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RESUMO

Esta monografia possui por objetivo, investigar o arranjo partidário nas eleições
Presidenciais  de 1989 e 1994 desde a formação de diferentes partidos pela Reforma
Partidária  de  1979  até  a  redemocratização  e  a  perspectiva  do  Presidencialismo  de
Coalização enquanto gramática política pertencente no cenário do Brasil nas primeiras
duas eleições para a escolha do maior cargo do Executivo Nacional e  a governabilidade
num Governo civil pelo loteamento dos principais Ministérios da União e na concretização
de uma bancada Legislativa forte, de acordo com cada agremiação partidária presente na
Câmara Federal.

 
Palavras-chave: Eleições; partidos; Presidencialismo; loteamento; Câmara.

ABSTRACT

This  monograph  aims  to  ascertain  the  party  arrangement  in  the  Presidential
elections of 1989 and 1994 from the formation of different parties for the Party Reform of
1979  until  the  redemocratization  and  the  perspective  of  Coalition  Presidentialism  as
political  grammar  belonging  to  the  Brazilian  scenario  in  the  first  two elections  for  the
choosing  the  highest  position  of  the  National  Executive  would  guarantee  or  not  the
governability in a civil Government by the allotment of the main Ministries of the Union and
in the accomplishment of a strong Legislative bench, according to each party association
present in the Federal Chamber.
 

Keywords: Elections; parties; Presidentialism; allotment; Chamber.
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1. INTRODUÇÃO

Em seu estudo sobre a relação entre o sistema partidário brasileiro e o Estado

durante a democracia liberal (1946 – 1964), Maria Campello traz a tona, a caracterização

da  formatação  institucional  das  agremiações  partidárias  do  Brasil:  indiferenciadas,

insignificantes e ate fisiológicos, despreocupando-se da própria tecno burocracia estatal

insulada nacional.

Em linhas gerais,  a formação dos partidos que em tese deveriam obedecer a

interesses de classes sociais  como sindicatos  e  associações,  tornam-se agremiações

políticas  arbitrárias  e  prepotentes.  Como  consequência,  geram  no  Parlamento  uma

disputa  de  poder  mecanizada e  legitimada  para  poucos  e  espessos grupos  políticos,

levando Campello a crer que os partidos são fisiológicos,  inautênticos e prejudicam a

condução burocrática e estatal do Brasil, logo permanecem na esfera pública enquanto

meio  de  sobrevivência  para  pequenos  grupos  políticos  com  poder  de  persuação  no

Estado, tais como as Oligarquias Rurais e Classes Médias Urbanas infladas durante a

Terceira República no PSD e PTB, respectivamente, gerando governabilidade de acordo

com  as  alianças  programáticas  feitas  durante  o  período  eleitoral  e  a  composição

ministerial de “cima” para “baixo” na montagem e decorrer do Governo..

Embora  tal  quadro  exposto  por  Campelo  refira-se  ao  período  Varguista  e

Democrático  anterior  ao  Golpe  de  1964,  tais  menções,  livres  de  qualquer  paixões

partidárias que a autora possa obter mas pelo contrário, dotados de sucinta Neutralidade

Axiológica nos ajudam a exemplificar o caráter partidário  formado na Nova República

Brasileira.  Com  tais  diagnósticos,  podemos  entender  a  manutenção  do  clientelismo

partidário  após o bipartidarismo durante  a  Ditadura  de 64 e  a  sua introdução com o

sistema  multipartidarista,  aprofundado  após  a  Emenda  Constitucional  no 251 do  ex-

presidente José Sarney (1985 – 1990).

Sendo  assim,  se  até  a  votação  do  Colégio  Eleitoral  que  elegeria  Tancredo  e

Sarney como presidente e vice-presidente da República, respectivamente, e passando

anteriormente  e  não menos importante,  o  escrutínio  da  EC Dante  de Oliveira  (1984)

1 A Emenda Constitucional no 25, era o primeiro encaminhamento Legislativo do Congresso Nacional que objetivava 
abrir encaminhamentos para a retomada do Estado Democrático de Direito no Brasil ao restabelecer a livre formação 
partidária sem cláusulas de barreira, a devolução do voto aos analfabetos, eleições diretas para Presidência da 
República e escrutínios em Municípios considerados como áreas de segurança nacional, etc. Disponível em : <https://
www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/25-anos-da-constituicao-de-1988/
constituinte-1987-1988/panorama-da-constituinte>. Acesso em 10/07/2019.
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reprovada  no  Congresso  era  possível  visualizarmos  mesmo  com  as  diferenças

pragmáticas na Oposição ao Regime Militar  nos partidos (PMDB, PT,  PDT e PTB),  o

fortalecimento deste corpo partidário se fazia presente, mesmo com fissuras. O quadro

político muda e com a alta permissividade para a formação de múltiplos partidos no País,

o Brasil adentra na Democracia recheado de congregações partidárias e um pluralismo

exacerbado2 possuindo  como  caráter,  a  tentativa  de  sobreviverem  por  alianças  ou

coligações  além da  clássica  gramática  de  Estado  Brasileiro:  a  distribuição  de  cargos

ministeriais.

Esta monografia assim sendo se debruçará sobre como a formação partidária

após a decretação do EC 25, fizera permear o clientelismo partidário eleitoral (como a dos

partidos que mesmo com parca representatividade Congressual ajudariam a eleger Collor

presidente no então inexpressivo PRN ou ainda na coligação de Centro formada por

PSDB, PFL e PTB que elegeriam FHC) e ministerial, esta marcada de acordo com os

mútuos  interesses  heterogêneos,  fragmentados,  ramificados3 e  anéis  burocráticos4

presentes  em  lideranças  de  partidos  políticos,  formando  uma  coalizão  –  por  vezes,

fisiológica – para composição da governabilidade. .

Para este trabalho de conclusão de curso, serão usadas enquanto referências

para maior explanação do quadro partidário Congressual  com o início da Democracia

Representativa e as chances de estabilidade política entre Executivo e Legislativo, as

leituras de Lúcia Avelar e Antônio Cintra; Margareth Keck sobre a formação do PT e seu

comportamento  Legislativo  nos anos oitenta  e André  Singer  sobre  a  ideologia  Lulista

incorporando o petismo na política brasileira. Brasilio Sallum Jr.; Rosa Maria Marques &

Mariana  Ribeiro;  Bresser  Pereira  e  Marcos  Nobre  ajudarão  o  leitor  a  se  situar

cronologicamente, nas fases políticas e transições entre os Governos Sarney e Collor

com  a  discussão  sobre  o  fim  do  Pacto  Nacional  Distributivista;  políticas  neoliberais

praticadas pelo “Caçador de Marajás” na Presidência, o Pacto Liberal – Dependente com

o  Plano  Real  e  a  coalizão  Peemedebista  e  partidos  de  Centro  (incluindo  a  PEC da

Reeleição) no governo Fernando Henrique Cardoso, respectivamente.

2 AVELLAR, Lúcia & CINTRA, Antônio. Sistema Político Brasileiro: Uma Introdução. São Paulo, 2004. p.261.
3 ABRANCHES, Sérgio. Presidencialismo de Coalizão: O Dilema Institucional Brasileiro. Rio de Janeiro, 1988.  Disponível
em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4251415/mod_resource/content/1/AbranchesSergio
%281988%29_PresidencialismodeCoalizao.pdf>. Acesso em 10/07/2019.
4 CARDOSO, Fernando. Estado, Mercado, Democracia: Existe uma Perspectiva Latino-Americana?. São Paulo, Ano 
Desconhecido. p. 29.
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2.          ANTECEDENTES

Para  chegarmos  até  o  primeiro  pleito  presidencial  da  Nova  República  é

necessário, contudo, fazermos um balanço, um recorte macro do cenário político que a

Democracia  estava  captando  da  recém-saída  Ditadura  Militar  e  assim,  tirarmos

argumentos e conclusões sobre a construção da eleição de 89. Planejada desde a crise

do Pacto Nacional  – Popular  iniciada em 1930,  o Regime Militar  sobre o pretexto de

exterminar riscos a soberania nacionais fincadas no comunismo e a radicalização política

dos anos sessenta e as reformas de base do Governo João Goulart, inicia sua aventura

com Castelo  Branco objetivando criar  bolsões de eficiência estatal  e  um Insulamento

Burocrático (NUNES, Edson, 1997,  p.  8) na administração Federal  com o pretexto de

extirpar dos bastidores políticos, o atraso do clientelismo e o corporativismo.

Todavia,  o  radicalismo  das  próprias  decisões  políticas  gerara  um  rumo  de

incertezas sem procedentes como a Instauração dos Atos Institucionais outorgados pelo

Presidente. Em 65, por exemplo, tal  questão é costurada com o AI – 2, Ato este que

eliminaria da cena política nacional todas as agremiações partidárias vigentes desde a

Democracia Liberal (1946-1964) após o crescimento da oposição a Ditadura nas eleições

estaduais daquele ano – embora a eleição presidencial já estivesse anulada por força do

AI - 1 – e começa no País, o Bipartidarismo figurado no antigo MDB x ARENA (Aliança

Renovadora Nacional).

