou seis hidrelétricas para a bacia do Xingu, uma das quais inundaria 

grande parte da reserva Kayapó. 

O abuso do poder e a impunidade têm feito vítimas também entre os 

trabalhadores rurais e pequenos lavradores. Estes, efetivamente instalados, mas sem 

título de legalização de suas posses, se tornam vulneráveis à pressão e à violência dos 

grandes empreendedores, e, consequentemente, são obrigados a abandonar suas terras 

ou, se resistem, são assassinados por jagunços. Em setembro de 1988 foi divulgado um 

documento da Anistia Internacional que, baseado em dados oficiais, registra 571 mortes 

por questões de terra, entre janeiro de 1985 e junho de 198735. 

Em decorrência das disputas, e pela necessidade de juntar forças, a 

organização dos lavradores tem se desenvolvido incentivada pela CPT (Comissão 

Pastoral da Terra). 

Em outras áreas rurais, mesmo a dos estados mais desenvolvidos, a crescente 

exploração do trabalhador – especialmente dos bóias-frias, mão de obra fundamental nas 

lavouras de cana-de-açúcar e laranja – tem resultado na união em sindicatos como forma 

de buscar soluções conjuntas para problemas salariais e outros direitos trabalhistas. 

 

Vá se queixar ao bispo! 
 

Ao pensarmos em tudo que nos cercou na década de 1980 – baixos 

salários, inflação, pacotes, choques, diretas-já indiretas, corrupção, impunidade, 

drogas, violência... – temos a idéia do quanto foi difícil atravessá-la. 

                                                
35 Cf. Revista Veja, 14 /09/1988. p. 46. 



 

 

58 

 

Havia no ar, e manifesta, uma descrença generalizada. Nos governantes, 

na existência de saídas, enfim, na possibilidade de tudo se ajeitar. Havia também 

irresponsabilidade nos pronunciamentos políticos e nas atitudes de grande parte 

dos governantes. Como acreditar nas boas intenções do poder público se elas são, 

diariamente, desmentidas pelos fatos? 

O psicanalista Freire Costa, em uma entrevista, nos lembra que as 

sociedades precisam não só de organização econômica, social e política, mas 

também de gestos simbólicos, de rituais que consignem algumas intenções entre as 

pessoas.36 Não é possível acreditar na contenção de despesas públicas se comitivas 

presidenciais ao exterior carregam, desnecessariamente, um número elevado de 

pessoas, ou se as recepções oficiais continuam a ser faustosas, enquanto a fome se 

alastra pelo País. 

A descrença se estendia às instituições. Como é possível acreditar-se na 

Justiça se os crimes de “colarinho branco” permanecem impunes enquanto 

trabalhadores são presos por não portarem documentos ou por serem negros e, só 

por isso, suspeitos? A quem recorrer diante de uma ameaça colocada nas 

entrelinhas, por um membro do Exército, ao falar de uma greve? Todas estas 

pequenas “distorções” compunham um imenso quadro de insegurança, 

impotência e desproteção que ainda hoje caracteriza o cotidiano da maioria dos 

cidadãos brasileiros. 

  

Quem não pode... se sacode! 
 

Cidadão, mas quem é o cidadão brasileiro? 

Como nos fala Da Matta,37 teoricamente, nas leis e normas burocráticas, é o 

indivíduo que tem direitos e deveres perante a Nação. Na prática social, porém, os 

indivíduos anônimos têm deveres e seus direitos são restritos. Direitos plenos têm 

                                                
36 Revista Isto É/Senhor, 28/12/1988. 
37 DA MATTA, Roberto. A casa e a rua. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
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aqueles que se destacam por sua ocupação, especialmente se vinculadas aos 

poderes de Estado, ou cujas relações pessoais ou familiares permitem compor uma 

rede de influências. 

Portanto, o que na prática social define o cidadão não é sua conduta 

pública, sua sujeição às leis impessoais, mas sim suas relações. O conceito de 

cidadão sobre o qual se sustenta nossa prática social não propicia a igualdade 

entre todos e não contém, em si, um caráter democrático. A permanência de 

relações de compadrio, herança de uma sociedade rural, dificulta o exercício livre 

das relações sociais e contém em sua base um forte componente, o autoritarismo. 

