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A Década Perdida: Política e Economia 

1. (UFSC 2008)  

 
 "Voava-se o voo 254 na noite de 27 de maio de 1984. Exatamente um mês e dois dias antes, ou 
seja, a 25 de abril, travara-se a penúltima batalha entre Nação e Ditadura, ocasião em que esta, 
uma vez mais - a última vez -, derrotara aquela, manobrando com suspeita habilidade no 
Congresso Nacional para que fosse rejeitada uma emenda à Constituição que restabelecia o voto 
direto dos cidadãos para a próxima escolha do presidente da República."  

NEVES, Amilcar. Relatos de sonhos e de lutas. São Paulo: Estação Liberdade: Fundação Nestlé 
de Cultura, 1991. p. 62.  

 
No final da década de 1970, o Brasil começa a viver o processo de redemocratização.  
Com base nessa afirmação e no texto, comente sobre a Campanha Diretas-Já e sua relação com 
o contexto político, social e econômico da época. 
 
 
2. (ANPEC 2002) No final da década de 1980, a economia brasileira ingressou em fase de 
abertura ao exterior. De início, o processo foi tímido, quase velado, mas nos anos 90 a abertura 
tornou-se parte da estratégia de desenvolvimento oficial.  
 
Discuta os impactos da abertura sobre o setor produtivo da economia brasileira.  
 
 
3. (Unicamp 2011) Vinte anos depois da promulgação da Constituição de 1988, é difícil imaginar 
como um país com graves problemas econômicos e recém-saído de uma longa ditadura militar foi 
capaz de escrever seu futuro numa Constituição que foi chamada de “Constituição Cidadã”.  

(Adaptado de Ricardo Amaral, “Memórias da última batalha ideológica”. 
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/1,,EMI12361-15273,00.html. Acesso em 

18/11/2010.) 
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a) Por quais razões a Constituição de 1988 foi apelidada “Constituição Cidadã”?  
b) Quais eram os “graves problemas econômicos” que afetavam o Brasil no contexto de transição 
da ditadura militar para o regime democrático? 
 
 
4. (PITÁGORAS) “O Plano Cruzado constitui uma imprudência que, fatalmente, levará o país ao 
caos econômico e às trevas.”   Leonel Brizola, ex-governador do Rio de Janeiro, ao criticar, em 
março de 1986, o plano econômico lançado pelo então presidente José Sarney.  

In: Guia do Estudante – Vestibular 2010. São Paulo: Editora Abril, 2009. pág. 138.    
 
A fala do governador Leonel Brizola opondo-se ao Plano Cruzado destoava em muito da ampla 
maioria da população brasileira que aderiu e acreditou nas medidas econômicas tomadas pelo 
governo.  
a) EXPONHA e EXPLIQUE o elemento fundamental do Plano que atingiu de forma efetiva a vida 
cotidiana dos brasileiros e os fez acreditar na possibilidade de melhorias sociais.   
b) DETERMINE o resultado do plano Cruzado. 
 
 
5. Década de 80 no Brasil 
Fundação do Partido dos Trabalhadores (1980). 
Atentado do Riocentro (1981). 
Rondônia, em 1981, Amapá e Roraima (em 1988) deixam de ser territórios e passam a ser 
estados da República Federativa do Brasil. 
Movimento Diretas Já, que reivindicava a volta das eleições diretas para presidente do Brasil 
(1984). 
Tancredo Neves é eleito, de forma indireta, presidente do Brasil. Porém, morre antes de assumir o 
cargo. Assume o vice-presidente José Sarney (1985). 
Fim da ditadura militar no Brasil (1985). 
Plano Cruzado (pacote econômico) para combater a inflação (1986) 
Promulgação da Constituição brasileira de 1988, em vigor até os dias atuais. 
Criação do estado de Tocantins (1988) 
 
A primeira eleição direta para presidente da republica, após o termino da ditadura militar (1989) 

(fonte: http://pt.wikipedia.org) 
 
Selecione dois acontecimentos que questionem a tradicional visão da década de 80 como 
PERDIDA. Justifique sua resposta. 
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