No campo social, a Ditadura manteve medidas compensatórias e pouco radicais

de expansão e consolidação de direitos e deveres trabalhistas, incluindo os trabalhadores

rurais: a homologação da Previdência Rural; a criação do FGTS (Fundo de Garantia de

Tempo de Serviço) enquanto um “seguro” financeiro para os trabalhadores demitidos; a

elaboração do BNH (Banco Nacional  de  Habitação);  entretanto  a prática  da tortura  e

censura cultural e política durante todo o Regime Militar e aprofundada durante os “anos

de  chumbo”  após  o  AI  –  5  tornaram-se  agravantes,  a  própria  Ditadura,  altamente

autoritária na remoção de manifestações e prisões contra núcleos de resistência. Como
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política  de  conciliação,  em  1979  é  sancionada  a  Lei  de  Anistia,  um  dos  primeiros

movimentos de distensão da Quarta República,  mas criticada por  propor  a anistia  de

torturadores.

Na área econômica, o combate inflacionário veio com a criação de um Banco

Central, órgão regulador na confecção e emissão da moeda e correção monetária que

reajustava  anualmente  abaixo  da  inflação,  o  salário  mínimo  no  dia  1o  de  Maio;  o

investimento na Vale; a Reforma Tributária de 1967 feita por Delfim Neto e o Milagre

Econômico atrelado a contração de empréstimos externos fazia a órbita do País girar no

Slogan do Governo Médici após a conquista da Copa de 1970: O “Brasil, Ame-o ou Deixe-

o”  fomentado  pela  lógica  de  fazer  o  bolo  crescer  para  depois  dividir  aumentando  a

concentração  de  renda  não  duraria  mais  do  que  cinco  anos.  Durante  o  Milagre  fora

lançado  o  I  PND  (I  Plano  Nacional  de  Desenvolvimento)  fortemente  rebuscado  pela

captação de capitais estrangeiro que bancaram obras faraônicas em infraestrutura como a

Ponte Rio – Niterói, a Transamazônica e as usinas Nucleares de Angra dos Reis (RJ).

Todavia, o setor econômico além de altamente vulnerável a captação de recursos com

credores externos que poderiam aumentar a taxa de juros – como de fato ocorreu com a

Crise do Petróleo em fins de 1979 – aumentou a desigualdade na distribuição de renda no

País, justamente na última fase de real crescimento do PIB do País que se iniciara com a

Era Vargas em 30 e iria até fins dos anos 70, como mostra o quadro a seguir:

Tabela 1: Distribuição de Renda no Brasil (1960 – 1976).

Distribuição da Renda no Brasil (1960 – 1976)

População
Remunerada %

Participação

1960 1970 1976

50% mais pobres 17,71 14,91 11,80

30% seguintes 27,92 22,85 21,10

15% seguintes 26,66 27,38 28,00

5% mais ricos 27,69 34,86 39,00

Total 100,00 100,00 100,00

Fonte: DINES, Alberto; FERNANDES JR.; Florestan; SALOMÃO, Nelma (Org.) Historias do Poder: 100 
anos e política no Brasil. São Paulo, 200. V.3. p. 372. (Fragmento)

O início da gestão João Batista Figueiredo (1979 – 1984) começa a figurar a

distensão do Regime Ditatorial:  a crise do Petróleo e da dívida externa com aumento

inflacionário, desemprego e a desaceleração econômica após anos vindouros do Milagre
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Econômico pelo lado da economia; os movimentos sociais que ganhariam corpo nos anos

oitenta como a formação do Partido dos Trabalhadores, os comícios das Diretas Já (1984)

e das votações acompanhadas em todo o País da Emenda Dante de Oliveira e do Colégio

Eleitoral (1985) consagrando Tancredo Neves como o primeiro comandante civil da Nova

República  e  sua  comoção  de  seu  falecimento  e  o  fim  da  censura  aos  meios  de

comunicação além da já descrita revogação da Lei de Anistia no aspecto sociopolítico

deram fim a Quarta República. Em síntese geral, de acordo Rosa Marques e Mariana

Ribeiro a crise dos anos 1980 no Brasil foram:

…fruto do esgotamento do processo de substituição de importações e da exaustão
das fontes de financiamento do Estado, com a eclosão da crise da dívida externa
provocada pelo aumento brutal das taxas de juros pelo Federal System (FED)…A
Gravidade da crise alimentou a insatisfação da população com o regime militar e
fortaleceu  os  movimentos  populares  na  luta  pela  redemocratização  e  pela
restauração das eleições diretas para presidente… (MARQUES, Rosa & RIBEIRO,
Mariana, 2010, p. 21).

3.        OS PRIMEIROS PARTIDOS DA ABERTURA DEMOCRÁTICA

A  Reforma  Partidária  de  1979  (Lei  no 6767)  trouxeram  a  tona  o  fim  do

Bipartidarismo  e  com  ela  a  nova  estrutura  na  formação  dos  partidos  políticos  que

inaugurariam a Democracia em 1985. O pluripartidarismo visto com a abolição do AI – 2 e

a transformação do MDB e ARENA no PMDB e PDS respectivamente, fortaleceram as

próprias  agremiações  partidárias  na  tomada  de  decisões  importantes  na  conjectura

nacional presente durante a Abertura Democrática. Duas delas – a votação da Emenda

Dante  de  Oliveira  e  a  escolha  indireta  do  Presidente  da  República  na  Câmara  dos

Deputados  de  1985  –  mostram  pelos  dados  quantitativos  assim  coletados,  uma

importante  coesão  política  de partidos  que mesmo possuindo as  suas diferenciações

ideológicas e Estatutárias, por exemplo, trazem à tona a relevância – mesmo na derrota

da EC Dante de Oliveira (1984) – do qual PMDB, PT, PTB e PDT obtiveram fortalecimento

partidário correspondendo aos anseios populares de medidas constitucionais e políticas

que levavam para a arena nacional, a concretização ‘’Lenta, Gradual e Segura’’ de como

seria o fim do Regime nas palavras de Ernesto Geisel. O PDS, no entanto, se mostraria

relutante em apoiar tais medidas orientando boa parte de sua bancada na reprovação

assim concretizada da EC Dante de Oliveira e na derrota de Paulo Maluf contra Tancredo

Neves. O PT surpreendentemente, em medida menos cometida resistente em apoiar a

Aliança Democrática com os outros partidos em ambas as votações por considerá-las

pouco radicais e em grande parte, conciliadores com núcleos apoiadores que estiveram
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na cena  política  do Brasil  durante  a  Ditadura,  entre  eles  o  falecido  Tancredo  Neves,

opositor do antigo MDB e não teve seus direitos políticos cassados durante a vigência

militar5. Abaixo, estará presente parte do Estatuto de defesa e os pontos defendidos pelos

primeiros partidos oriundos da Reforma Política de 1979, dentre eles os extintos PDS

(posteriormente,  passaria  a ser  o  PFL e atualmente  DEMOCRATAS) e o  PP (Partido

Popular fundido com o PMDB) e um trabalho colhida pela autora Margaret E. Keck sobre

os primeiros movimentos partidários do PT nas votações legislativas de seus anos iniciais.

2.1.1         PMDB

O movimento de crescimento do partido inicia-se ainda na Ditadura Militar com o

lançamento e candidatura de Ulysses Guimarães para a Presidência contra Geisel (1974),

vencedor  do pleito  indireto e a eleição de 165 deputados em todo o País.  Em 1985,

reconhecendo o papel de eleger Tancredo Neves e José Sarney, egresso este do PDS

ambos  os  postulantes  ganhariam  envergadura  nacional  por  serem  os  primeiros

presidentes civis da Nova República e os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte

durante a gestão Sarney e a promulgação da Carta Magna em 1988.

De acordo com o site CPDOC – FGV sobre o Partido do Movimento Democrático

Brasileiro (PMDB), o programa do partido se caracterizava no início de sua formação pela

“ ...defesa da democracia e da democratização constante da vida social  e econômica,

além  de  defender  propostas  de  reforma  constitucional  que  aprofundariam  a

democratização do país”6.

Já em seu Art. 2o. do Capítulo 1 intitulado ´´Do Partido E Seus Princípios Básicos``, o 
PMDB defende como fragmento de seu estatuto:

O  MDB  exerce  suas  atividades  políticas  visando  à  realização  dos  objetivos
programáticos  que  se  destinam
à  construção  de  uma  Nação  soberana  e  a  consolidação  de  um  regime
democrático, pluralista e socialmente justo, onde a riqueza criada seja instrumento
de bem-estar de todos7.

5 KECK, Margaret. PT, A Lógica da Diferença. O Partido dos Trabalhadores na Construção da Democracia Brasileira, SP, 
1991, p. 252 – 253.

6 FGV CPDOC. Rio de Janeiro. 2009. Disponível em: 
<http://www.fgv.br/Cpdoc/Acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-do-movimento-democratico-brasileiro-
pmdb>. Acesso em 11/06/2019.
7 MDB. Brasília. Ano Desconhecido. Disponível em: <https://www.mdb.org.br/estatuto/>. Acesso em 11/06/2019.
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Apoiando a consolidação do regime democrático no Brasil, todos os deputados

federais do PMDB votariam de forma unânime a Emenda Dante de Oliveira e a escolha

de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral. Como maior partido de oposição após o fim do

bipartidarismo, o partido abrigaria ainda José Sarney e ao longo da Quinta República

seria a peça-chave de apoio Congressual na Câmara e no Senado Federal a diferentes

governos da União: do apoio a reeleição a FHC em 1998 e a manutenção do apoio tucano

a José Serra em 2002, para ser um dos maiores partidos aliados dos ex-presidentes Luis

Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

Com a crise econômica e a recessão da segunda gestão Dilma (2015 – 2016),

além  da  negação  da  cúpula  petista  de  defender  o  ex-presidente  da  Câmara  dos

Deputados Eduardo Cunha no Conselho de Ética da respectiva Casa Legislativa, o PMDB

se juntaria  gradualmente,  a oposição liderada pelo PSDB tendo como seu Presidente

Nacional, o Senador Aécio Neves fortalecido mesmo derrotado por pequena margem de

votos na eleição de 2014, orquestrando o pedido de Afastamento da então Presidente

Dilma.