O autoritarismo permeia todas as camadas sociais e se revela tanto na 

manutenção de jagunços por grandes proprietários de terra, como nas pequenas 

atitudes do cotidiano, como a do “doutor” que, desafiante, pergunta “você sabe 

com quem est{ falando?” ou a do “João Ninguém” que procede como uma 

“pequena autoridade”, ameaçando, reproduzindo ordens, humilhando, sendo 

irredutível e burocrático. 

Vive-se, portanto, o conflito entre uma sociedade urbana, moderna na 

aparência e nas leis, e antiga na conduta pública. Os políticos e os grupos sociais 

dominantes tratam a maioria dos brasileiros como não cidadãos; estes, entre si, 

reproduzem em diferentes formas e intensidades a mesma postura, contribuindo 

para o adiamento da conquista da cidadania plena. 

A mentalidade autoritária é, em parte, responsável pelo descaso das 

autoridades públicas no tratamento dos problemas sociais. O menor carente trata-

se como infrator, os presos, como irrecuperáveis e as reivindicações sociais, como 

ilegítimas. 

No entanto, no discurso político, como em um passe de mágica, tudo isso 

aparece travestido de preocupações com “o bem-estar da Nação” e com a 

democracia. 

Com isso, as palavras são esvaziadas de sentido real. Porém, quando nos 

movimentos sociais elas retomam seu significado e expressam a exigência de 
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soberania popular e participação efetiva no poder, ganham força e, do ponto de 

vista das autoridades constituídas, se tornam ameaças a serem combatidas. 

A quem cabe reverter a situação? 
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Cronologia 

 

 

1981 

 Explosão de duas bombas no Riocentro, RJ, durante um show comemorativo 

do 1º de Maio. 

 Realização da I Conclat (Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras), 

na Praia Grande, em São Paulo. Aprovada a criação de uma central e 

trabalhadores. 

1982 

 O Congresso aprova, por decurso de prazo, o “Pacote de Novembro”, que 

estabeleceu a vinculação do voto e a proibição de coligações partidárias. 

 O Tribunal Superior Eleitoral concede registro definitivo ao PT. 

 Realização de eleições para governadores, senadores, deputados, prefeitos e 

vereadores. 

 Prisão de 86 pessoas sob acusação de participar do VIII Congresso do PCB 

(Partido Comunista Brasileiro), em São Paulo. 

1983 

 Posse dos candidatos eleitos em novembro de 1982. 

 Extensão dos direitos trabalhistas aos bóias-frias com contrato registrado 

em carteira de trabalho. 

 Realização da Conclat, em São Bernardo do Campo. Aprovada a criação da 

CUT (Central Única dos Trabalhadores). 

 Decretação de medidas de emergência no Distrito Federal, devido à votação 

do Decreto n. 2.045, sobre reajustes salariais, pelo Congresso. 

 Atentado contra o jornal O Estado de S. Paulo, em São Paulo. 

 Aprovação da nova Lei de Segurança Nacional, pelo Congresso. 
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1984 

 Iniciada a campanha pelas “diretas-j{”. 

 Enviada ao Congresso a Emenda Dante de Oliveira. 

 Decretação do estado de emergência por 60 dias, em Brasília, devido à 

votação da Emenda Dante de Oliveira pelo Congresso. 

 Emenda Dante de Oliveira, propondo eleições diretas para presidente da 

República, não foi aprovada na Câmara. 

 Greve nacional dos professores de Universidades Federais por melhores 

salários. 

 Greve dos bóias-frias da região de Guariba e Bebedouro, no interior de São 

Paulo, por melhores salários e condições de trabalho. 

 Greve nacional dos médicos residentes por melhores salários. 

 Os dissidentes do PDS, componentes da Frente Liberal, rompem com o partido. 

 Frente Liberal e PMDB formam a Aliança Democrática. 