2.1.2     PDS

Oriundo da extinta Aliança Renovadora Nacional (ARENA), o PDS teve como seu

primeiro  Presidente  José  Sarney,  que  posteriormente  sairia  dos  quadros  partidários

devido  à  escolha  de  Paulo  Maluf  para  a  Presidência  em  1985.  Considerado  menos

conservador e radical que a extinta ARENA, seus compromissos eram pela fidelidade às

instituições republicanas e federativas, baseadas na separação e harmonia dos poderes,

e autonomia dos estados e municípios, cujos prefeitos e governadores devem ser eleitos

pelo voto direto. Em seu manifesto de lançamento, se põe como um partido da “Reforma

e da Transformação” almejando propor uma “Democracia Social” e a defesa da eleição de

governadores e prefeitos8.

Rachas partidários envolvendo o então presidente João Baptista Figueiredo (1979

– 1985) e a escolha de Maluf como candidato no Colégio Eleitoral em 85 criariam divisões

dentro do PDS9. Como resposta, fora articulado à criação da Frente Liberal, movimento
8 CPDOC FGV. Partido Democrático Social. Rio de Janeiro. 2009. Disponível em: 
<http://www.fgv.br/Cpdoc/Acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-democratico-social-pds>. Acesso em 
11/06/2019.
9 CPDOC FGV. Partido Democrático Social. Rio de Janeiro. 2009. Disponível em: 
<http://www.fgv.br/Cpdoc/Acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-democratico-social-pds>. Acesso em 
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este de dissidentes do PDS visando apoiar  a  candidatura do peemedebista Tancredo

Neves  e  formando  o  PFL  (Partido  da  Frente  Liberal),  desde  2007  passando  a  ser

DEMOCRATAS  (2007),  como  Marco  Maciel,  Guilherme  Palmeira  e  Aureliano  Chaves

(sendo este o candidato do PFL a sucessão presidencial de 1989). Inicialmente aliado e

posteriormente  precisando  rever  sua  posição  de  apoio  ao  Governo  Collor  tornara-se

favorável pela abertura do Impeachment do então Presidente, o partido se fundiria em

1993 com o PDC (Partido Democrata Cristão) fruto este do afrouxamento para a criação

de partidos políticos provisórios pela Emenda Constitucional no 25 para formar o PPR. Na

votação  da  EC  Dante  de  Oliveira,  poucos  políticos  do  partido  votaram  a  favor  em

contraste com a maioria da bancada de “ABSTENTES” ou “AUSENTES” fazendo surgir

até fatos “curiosos”: em certos Estados da Federação cuja bancada era exclusivamente

por membros do PDS, todos os deputados federais se abstiveram como em Roraima com

Alcides Lima, João Fagundes,  Julio  Martins e Mozarildo Cavalcanti  e  no Amapá com

deputados Ântonio Pontes, Clark Platon, Geovani  Borges e Paulo Guerra. No Colégio

Eleitoral de 1985, o cenário partidário da Câmara e Senado torna-se mais pulverizado

entre os votantes do partido com um crescimento de membros que escolhem Tancredo

Neves como candidato da oposição e da Aliança Democrática para o cargo.

2.1.3      PDT

Defendendo o Trabalhismo de Getúlio Vargas captadas pelo PTB, o PDT defendia

na sua homologação durante a Internacional Socialista de Junho de 1979 em Lisboa, a

defesa da propriedade privada, defesa da intervenção do Estado na economia enquanto

poder  normativo,  um sindicalismo livre na autonomia e liberdade com uma sociedade

socialista e democrática10 Em Maio de 1980, ficaria definida a nomenclatura da nova sigla

durante o Encontro Nacional dos Trabalhistas, na sede da Assembleia Legislativa do Rio

de Janeiro, Estado este que seria o berço político pedetista liderado por Leonel Brizola,

governador do RJ de 1983 a 1987 e 1991 a 1994. De um homem radical a ponto de pedir

ao Presidente João Goulart a aprovação das Reformas de Base em 1963 na “marra” em

caso  de  possível  derrota  –  como de  fato  ocorrera  –  no  Congresso  Nacional,  Brizola

adotaria uma postura conciliadora após sua volta do exílio. No meio popular inclusive,

existira certa lamentação da não ida de Brizola ao 2o turno na eleição presidencial de

1989 por justamente ele adotar uma conciliação de classes e de mercado maior que o

sindicalista Luís Inácio Lula da Silva, que defendia nos debates a possibilidade concreta

11/06/2019.
10 PDT. História. Brasília. 2016. Disponível em: < https://www.pdt.org.br/index.php/o-pdt/historia/>. Acesso em 
11/06/2019.
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de um socialismo democrático e uma moratória da dívida pública, diferente de Brizola que

o criticava por ferir  os contratos e dar margem para um calote financeiro. No entanto,

como governador Brizola destacaria  suas gestões com a criação dos CIEPs (Centros

Integrados  de  Educação  Pública)  com  educação  em  horário  integral,  contudo  sofreu

críticas da opinião pública ao supostamente ser conivente com o crescimento do crime

organizado nas favelas cariocas e a forte oposição do PMDB liderado por Moreira Franco

colocando fim ao projeto de expansão dos CIEPs11. Em 1992 durante o afastamento de

Collor  da  Presidência,  Brizola  contrariando  a  decisão  do  partido,  era  contra  o

impeachment,  pois segundo ele tal  rito  prejudicaria a coesão jurídica de cumprimento

constitucional que seria a manutenção do cargo de Collor pelo prazo total de cinco anos

sem direito a reeleição. Tal fato prejudicou sua campanha presidencial em 1994 saindo de

um 3o lugar dentre 21 candidatos ao pleito anterior para 6o com oito postulantes.

Em seu Estatuto oficial, o PDT defende:

Art. 1 - O Partido Democrático Trabalhista - PDT – é uma organização política da
Nação Brasileira para a defesa de seus interesses,  de seu patrimônio,  de sua
identidade  e  de  sua  integridade,  e  tem  como  objetivo  principal  lutar,  sob  a
inspiração  do  nacionalismo  e  do  trabalhismo,  pela  soberania  e  pelo
desenvolvimento  do  Brasil, pela  dignificação do povo brasileiro e pelos direitos e
conquistas do trabalho e do conhecimento, fontes originárias de todos os bens e
riquezas, visando à construção de uma sociedade democrática e socialista12.

Com a maioria parlamentar no Legislativo de 1983 a 1987 pertencentes ao Estado

do Rio de Janeiro, todo o partido apoiado pela Aliança Democrática votaria a favor da EC

Dante de Oliveira e ao colégio eleitoral elegendo Tancredo Neves.

2.1.4       PTB

Resgatando o corporativismo Varguista do Pacto Nacional – Popular de 1930 a

1960, a sigla Petebista entraria em rota de colisão logo no início de sua formação: de um

lado Leonel Brizola, o defensor do trabalhismo de Vargas após sua volta do exílio em

1979 e Ivete Vargas, neta do ex-presidente Getúlio que consegue em 1980 o registro

provisório do novo partido e resgatando a própria nomenclatura e bases do antigo PTB

que vigorou durante a Democracia Liberal (1946 – 1964).

11  CPDOC FGV. Wellington Moreira Franco. Rio de Janeiro. 2009. Disponível em: < 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/wellington-moreira-franco-1>. Acesso em 
11/06/2019.
12 PDT. Estatuto. Brasília. 2016. Disponível em: < https://www.pdt.org.br/index.php/estatuto/>. Acesso em 
11/06/2019.
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Todavia,  fatos  nebulosos  rondaram a  formação  partidária  do  PTB como  uma

possível ajuda que Ivete Vargas obteve do general Golberi do Couto e Silva durante a

presidência de Figueiredo para conseguir homologar o partido. Em 1981, a agremiação

conseguiria seu registro por definitivo no TSE e passaria a ser um dos maiores e mais

importantes  partidos  durante  o  gradual  processo  de  redemocratização  e  compondo

mesmo com fissuras, a Aliança Democrática que envolvia o PMDB e membros do extinto

PP (Partido Popular no partido),  PDT e PT. Em 1982, o PTB obteria a terceira maior

Bancada  do  Congresso  e  com a  filiação  de  figuras  de  forte  capilaridade  no  cenário

nacional como o ex-presidente Jânio Quadros e de Sandra Cavalcanti.

 Outra contestação a respeito de certa reciprocidade entre o PTB e a gestão de

João Baptista fora a necessidade de membros do PDS tiveram de captar núcleos do PTB

para a aprovação do Decreto no 2.065 que estabelecia mudanças no reajuste salarial dos

trabalhadores. Em contrapartida, o partido receberia a gerência de importantes núcleos de

empresas públicas como a COBAL e a LIGHT13

Já na votação do Colégio Eleitoral de 1985, o PTB pouco se mobilizou para a

escolha de Tancredo como sucessor Presidencial. Uma pequena fração de seus filiados

votaria em Paulo Maluf junto com a bancada do PDS, entretanto, após a posse de José

Sarney, os Petebistas passariam a apoiar sua gestão em tese, por obedecer à norma de

cumprimento da escolha do Executivo Federal por eleição indireta. Por trás da aliança, o

governo Sarney oferecia ao partido, a governança do recém-criado Estado de Roraima a

Getúlio de Souza Cruz. O partido ainda obteria uma expressiva vitória nas urnas com a

eleição de Jânio para a Prefeitura de São Paulo em 1985 derrotando Fernando Henrique

Cardoso, mas terminaria a gestão Sarney com rachas internos após a agremiação desistir

de apoiar o Governo Federal com o insucesso dos planos de congelamento de preços e

salários, resultando ainda em disputas dentro do PTB para decidir qual seria a posição

nas eleições de 1989: apoiar Collor, Brizola ou lançar como de fato ocorreria, candidatura

própria com Affonso Camargo. Já no 2o turno da disputa presidencial, o partido decidira

migrar para a aliança com o vencedor Fernando Collor e mesmo com o desgaste de seu

governo vinculados ao escândalo de PC Farias e ao fracasso dos Planos Collor I e II,

Roberto  Jefferson  uma  das  principais  lideranças  se  manteria  fiel  até  o  processo  de

impeachment do Presidente.

13 CPDOC FGV. Partido Trabalhista Brasileiro. Rio de Janeiro. 2009. Disponível em: < http://www.fgv.br/Cpdoc/Acervo/
dicionarios/verbete-tematico/partido-trabalhista-brasileiro-ptb-1980>. Acesso em 11/06/2019.
17

http://www.fgv.br/Cpdoc/Acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-trabalhista-brasileiro-ptb-1980
http://www.fgv.br/Cpdoc/Acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-trabalhista-brasileiro-ptb-1980


Na parte introdutória de seu Estatuto, o PTB se finca como uma corrente política

de  perfil  conservadora,  atrelado  ao  principal  ideólogo  histórico  do  partido  Alberto

Pasqualini:  “O PTB é uma resposta aos comunistas e socialistas que se apresentam

como  únicos  representantes  do  trabalhador.  O  PTB  defende  o  trabalhador  e  o

empregador que gera empregos”14.

2.1.5      PP (Partido Popular)

O Partido Popular obteve curta trajetória na redemocratização: fora fundado em

1979  por  dissidentes  do  PDS  sendo  incorporado  ao  forte  PMDB  em  1982.  Nomes

importantes do cenário político nacional  estiveram no partido como Tancredo Neves e

Magalhães Pinto. Entre as pautas defendidas em seu programa estavam à defesa do voto

livre e direto para qualquer cargo político, revisão da Lei de Segurança Nacional, livre

organização  sindical  e  estudantil,  educação  gratuita  em  todos  os  níveis,  o

restabelecimento do poder aquisitivo dos salários e estabilidade no emprego15.

2.1.6       PT

Surgido dos movimentos de luta sindical, especialmente dos metalúrgicos do ABC

Paulista e liderados por Luis Inácio Lula da Silva, o PT se tornaria ao longo dos anos

oitenta, o partido de maior notoriedade devido a seu alto potencial de radicalização da

época. Lula quando candidato a Presidente nove anos após a formação do partido, era

temido pelo mercado financeiro  e visto  como figura  além do reformismo pregado por

outras agremiações ao propor à moratória e auditoria da dívida pública. Sua ascensão

meteórica o alavancou para chegar ao segundo turno do primeiro pleito presidencial e

quase o fazendo ser alçado Presidente contra Collor.

A cronologia e bases do PT são estudadas por Margaret E. Keck. No Capítulo 8,

intitulado “O PT e as Instituições Políticas”, do livro “PT – A Lógica da Diferença”: a autora

faz uma síntese dos posicionamentos petistas e traz o estudo de caso da gestão Gílson

Luiz Correia de Menezes, prefeito de Diadema eleito em 1982. A preocupação com a

necessidade  de  realização  de  se  fazer  conselhos  populares  com  desenvolvimento  e

fortalecimento da democracia direta se fazia presente.

14  PROGRAMA E Estatuto do PTB. Brasília. 2018. Disponível em: < https://s3.amazonaws.com/assets.ptb.org.br/wp-
content/uploads/2018/11/22122938/Programa-e-Estatuto-do-PTB-Aprovado-em-21-04-2018.pdf>. Acesso em 
11/06/2019.
15 CPDOC FGV. Partido Popular. Rio de Janeiro. 2009. Disponível em: < 
http://www.fgv.br/Cpdoc/Acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-popular-pp>. Acesso em 11/06/2019.
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Contudo, a falta  de “tato”  político com a Câmara Municipal  com diferentes do

PMDB, PDT e PDS dificultaria a aprovação de projetos na Casa Legislativa atrelado à

crise econômica do País e no Município em vias de emancipação do interior  de São

Paulo. Mesmo assim, medidas em setores essenciais que geravam bolsões de eficiência

na administração de Gilson obtiveram destaques como a atenção básica a saúde primária

e  a  canalização  de  rios;  controle  pré-natal  e  educação  de  mulheres  gestantes  e  a

construção de novos postos de saúde elevando de três para Treze, o número de postos16

Entretanto,  o  maior  ponto  de  disputa  e  racha  interno  no  Partido  dar-se-ia  na

conjectura  nacional  após  a  reprovação  da  Emenda  Dante  de  Oliveira  em  1984.  Na

votação do Colégio Eleitoral do ano seguinte, o PT surpreendentemente rejeitaria a sua

participação na escolha indireta a presidente culminando na renúncia de partidários como

Aírton Soares (líder da bancada petista), Bete Mendes e José Eudes. A principal crítica do

PT era uma conciliação reformista, pouco radical e com a entrega do cargo presidencial a

um homem de perfil conservador – Tancredo Neves – do PMDB.

Mesmo  com  as  anomalias  internas  do  partido,  o  PT  compôs  a  aliança

progressista e democrática inclusive na Constituinte e contando com o apoio de centrais

sindicais e de partidos de viés progressista, reconhecendo a necessidade de apoio de

outras agremiações partidárias para a formação de uma frente de esquerda robusta e

coerente para sucesssórias eleições majoritárias, defendido no V Congresso Nacional do

PT de 1987. Tal medida assim fora realizada em 1989, quando Lula fora candidato pela

coalização “Brasil Frente Popular” formada por PT, PSB e PCdoB. No segundo turno da

eleição Presidencial de 89, Lula ainda receberia o apoio do PDT e da “centro-esquerda”

composta pelo PSDB.

De acordo com o Estatuto do PT, Artigo 1o, o partido se define como:

“O Partido dos Trabalhadores é uma associação voluntária de cidadãs e cidadãos que se
propõe a lutar por democracia, pluralidade, solidariedade, transformações políticas, sociais,
institucionais,  econômicas,  jurídicas  e  culturais,  destinadas  a  eliminar  a  exploração,  a
dominação, a opressão, a desigualdade, a injustiça e a miséria, com o objetivo de construir
o socialismo democrático”17.

16  KECK, Margaret. PT, A Lógica da Diferença. O Partido dos Trabalhadores Na Construção da Democracia Brasileira, 
SP, 1991, p. 230 – 231.
17 PARTIDO DOS TRABALHADORES, Estatuto. São Paulo. 2016. Disponível em: < 
https://pt.org.br/wp-content/uploads/2016/03/ESTATUTO-PT-2012-VERSAO-FINAL-alterada-outubro-de-2015-
2016mar22.pdf>. Acesso em 11/06/2019.
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Visto como o partido mais radical dentre as primeiras agremiações oriundas da

Reforma Política de 1979, o PT se modificaria ao longo da Democracia: após as eleições

de 1989,  passaria  a defender  o fim da corrupção na política,  enquanto oposição aos

governos Collor, Itamar Franco e FHC. Em 2002, ao lançar Lula a Presidência o PT se

abdicaria mão de extremismos e radicalismos ao propor uma conciliação de classes com

o mercado financeiro propondo o obedecimento aos “contratos” e a permanência do tripé

macroeconômico herdado de FHC.

2.2       As Votações da Emenda Constitucional Dante de Oliveira e do Colégio
Eleitoral de 1985

Como últimos caminhos constitucionais para a volta  da Democracia no Brasil,

abaixo seguem as listas dos partidos que compunham as votações da Emenda Dante de

Oliveira e Colégio Eleitoral:

Tabela 2: Votação da Emenda Constitucional Dante de Oliveira (1984).

Partido SIM NÃO ABSTENÇÃO AUSENTE TOTAL

PMDB 203 0 0 0 203

PDS 54 65 2 112 233

PDT 23 0 0 0 23

PTB 11 0 0 1 12

PT 8 0 0 0 8
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Vota

%C3%A7%C3%A3o_da_emenda_constitucional_Dante_de_Oliveira

Tabela 3: Votação do Colégio Eleitoral (1985).