 Convenção do PDS escolhe Paulo Maluf e Flávio Marcílio para candidatos a 

presidente e vice-presidente da República. 

 Convenção do PMDB escolhe Tancredo Neves e José Sarney para 

candidatos a presidente e vice-presidente da República. 

1985 

 Colégio Eleitoral elege Tancredo e Sarney. 

 Tancredo é operado no Hospital de Base, em Brasília. 

 Ocorrem greves de diversas categorias de profissionais em todo o País. 

 Tancredo Neves morre no Incor, em São Paulo. 

 José Sarney torna-se Presidente da República. 

 Sarney assina proposta de Emenda Constitucional para a convocação da 

Assembléia Nacional Constituinte. 

 Demissão do ministro da Fazenda, Francisco Dornelles. Dílson Funaro 

assume a pasta. 

 Instalação da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais. 
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 Greve nacional dos bancários. 

 Aprovação, por decreto, do Plano Nacional de Reforma Agrária. 

 Aprovação, por decreto, do Plano Nacional de Reforma Agrária. 

 Greve nacional dos funcionários da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos. 

 Congresso aprova a emenda convocando a Assembléia Nacional Constituinte. 

1986 

 Sarney assina o Decreto n. 2.283, instituindo o Plano Cruzado. 

 Realização do II Conclat, na Praia Grande, em São Paulo. Oficializada a 

CGT (Central Geral dos Trabalhadores). 

 Apresentação dos programas políticos do PCB e do PC do B, partidos já 

legalizados, em cadeia nacional de rádio e TV. 

 Brasil e Cuba reatam relações diplomáticas. 

 Acidente nuclear na Usina Angra I, em Angra dos Reis, RJ. 

 Realização de eleições para governadores, deputados estaduais e dos 

deputados e senadores que comporão a Assembléia Nacional Constituinte. 

 Movimento de protesto contra o Plano Cruzado II, em Brasília, transforma-

se em choque entre populares e policiais. 

 Acidentes nucleares na Usina de Chernobyl, Ucrânia, URSS provocam duas 

mortes e contaminação radioativa em milhares de pessoas. 

 Gorbachev inicia reformas na URSS, a glasnost (transparência) e a perestroika 

(reconstrução). 

1987 

 Instalação da Assembléia Nacional Constituinte. 

 Greve nacional dos marítimos. 

 João Sayad, ministro do Planejamento, pede demissão. 

 Greve nacional dos bancários. 

 Dílson Funaro, ministro da Fazenda, pede demissão. Luiz Carlos Bresser Pereira 

assume a pasta. 
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 Sarney anuncia o Plano Bresser. 

 Apedrejado o ônibus que conduzia Sarney, no Rio de Janeiro. 

 Greve nacional dos previdenciários. 

 Greve dos 250 mil canavieiros da Zona da Mata, PE, e 300 mil de Alagoas. 

 Marco Maciel anuncia o fim da Aliança Democrática. 

 Acidente com césio 137, em Goiânia, Goiás. 

 Greve dos funcionários da Casa da Moeda, a primeira desde a criação da 

instituição há quase três séculos. 

 Demissão de Luiz Carlos Bresser Pereira, ministro da Fazenda. Maílson da 

Nóbrega responde interinamente pela pasta. 

 Sarney anuncia novo “pacote” para contenção dos gastos públicos. 

1988 

 Posse de Maílson da Nóbrega no Ministério da Fazenda. 

 Lançamento oficial do Bloco Independente do PMDB. 

 Greve nacional dos funcionários federais, por 48 horas, contra o 

congelamento da URP (Unidade de Referência de Preço). 

 Dissidência do PMDB reúne-se para formar um novo partido, o PSDB 

(Partido da Social Democracia Brasileira). 

 Promulgada a nova Constituição Brasileira. 

 Exército invade a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, 

ocupada por metalúrgicos em greve. No confronto morrem três operários e 

42 ficam feridos. 

 Realizadas eleições municipais em todo o Brasil; em um grande número de 

municípios vence a oposição. 

1989 

 Sarney anuncia o “Choque Verão”, plano que estabelecia o congelamento 

de preços e a criação do cruzado novo. 