Partido Tancredo Maluf ABSTENÇÃO AUSENTE TOTAL

PMDB 277 0 0 0 277

PDS 160 177 16 3 356

PDT 27 1 1 1 30

PTB 10 3 0 0 13

PT 3 0 0 5 8
Fonte:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Vota%C3%A7%C3%A3o_na_elei

%C3%A7%C3%A3o_presidencial_brasileira_de_1985

3.           GOVERNO SARNEY E PRÉVIAS PARA 1989
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A escolha  de  Tancredo  Neves  e  José  Sarney  em  1985  configurou  o  fim  da

Ditadura Militar e o início da Democracia Representativa no Brasil. Todavia, o falecimento

inesperado de Tancredo, adoentado antes de tomar posse faria o Brasil entrar de luto e

fazê-lo ser idolatrado se tornando um “símbolo” da redemocratização.

Coube  a  José  Sarney,  ex-integrante  da  ARENA e  agora  do  PMDB a  fazer  o

juramento de posse e propor medidas que fariam o Brasil caminhar no fortalecimento da

Democracia Representativa. No governo, logo no primeiro semestre de 1985 ampliou-se a

participação política com o estabelecimento de eleições diretas nas capitais dos Estados

já em 1985; direito de voto a analfabetos e eleições em dois turnos para a Presidência da

República.  Tais  sanções  seriam homologadas  por  força  de  decreto  visto  que  a  nova

Constituição que reafirmaria  tais  conquistas  visto  que a  Nova Constituição ainda não

existia10.

A Emenda  Constitucional  no  25  por  sua  vez,  estabeleceu  a  liberdade  para  a

organização partidária e a formação de partidos, abrindo espaço para uma pulverização

política na Nova República. Agremiações pouco coesas, baixos compromissos ideológicos

e  formados  por  “coronéis”  que  se  transformariam  em  donos  partidários  com  baixa

capacidade  financeira  de  formarem maiorias  parlamentares  e  quando  angariam certa

projeção político se vendem clientelismo. Atrelado a benefícios concedidos em autarquias

e secretarias de Estado, o poder de barganha enquanto base de sustentação política para

todo  Governo  seja  qual  nível  federativo  for,  trouxe  de  volta  a  tona  a  chancela  da

governabilidade civil  partidária  e  ministerial  para  a  Nova República  de acordo com a

distribuição  de  cargos  para  siglas  agremiativas  mediante  a  cada  grau  de  persuasão

quantitativa de Deputados e Senadores filiados para votações no Congresso. Em síntese

geral, a EC no 25 permitiria a volta do velho clientelismo político dentro das amarras do

Estado ao estabelecer sem controle ou cláusulas de barreiras, a formação de partidos

liderados por “amadores” sem compromissos com o Brasil mas com o uso da política,

buscarem a autopromoção pessoal e de seus aliados.

Esse  filme  viria  à  tona  com  um  personagem  que  de  eleito,  viu  florescer

gravíssimas denúncias de corrupção pessoal e em três anos, renunciou antes de sofrer

Impeachment  para  escapar  de  possíveis  sanções judiciais:  Fernando  Collor  de  Melo.

Eleito pelo PRN (Partido da Reconstrução Nacional),  cometendo os mesmos erros de

congelamento  de  preços  e  salários  na  economia18 e  governando  deixando  de  abrir

18 MARQUES, Rosa & FERREIRA, Mariana. O Brasil Sob A Nova Ordem, SP, 2010. P. 25.
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espaço para tantas agremiações partidárias remanescentes da eleição de 89 nas pastas

ministeriais terminaria em 1992, isolado e com poucos aliados.

Outro fator que agravaria o pleito presidencial  de 89 além do cenário de forte

fragmentação política que poderia eleger um Presidente sem o “tato” necessário para

obedecer às normas clientelas dos médios e pequenos partidos na Nova República seria

a  da  alta  inflação  e  o  fracasso  do  pacto  nacional  distributivista  do  Governo  Sarney.

Exemplos como o do Ticket – Leite e a extinção do BNH (Banco Nacional de Habitação)

traziam  à  tona  a  quase  inexistência  de  um  bolsão  de  eficiência  forte  na  estrutura

administrativa social da União.

A alta inflacionária que Sarney herdaria de Figueiredo passando de 94,9% em

1981 para 227,9% em 1984 e chegando a 242,7% em 1985 (IGP-DI)19 o forçaria a trazer

os factóides choques de congelamento iniciando com o Plano Cruzado em 1986 rendendo

politicamente, a vitória de 22 governadores de 23 filiados ao PMDB, partido do Governo,

em todo o Brasil.  O insucesso com o plano viria em menos de uma semana após as

eleições daquele ano e de lá até as eleições presidenciais de 1989, o Brasil conheceria

outros  quatro  planos  de  estancamento  momentâneo  inflacionário:  Planos  Cruzado  II,

Bresser, Plano Verão e o Feijão com Arroz. O final do governo Sarney trazia a tona o

fiasco do maior temor brasileiro, a inflação, num País que insurgia para a emancipação e

reconhecimento de direitos com ampliação da participação política atrelado aos trabalhos

da Assembléia Nacional Constituinte e a promulgação da “Carta Magna” em 1988 por

Ulysses de Guimarães.

4.        ELEIÇÕES DE 1989

Falar  do  maior  pleito  presidencial  da  História  do  Brasil  requer  fazer  um

diagnóstico  macro  do  processo  político.  Impossível  seria  iniciar  este  trabalho  se

debruçando  diretamente  para  a  eleição  de  1989  sem  antes  entender  a  conjuntura

histórica do Brasil de, pelo menos, dez anos antes de sua realização. Em 1979 ocorria a

reforma política como um movimento importante da abertura democrática formando uma

distensão partidária que mesmo com suas diferenças e semelhanças ideológicas eram

coerentes com o restabelecimento da Democracia nas votações da EC Dante de Oliveira

e do Colégio Eleitoral de 1985. Mesmo com fissuras e rachas internos como os do PTB e

do PT (que perdeu pelo menos três deputados federais devido à insistência do partido em

19 MARQUES, Rosa & FERREIRA, Mariana. O Brasil Sob A Nova Ordem, SP, 2010. P. 22.
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se abster  da votação em favor  de Tancredo Neves),  a  união da Aliança Democrática

(PMDB, PT, PTB e PDT) estava coesa e unida na derrota e vitória Legislativas.

 

Contudo,  a  aprovação  da  Emenda  Constitucional  no 25  abriu  espaço  para  a

formação de múltiplas siglas e donos partidários sem qualquer compromisso ideológico e

que  objetivavam  fazer  do  pleito  de  1989,  apenas  uma  mera  tentativa  de  se

autopromoverem  politicamente.  Entretanto,  a  formação  de  importantes  agremiações

também ocorreu neste processo como a criação do PSB e PCdoB que se uniram a Lula

na coligação “Brasil Frente Popular” e no PSDB que além de apoiar Lula, faria em 1994,

Fernando  Henrique  Cardoso  Presidente  ao  surfar  na  onda  do  Real  e  fazendo  uma

importante aliança em prol da governabilidade com PFL e o PTB, posteriormente unindo o

PMDB na sua reeleição em 1998.

Realizada a eleição no dia da Proclamação da República de 1989, a campanha

eleitoral  começaria  bem  antes  da  votação  do  certame:  o  horário  eleitoral  gratuito

obrigatório  iniciara  em  17/09/1989  com  cerca  de  pouco  mais  de  uma  hora  para  a

explanação completa e cinematográfica de todos os candidatos, incluindo Sílvio Santos

que  teria  sua  candidatura  deferida  as  vésperas  da  votação  pelo  extinto  PMB.  Já  as

pesquisas de intenção de voto começariam a ser praticadas mais de um semestre antes

da realização do pleito (para esta pesquisa será usado o Instituto DATAFOLHA).

A primeira pesquisa feita em Abril de 1989 mostrava Fernando Collor liderando o

pleito  com um ponto  percentual  acima  de  Brizola  e  a  dois  de  Lula.  Já  na  segunda

apuração  de  votos  de  início  de  Junho,  Collor  saltaria  para  surpreendentes  42% das

intenções voto, ante 14 da margem de Abril e a distância de Brizola e Lula se manteriam.

O quadro se manteria relativamente estável até a antepenúltima pesquisa quando Lula

passaria por um ponto percentual  o candidato Brizolista e Collor embora na liderança

isolada, não ultrapassava mais os índices acima de 30% e suas chances de vencer no

primeiro turno se tornariam praticamente nulas.

No  quadro  abaixo,  o  quadro  completo  da  consulta  DATAFOLHA  sobre  os

possíveis cenários:

Tabela 4: Índice de Intenção de Voto Para Presidente (1989) - %

1o 

Turno
23-
24/

03-
04/

01-
02/

22-
23/

19-
20/

02-
03/

23-
24/

07-
08/

18-
19/

25-
26/

01,02
e

06
e

10/
11

14/
11
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4 6 07 07 08 09 09 10 10 10 03/11
07/
11

Collor 14 42 40 38 41 40 33 29 26 26 21 25 27 26

Brizola 13 11 12 12 14 14 15 13 15 15 13 14 14 14

Lula 12 7 7 6 5 6 7 10 14 14 14 15 15 15

Covas 6 5 6 6 5 5 6 7 8 9 9 9 9 11

Maluf 5 4 5 7 7 8 7 8 9 9 7 7 7 9

Outros 29 10 12 10 10 11 15 15 15 14 12 11 14 14

Fonte: <http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2018/04/27/4c6893d510a761911d2dddfe97b4a41d.pdf . 
Acessado em 11/2018>.

Pela evolução do cenário eleitoral é possível visualizarmos que Fernando Collor

reduziria de 40 a 26%, seu índice de intenção de voto para a Presidência numa eleição

marcada pela forte fragmentação do horário eleitoral em meio a tantos candidatos. Já

Brizola e Lula disputavam voto a voto a segunda posição, embora Mario Covas (PSDB) e

Paulo Maluf (PDS) tenham chegado a ameaçar o terceiro lugar de Lula.

O pouco fortalecimento e a coesão entre os partidos com a multiplicidade de

siglas que se lançaram ao cargo Presidencial esfarelavam a disputa: era a expressão do

ainda  incipiente  clientelismo  na  própria  eleição,  pouco  harmônico,  sem  aderências  e

afinidades tão programáticas entre os candidatos, a maioria preocupada em fazer meras

exibições e exposições midiáticas objetivando para os anos seguintes de Democracia

vôos mais realistas dentro de possibilidades mais concretas e realistas para se sagrarem

vencedores na vida pública. A preocupação com um projeto Nacional, na época carente

de um bom plano de estabilização monetário somente alcançado por Itamar Franco com o

Plano Real estava longe de se tornar concreto e ganhar fama; a eleição de 89 em vários

feudos clientelistas  partidários  que dependendo do vencedor  poderiam apoiar  o  novo

governo  com  a  distribuição  de  cargos  em  secretarias  era  o  enfoque  concreto  dos

postulantes ao Planalto.

Outra contextualização marcante a respeito das eleições de 89 se diz ao forte

apelo e desejo popular pelo voto direto para presidente, o que de fato marcou fortemente

a campanha de candidatos com maior visibilidade e notoriedade pública construídas fosse

antes  ou  durante  a  campanha  eleitoral:  os  comícios  realizados  pelos  principais

postulantes ao cargo enchiam as capitais e municípios do interior do Brasil em carros de

som, pregação de mudanças e fim da inflação e com uma população ainda esperançosa,
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devido ao primeiro voto de alguns para a escolha Presidencial e a de outros que puderam

votar ao cargo após mais de 25 anos.

Com estratégias diferentes, os postulantes que dispuseram de maior evidência

expuseram seus programas eleitorais por diversas formas para agregar eleitores: Collor,

que dizia enfaticamente que acabaria com a baderna e a corrupção política e mostrando

com satisfação sua luta como “Caçador de Marajás” quando Governador de Alagoas; Lula

com o jingle  “Lula  Lá”  que contagiava multidões em seus comícios e atrelado a seu

programa  intitulado  de  “Rede  Povo”;  Brizola  que  criticava  com  veemência  as

Organizações Globo e tendo como fundo de pano, o jingle musical e marcante de seu

partido  PDT;  Mário  Covas que cantava em seus palanques o  hino  nacional;  Ronaldo

Caiado (hoje Governador  de Goiás pelo DEM) que carregava bravamente a bandeira

nacional; Paulo Maluf com o slogan “Maluf, Presidente Competente”; Afif Domingos com o

jingle “Dois patinhos na lagoa, marque um X e vote 22”; Mário Covas (PSDB) recebendo

apoio de importantes lideranças tucanas destacando a ética parlamentar do partido no

Congresso Nacional como de Fernando Henrique Cardoso e José Serra; Silvio Santos

(PMB) com o musical “é o 26” numa alusão ao seu número da urna.

Mesmo com a pouca coligação partidária que envolvia as candidaturas,  para o

segundo turno foram coincidentemente os candidatos que estavam unidos formalmente

com outros partidos: Collor da chapa “Movimento Brasil Novo” (PRN, PSC, PST, PTR) e

Lula  “Frente Brasil  Popular”  (PT,  PSB,  PCdoB).  Por  uma pequena margem de votos

contra Brizola, Lula angariou seu “passaporte” a disputa final mostrada no quadro abaixo

que traz à tona a votação total do 1o turno:

Tabela 5: Votação Presidencial de 1989

Candidato (a)

1oTurno
15 de

Novembro
de 1989

Votação -
%

Fernando Collor (PRN, 
PSC, PST, PTR)

30,47

Lula (PT, PSB, PCdoB) 17,18

Brizola (PDT) 16,51

Covas (PSDB) 11,51

Paulo Maluf (PDS) 8,85
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Afif Domingos (PL, PDC) 4,83

Ulysses Guimarães 
(PMDB)

4,73

Roberto Freire (PCB) 1,13

Aureliano Chaves (PFL) 0,88

Ronaldo Caiado (PSD, 
PDN)

0,72

Affonso Camargo (PTB) 0,56

Enéas Carneiro (PRONA) 0,53

José Marronzinho (PSP) 0,33

Paulo Gontijo (PP) 0,29

Zamir Teixeira (PCN) 0,27

Livia Maria Pio (PN) 0,26

Eudes Oliveira Mattar 
(PLP)

0,24

Gabeira (PV) 0,18

Celso Brant (PMN) 0,16

Antônio dos Santos Pedreira
(PPB)

0,12

Manoel de Oliveira Horta 
(PDCdoB)

0,12

Armando Corrêa (PMB) 0,01

Silvio Santos (PMB) Indeferido

Total de Votos Válidos 93,57

Fonte: https://sites.google.com/site/atlaseleicoespresidenciais/1989

O ano de 1989 representaram o esfacelamento político do clientelismo partidário

eleitoral  brasileiro:  com apenas  quatro  candidatos  coligados  dentre  21  postulantes,  o

número representaria um recorde para a quantidade de postulantes ao cargo Presidencial

na atual Democracia. Já Collor e Lula carimbaram a ida ao segundo turno com críticas ao

atraso da “velha política”, embora as plataformas ideológicas fossem opostas.

  Collor representava e mostrava um Brasil capaz de alavancar a modernidade de

uma nação desenvolvida com postura e confiança alertando aos brasileiros o perigo de se

votar na chamada “bandeira vermelha” se referindo a Lula e repetindo uma faixa verde e

amarela percorrendo todo o Brasil como fora realizado no primeiro turno. Já Lula levava

seus comícios com o jingle “Lula La” repetindo assim como Collor, sua estratégica de

propaganda do primeiro turno e na economia, propunha o fim do pagamento da dívida

externa com o FMI com a declaração de moratória e compromisso com o fim da inflação e

recuperação do poder de compra do trabalhador.
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Na etapa final da campanha eleitoral no rádio e TV, os baixos níveis dos embates

tomariam corpo e polêmicas: no programa de Collor, por exemplo, uma mulher anônima

acusaria o então candidato Lula de tê-la feito aborto numa tentativa de colar em seu

oponente uma suposta imoralidade pública que o deixaria incapaz de gerir um País com

sérias dificuldades. Já Lula, seria obrigado a mostrar uma de suas filhas em seu horário

eleitoral expondo sua intimidade como resposta aos ataques de seu adversário.

Já no último debate promovido pela Rede Globo no segundo turno, Collor e Lula

trocariam as mesmas acusações de campanha e destes embates viria a tona na noite

seguinte, um possível complô da Rede Globo para beneficiar Collor mostrando no horário

nobre da emissora, seus ataques contra Lula que quando inserido, suas falas apareciam

cortadas aparentando certa insegurança e pouca rigidez20 Difícil, no entanto, afirmar que

a  própria  emissora  teria  alterado  o  resultado  da  eleição,  visto  que  pela  pesquisa

DATAFOLHA ao longo do segundo turno,  a distância entre Collor  e Lula sempre fora

razoavelmente baixa com pequena vantagem numérica para o primeiro. Já o resultado

eleitoral seria de fato, concretizado com a vitória apertada do candidato do PRN frente ao

Petista com pouco mais de 53 % dos votos válidos - somente na eleição presidencial de

2014,  a  disputa  eleitoral  seria  tão  quanto  mais  acirrada como a  do primeiro  pleito  a

presidência da Nova República com a reeleição de Dilma Rousseff (PT) com 51,64 % dos

votos contra Aécio Neves (PSDB) com 48,26 %. Collor de fato, ganharia a eleição, mas

não levaria  força  política  para  governar  em seus conturbados anos  na  presidência  e

repetindo os erros de seu antecessor José Sarney na política de congelamento de preços

e salários corroídos pela inflação e sem fazer a chancela do clientelismo partidário (agora

ministerial) com a maioria das siglas eleitas no Congresso Nacional nas eleições de 1990,

fato  mais  do  que  necessário  visto  que  sua  coligação  envolvia  partidos  frágeis

politicamente, frente às maiores agremiações já existentes desde a reforma partidária de

1979 como o PMDB, PDT, PT, PSDB, PFL, PTB (embora parte do núcleo petebista tenha

sido base de apoio ao Governo Collor e ter sido contra, embora minoritariamente ao seu

impeachment).

Tabela 6: Pesquisa Eleitoral – 2o  Turno (1989) - %

Pesquisa Presidencial de 1989 – 2o Turno Boca de
Urna –
Votos

Válidos

TSE –
Votos

Válidos
Candidato 22/11 30 4/12 8/12 12 e

13/12
16/12

20 SALLUM, Basílio. O Impeachment de Fernando Collor. Sociologia De Uma Crise. São Paulo, 2015. P. 72.
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17/12
Fernando Collor 48 50 49 47 46 47 51,5 53,03

Lula 39 40 41 44 45 44 48,5 46,67

Branco/Nulo/Nenhum 6 5 4 3 3 4 - -

Não sabe 7 5 6 6 6 6 - -

Fonte: http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2018/04/27/4c6893d510a761911d2dddfe97b4a41d.pdf

5.           GOVERNO COLLOR E AS CONSEQUÊNCIAS DAS ELEIÇÕES DE 1989

Existia muita expectativa diante da nova gestão do Governo Federal com a posse

do então novo presidente Fernando Collor de Melo em 15 de Março de 1990, após cinco

anos de alta inflação na era Sarney. Um dia antes de tomar posse inclusive, Collor pedira

ao ainda presidente José Sarney para decretar feriado nacional bancário no dia de sua

posse  visando  anunciar  ao  mercado  e  brasileiros,  mais  um  plano  de  tentativa  de

estabilização econômica.