 Bomba destrói monumento em homenagem aos três operários mortos na 

greve de 1988 na Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda. 
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 Sarney e uma comitiva de 150 pessoas partem em viagem oficial para 

assistir às comemorações dos 200 anos da Revolução Francesa, em Paris. 

 Início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV intensifica a 

campanha de sucessão presidencial. 

 Primeiro turno das eleições presidenciais realizou-se em 15 de novembro. 

Uma semana depois, os resultados apontam dois candidatos para o 

segundo turno, Collor e Lula. 

 Sequestro do empresário Abílio Diniz, em São Paulo, poucos dias antes do 

segundo turno eleitoral. A polícia tenta implicar o PT. 

 Realização do segundo turno das eleições presidenciais em 17 de 

novembro. Collor obtém 42,75% dos votos. 

 Collor e Itamar Franco, vice-presidente eleito, são diplomados pelo 

presidente do Supremo Tribunal Eleitoral. 

 Durante todo o ano há greves em vários estados brasileiros, envolvendo 

trabalhadores rurais e urbanos que reivindicam reposições salariais. 

 No decorrer do ano, invasões de terras em Santa Catarina, Rio Grande do 

Sul, Paraná e Maranhão resultam em violentos choques entre trabalhadores 

rurais e policiais. 

 Frequentes choques de índios com colonos e garimpeiros que invadiram 

suas reservas no Pará, Amazonas e Rondônia. 

 Movimentos democratizantes derrubam governo socialista no Leste 

europeu. Em novembro cai o muro de Berlim. 

1990 

 Collor, eleito presidente da República, começa a indicar o seu ministério. 

 Greve nacional dos trabalhadores marítimos por melhores salários. 

 Posse do presidente eleito. Ao assumir, Collor assina 20 medidas 

provisórias e 3 decretos relativos à economia nacional e à extinção de 

órgãos governamentais de cultura e educação. 
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Glossário 

 

 

Abertura política: processo iniciado em 1974, diante da impossibilidade de conter o 

descontentamento popular pela repressão. Para a democratização do País 

iniciaram-se reformas institucionais liberalizantes, como a extinção do 

bipartidarismo. Alguns autores classificam a fase inicial da abertura, quando se 

relaxaram as medidas restritivas de liberdade de expressão e participação, de 

“distensão política”. 

Assembléia Nacional Constituinte: reunião de representantes eleitos livremente pelo voto 

secreto para elaborar a Constituição de um Estado. 

Capital: qualquer bem, em geral dinheiro, suscetível de ser aplicado na produção e do 

qual se querem obter rendimentos. 

Capitalismo: sistema social no qual os meios de produção são propriedade privada. Diz-

se “capitalismo dependente” quando o desenvolvimento de um país capitalista 

está submetido às exigências de capitais externos. 

Cidadania: qualidade de cidadão. 

Cidadão: indivíduo que goza dos direitos políticos de um Estado e tem deveres para com ele. 

Colégio Eleitoral: reunião de representantes das assembléias legislativas, deputados e 

senadores que, durante o último período eleitoral brasileiro, elegiam de forma 

indireta o presidente da República ou os governadores de Estado. 

“Comunismo Internacional”: expressão que se refere ao conjunto de comunistas, suas 

organizações e ação política. 

Congresso: conjunto formado pela Câmara e pelo Senado, isto é, o poder Legislativo de 

um Estado. 

Constituição: Lei fundamental de um Estado que estabelece a formação dos poderes 

públicos, sua relação, a forma de governo, os direitos e deveres do cidadão, entre 

outros aspectos importantes para o equilíbrio político. 
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Democracia: regime político baseado na soberania popular; caracteriza-se por eleições 

livres, divisão de poderes e controle da autoridade. 

Ditadura: forma de governo na qual o poder se concentra na mão de um indivíduo ou de 

um pequeno grupo. 

Emenda: no caso, proposta de alteração de um item da Constituição. 

Estado: conjunto de poderes políticos de uma Nação. 