Num panorama político macro,  o novo governo representou uma mudança de

orientação política: com Collor na Presidência o Brasil inseria sua economia a política

internacional. Dentre  elas,  o  Programa  Nacional  de  Desestatização  (PND)  –  peça

fundamental do projeto neoliberal - objetivando a privatização de setores estratégicos da

economia brasileira  como a siderurgia,  mineração (tais  como a CSN, Vale  e a Usi  –

Minas,  esta  última  já  no  governo  Itamar),  petroquímica,  etc,  e  chegada  de

empreendimentos  que  financiassem  importantes  pólos  administrativos  e  reduzindo  o

papel  do Estado na economia.  Neste cenário,  pode-se concluir  que o Governo Collor

deixou para trás, o pacto Nacional/ Distributivista da era Sarney, pondo fim a subsídios e

políticas públicas de incentivos fiscais para o desenvolvimento macro social do Brasil. O

Plano  de  Desestatização  de  Collor  também  pode  ser  entendido  numa  análise

internacional vigente no início dos anos 90: os governos Thatcher na Inglaterra + Regan

(EUA), que impulsionavam a desregulamentação quase total do Estado numa resposta à

derrocada do modo de produção Socialista que fora impactado pela queda do Muro de

Berlim em 1989 e o fim da URSS em 91, aliado ao Consenso de Washington que obrigava

os  países  endividados  a  adotarem políticas  de  austeridade  para  equilibrar  as  contas

públicas,  conter  a  inflação  e  ter  a  permissão  de  continuar  a  contrair  empréstimos

internacionais.
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Todavia,  no  plano  de  combate  inflacionário,  Collor  continuou  com  medidas

semelhantes a aquelas adotadas por Sarney. Fosse por falta de teoria econômica para

barrar  uma  inflação  altíssima  ou  por  convencimento  próprio,  as  eleições  de  89  não

mudaram o panorama contra a inflação, fazendo o governo a continuar, via os Planos

Collor I (conduzido pela economista Zélia Cardoso de Oliveira, conhecida por confiscar as

cadernetas de poupança que superasse 50 mil cruzados-novos)21 e Collor II, mantendo

este o congelamento de preços (30/01/1991) e salários (até 08/1991).  Com uma taxa

acumulada de 496,7% em 1991 e de 1.167,2% em 92 (ano do impeachment de Fernando

Collor),  Zélia  Cardoso  pedira  demissão  do  cargo  do  Ministério  da  Fazenda,  sendo

substituída por Marcílio Marques Moreira22.

No  plano  econômico,  Collor  daria  “um  tiro  no  pé”  e  numa  queda  de  sua

popularidade, abalada em 1992 quando viria na imprensa os escândalos de corrupção

relatados por Paulo César Farias, irmão do Presidente. O Chefe do Executivo que sem

fazer  o  clássico  clientelismo  partidário  para  distribuição  de  cargos  em  secretarias  e

autarquias com partidos com maior relevância, visibilidade e pragmatismo nacional como

o PMDB, PSDB, PTB, PFL, etc., e uma base aliada forte, vira insurgir uma expressiva

votação do seu Impeachment. Diferente de FHC que conseguiria passar “ileso” da compra

de votos a reeleição em 1997, Collor sairia de uma acirrada eleição vinculada ao medo da

radicalidade petista com Lula em 1989 e seu valor carismático para assinar seu pedido de

renúncia para deixar o cargo antes de sofrer o processo de Impeachment no Senado

Federal, numa manobra de tentar preservar seus direitos políticos.

Abaixo a lista dos ministros do Governo Federal do Presidente Fernando Collor

(1990 – 1992) em ordem alfabética:

Tabela 7: Ministros da Gestão Fernando Collor de Melo (1990 – 1992)

Ministro Cargo
Formação
Acadêmica

Partido (1990 – 92)

Adib Jatene Saúde Médico -

Affonso Camargo Transportes Engenheiro PTB

Agenor de Carvalho Gabinete Militar General -

Alceni Guerra Saúde Médico PFL

Antônio Cabrera Agricultura Veterinário -

Antônio de Ipojuca Cultura Jornalista -

21 MARQUES, Maria & FERREIRA, Mariana. O Brasil Sob a Nova Ordem. São Paulo, 2010. P. 25
22 MARQUES, Maria & FERREIRA, Mariana. O Brasil Sob a Nova Ordem. São Paulo, 2010. P. 25
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Holanda

Antônio Luiz Rocha
Economia e

Finanças
Militar -

Antônio Rogério 
Magri

Trabalho e
Previdência Social

Sindicalista -

Bernardo Cabral Justiça Advogado -

Carlos Chiarelli
Educação e

Integração na
América Latina

Advogado e
Professor

PFL

Carlos Moreira 
Garcia

Estado da Criança Diplomata -

Célio Borja Justiça Advogado PFL

Celso Lafer Relações Exteriores Advogado -

Edson Machado Ciência e Tecn. Professor -

Eduardo Teixeira Infraestrutura Economista -

Eraldo Tinoco Educação Administrador PFL

Flávio Perri Meio Ambiente Diplomata -

Francisco Rezek Relações Exteriores Jurista -

Carlos Tinoco Min. Exército General -

Hélio Jaguaribe
Ciência e

Tecnologia
Advogado -

Jarbas Passarinho Justiça Militar PDS

João Eduardo 
Cerdeiro

Administração e
Infraestrutura

Advogado -

João Neto Trabalho
Empresário

Agropecuarista
PL

Joaquim Roriz Agricultura
Economista e

Contador
PTR

Jorge Konder 
Bornhausen

Secretaria de
Governo

Advogado PFL

José Goldemberg

Ciência e
Tecnologia;

Educação; Saúde e
Meio Ambiente

Físico -

José Antônio 
Lutzenberger

Meio Ambiente Agronomia -

Marcílio Marques 
Moreira

Fazenda Diplomata -

Marcos Coimbra
Secretário-Geralda

Presidência
Diplomata -

Marcos Vinícius 
Pratini

Minas e Energia Economista PDS

Mário Cesar Flores
Ministro da

Marinha
Militar -

Ozires Silva Infraestrutura Engenheiro -

Ricardo Fiuza Ação Social Jurista PFL
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Sérgio Paulo 
Rouanet

Cultura Diplomata -

Sócrates da Costa 
Monteiro

Ministro da
Aeronáutica

Militar -

Zélia Cardoso de 
Mello

Fazenda Economista -

Zico
Secretaria de

Despostos
Ex-Futebolista e

Treinador
-

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:Ministros_do_Governo_Collor

Como visto no quadro acima, foram cerca de vinte e seis ministros do Governo

Collor não filiados a siglas partidárias; o PFL seria o maior contemplado com o “mísero”

loteamento de cargos feitos pelo Presidente com 6 secretarias e seguidas por PTB, PL e o

extinto PTR (Partido Trabalhista Renovador) com somente um ministério. Como veremos

adiante,  a  futura  gestão  eleita  após  o  breve  governo  Itamar  Franco,  comandada  por

Fernando Henrique Cardoso abrangeria durante seu primeiro governo, secretários das

mais siglas políticas ajudando na aprovação de projetos e pautas Legislativas, dentre elas

a proposta de Emenda a Constituição que será averiguada editando a possibilidade da

reeleição em 1997.

Abaixo segue o quadro das agremiações partidárias que votaram cada um de

acordo com sua bancada no Impeachment de Fernando Collor em 1992. O isolamento

político do ex-presidente na Câmara dos Deputados tornara-se notório: necessitando de

no mínimo 336 votos para a admissibilidade do afastamento foram totalizados ao todo 441

votos contra apenas 38 votos contra. Até mesmo o PFL (Partido da Frente Liberal), maior

beneficiado  no  breve  período  da  gestão  Collor  com  os  cargos  oferecidos,  votaria

majoritariamente no seu impeachment.

Tabela  8: Votação Partidária do Pedido de Abertura de Impeachment na Câmara dos Deputados
contra o Presidente Fernando Collor de Melo (1992).

Partido SIM NÃO FALTA ABSTENÇÃO TOTAL

PDT 38 0 3 0 41

PFL 64 15 9 0 88

PDS 33 8 3 0 44

PTB 25 4 0 1 30

PDC 16 0 2 0 17

PSC 3 1 2 0 6

PRN 21 8 0 0 29

PTR 15 1 1 0 17
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PL 15 0 2 0 17

PMDB 99 0 0 0 99

PT 35 0 0 0 35

PSDB 40 0 0 0 40

PST 8 0 0 0 8

PRS 3 0 0 0 3

PSB 11 0 0 0 11

PCdoB 5 0 0 0 5

PPS 3 0 0 0 3

PSD 2 0 0 0 2

PV 1 0 0 0 0

PRP 1 0 0 0 0
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Vota

%C3%A7%C3%B5es_no_impeachment_de_Fernando_Collor

O resultado da votação final para o então Presidente Fernando Collor na Câmara

dos Deputados  tornou-se  deprimente  para  sua permanência  no cargo:  no  final,  onze

partidos votariam pelo seu afastamento, incluindo os dois dos três maiores partidos na

Câmara Federal - PMDB e PSDB - de forma unânime assim como o PT, dono da terceira

maior bancada; o PRN, partido de Collor também se afastaria com surpreendentes vinte e

um votos a favor do Impeachment contra 8 entre faltas e o voto “NÃO” e o PFL, sigla com

o maior número de ministérios durante seu Governo rejeitaria por quinze votos, a sua

saída da Presidência, mas 64 filiados votariam enquanto maioria.