Inflação: desequilíbrio entre o valor da produção e o meio circulante que resulta na alta 

de preços e desvalorização do dinheiro. 

Instituições: conjunto de estruturas sociais, especialmente as relacionadas com o poder 

público. 

Marxismo: doutrina filosófica criada por Marx e Engels no século XIX; funda-se sobre o 

materialismo dialético e criou a teoria da revolução do proletariado. 

Milagre econômico ou milagre brasileiro: denominações do período brasileiro entre 1967 e 

1973, no qual foi intenso o crescimento da economia. 

Modelo capitalista dependente: ver capitalismo. 

Nação: agrupamento humano que habita um território, organizado sob um mesmo 

governo e tem laços de origem e cultura. 

Nova República: denominação da fase política brasileira iniciada com a eleição de 

Tancredo Neves, em 1985. Inicialmente foi utilizada em um programa de ação do 

PMDB. 

Regime ditatorial: ver ditadura. 

Revolução: transformação da estrutura econômica, política e social de um país. 

Socialismo: sistema social no qual os meios de produção são propriedade coletiva regida 

pelo Estado. 
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Para saber mais 

 

 

COVRE, Maria de Lourdes Manzini. (org.) A cidadania que não temos. São Paulo: 

Brasiliense, 1986. 

Trata-se de coletânea de trabalhos de conceituados autores; pretende discutir a 

“dívida social” causada pelo modelo de desenvolvimento capitalista dependente. 

Há textos sobre saúde, habitação, democracia, educação e cidadania, cuja leitura 

informa e convida à reflexão sobre o atual momento brasileiro. 

 

DA MATTA, Roberto. A casa e a rua. São Paulo: Brasiliense, 1985. 

Esta coleção de ensaios do antropólogo Da Matta discute o comportamento 

brasileiro em relação ao espaço, à cidadania, à mulher e à morte. Recomenda-se, 

em especial, a leitura de “A questão da cidadania num universo relacional”, por 

permitir a apreensão do aspecto cultural das relações políticas que vivemos. 

 

KRISCHKE, Paulo. (org.) Brasil do milagre à abertura. São Paulo: Cortez, 1982. 

Trata-se de uma coletânea de ensaios sobre diversos aspectos do Brasil 

contemporâneo, cuja leitura esclarece o processo histórico em curso nos anos 80. 

 

KUCINSKI, Bernardo. Abertura, a história de uma crise. São Paulo: Brasil Debates, 1982. 

O jornalista fornece importante material informativo sobre o período 1974-80, 

baseado em coberturas jornalísticas por ele realizadas. 

 

MENDONÇA, Sonia R.; FONTES, Virgínia M. História do Brasil recente; 1964-1980. São Paulo: 

Ática; 1988. 

O livro propicia uma visão do Brasil, desde a instalação da ditadura até o início da 

abertura. Aborda a estruturação do poder ditatorial, o “milagre” e sua crise e 

mobilização popular. 

 

PIRES, Cecília. A Violência no Brasil. São Paulo: Moderna, 1985. 

A Autora aborda os problemas sociais brasileiros e sua relação com o 
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desenvolvimento capitalista do País. Sua leitura fornece elementos para a 

recolocação da violência, que diariamente nos atinge, em um referencial mais 

amplo e em suas relações com a desigualdade social. 

 

SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo; 1964-1985. São Paulo: Paz e Terra, 1988. 

O Autor, um brasilianista, completa com este segundo livro a publicação de 

pesquisa sobre o período republicano brasileiro iniciado com Brasil: de Getúlio a 

Castelo. Trata-se de um livro adequado à consulta, pois contém um grande número 

de dados e informações. 

 

VIANNA, Luiz Werneck. Travessia da abertura à Constituinte 86. Rio de Janeiro: Taurus, 1986. 

O Autor, cientista político, reúne neste livro vários ensaios agrupados pelos temas: 

cidadania e modernidade; intelectuais e modernização política; movimento 

operário e bibliografia universitária; conjuntura e transição. Para o conhecimento 

de uma das vertentes atuais de opinião política, recomenda-se a leitura da parte 4. 

 