Collor não obteve tempo para comemorar uma vitória eleitoral. Vencedor de uma

disputa  presidencial  com incríveis  21  candidatos  e  uma fragmentação  partidária  sem

procedentes governaria loteando poucos cargos ministeriais e deixando de lado, partidos

importantes no Congresso Nacional e que poderiam compor de forma mais ostensiva sua

base de apoio como o PMDB e o PSDB. Atrelado as más condutas para estabilização

inflacionária e ao escândalo revelado por PC Farias, não obteve apoio suficiente para

barrar tais denúncias no Legislativo. Quando foi falar em cadeia nacional de televisão,

Collor não tinha aliados os suficientes para “protegê-lo” e seu tempo de estadia enquanto

Presidente já estava chegando ao fim.

6.          GOVERNO ITAMAR FRANCO (1992 – 1994) E PRÉVIAS PARA AS ELEIÇÕES
DE 1994
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Quando Itamar franco assumiu a Presidência da República em 1992 talvez, nem o

mais otimista cientista político ou até assessor de Itamar fosse concretizar que de seu

governo sairia o futuro Presidente democraticamente eleito. Num período quase que hiper

inflacionário e um País manchado e conturbado pelas denúncias de corrupção, fossem

elas verídicas ou não da era Collor estavam corroendo e abalando a sociedade e a jovem

Democracia brasileira.

A gestão Itamar Franco pode sendo assim, ser conjecturada numa retrospectiva

histórica referente a uma objeção clara que o Brasil  precisava: o fim da alta inflação.

Todavia, ter um ministro que resolvesse a questão não foi fácil para Itamar – o mesmo

tivera antes de FHC que estabeleceu o Plano Real, Gustavo Gonçalves Sobrinho, Paulo

Haddad  e  Eliseu  Resende  como  ministros  da  Fazenda  –  e  a  concretização  da  alta

inflacionária que precisava ser debatida de médio em longo prazo com a sociedade e

mercado, demorou pouco mais de um ano para ocorrer.

Rosa Maria e Mariana Ribeiro explicitam a trajetória do Plano Real durante o ano

de 1993 até sua circulação vir a tona em Junho de 94 passando ainda por outras políticas

econômicas após as eleições de 94 e 98. Medidas que podem e devem ser destacadas

são o Programa de Ação Imediata (PAI) em Junho de 93 visando o lançamento de um

novo programa de estabilização; e a Exposição de Motivos n. 395 que intitulara a criação

da Unidade Real de Valor (URV)23.

A homologação  do  URV foi  um passo  importante  para  pôr  fim  ao  tenebroso

quadro  inflacionário,  na  proporção  de  que  por  ser  uma  moeda  transitória,  ela  traria

consigo o esquecimento da moeda “velha” - Cruzeiro Real – até terminar a transição para

o Real, uma nova cédula que colocaria fim a alta inflacionária do País. A construção de

uma nova âncora cambial com paridade – limite de R$1,00 a US$1,00 “complementada

por uma política de taxas de juros visando conter a expansão credial e permitir a entrada

de recursos estrangeiros para a balança de pagamentos/comercial brasileira” e a redução

do “Custo – Brasil” (,(MARIA, Rosa & RIBEIRO, Mariana, 2010) foram alguns dos êxitos

do Plano Real no Brasil.

Comandado  pelo  ex-ministro  de  Relações  Exteriores  e  a  agora  ministro  da

Fazenda Fernando Henrique Cardoso, o governo Itamar Franco escolhia um novo homem

23  MARQUES, Rosa & FERREIRA, Mariana. O Brasil Sob a Nova Ordem. São Paulo, 2010. P. 27-28.
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para a sucessão presidencial em 1994 e agora, num cenário eleitoral mais enxuto onde

oito candidatos seriam lançados a eleição, FHC e Itamar construíram nos bastidores, uma

sólida  aliança  entre  o  PSDB,  PFL e  PTB,  partidos  que  costuravam uma  significativa

margem de tempo de exposição na rádio e TV para FHC e seu futuro governo, com uma

sólida base política no Parlamento Brasileiro.

7.       AS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 1994

Quando  as  primeiras  pesquisas  de  intenção  de  voto  para  a  Presidência  da

República  indicavam quantitativamente,  Lula  com significativa  vantagem na  liderança,

poucos  analistas  políticos  poderiam  acreditar  que  FHC,  apoiado  por  Itamar  Franco

venceria as eleições presidenciais no primeiro turno. Sendo assim, a primeira pesquisa

Datafolha de intenção de voto para o Governo Federal (realizada nos dias 2 e 3 Maio de

94) mostrava Lula disparado na liderança com 42% e FHC com 16% das intenções de

voto.

     O quadro inicial  desta e das outras pesquisas de intenção de voto que se

seguiam até o início de Julho com Lula na liderança e FHC com fraco desempenho para

alavancar  no  eleitorado  brasileiro  merece destaque:  Lula  era  talvez,  uma das  figuras

políticas mais notáveis do Brasil durante aquele pleito mediante a sua ascensão política

contundente, fosse pela sua figura sindical e as greves do ABC Paulista no fim do Regime

Militar  e  a criação do PT e até pela sua derrota apertada nas eleições de 89 que o

deixaram com forte potencial de crescimento no eleitorado brasileiro, decepcionado com

os escândalos de corrupção do governo Collor e que poderiam dar uma chance a Lula. Já

FHC,  que  era  ministro  da  Fazenda,  precisava  de  tempo para  decolar  nas  pesquisas

posteriores com o estabelecimento do Plano Real que era veementemente criticado por

Lula inclusive em seus programas eleitorais que serão brevemente comentados a seguir.

O segundo quadro das pesquisas de intenção de voto pode ser estipulado pelas

pesquisas do dia 13 e 25/26 de Julho de 94: a esta altura, com o Real já em circulação

desde o dia primeiro de Julho e dissolvendo a forte mancha inflacionária, FHC passou a

ganhar notoriedade nacional e na opinião pública, resultando em sua alavancada disputa

pela Presidência crescendo de 4 a 5% na pesquisa Datafolha. Já Lula, começava a cair

consideravelmente por uma falha crucial  que sua campanha criaria antes e durante a

exibição do horário eleitoral gratuito: as críticas ao contundente Plano Real.
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          Nas primeiras pesquisas de Agosto até a de 30/9 e 1/10 (as últimas do instituto

Data folha antes das eleições), FHC continuava a crescer fortemente e Lula viu minguar

até mesmo suas chances reais de ir ao segundo turno. Por outro lado, as pesquisas do

Datafolha inclinavam que o pleito de 94 seria fortemente polarizado e pouco pulverizado

(diferente do primeiro turno das eleições de 89) entre FHC e Lula.

              As eleições de 94 podem assim sendo, serem consideradas as primeiras após a

redemocratização onde a consistente coesão partidária clientelista sufragista (sintetizada

em somente oito candidatos a Presidência) e vultosos investimentos em publicidade e

marketing tomaram corpo dos candidatos. FHC foi sem sombra de dúvidas o postulante

que mais usou e abusou de fortes apelos e marketing em sua campanha, o merecendo

ganhar a eleição, dados as circunstâncias da época, já no primeiro turno: o famoso jingle

“Levanta a Mão” que tomou as ruas e comícios representava as suas cinco principais

prioridades de seu governo:  emprego,  saúde,  educação,  segurança e agricultura.  Por

outro  lado,  o  gesto  da  mão erguida  indicava  certo  apelo  para  um dos  números  que

compunham a sigla do PSDB até hoje, o 45, além do “mergulho” das mãos que apareciam

em sua campanha faziam em tintas verde e amarelo que simbolizavam a conquista da tão

sonhada  estabilidade  financeira  que  o  Brasil  tanto  esperava  e  se  orgulhava  em

demonstrar para o exterior que enfim, tinha conquistado. Outras ações de publicidade

como as mãos enchidas de sementes de gêneros alimentícios como arroz, feijão, soja,

milho indicavam que o Brasil voltava com a queda inflacionária, a produzir fartas refeições

a  preços  mais  baixos  sem  corrosão  salarial  e  com  uma  moeda  de  50  centavos,  o

brasileiro poderia comprar quase que o equivalente a uma cesta básica com o Plano Real

em alta.

Já a campanha de Lula criava para seu candidato o programa “Brasil Real” no

qual como o nome propunha “ironicamente”, era provocar o Plano Real proposto pelo

governo Itamar Franco e a candidatura de FHC e mostrava para o País, as desigualdades

sociais que o Brasil enfrentava mesmo com o gradual fim inflacionário. Em um de seus

programas,  Lula  inclusive  denunciou  vários  mantimentos  de  alimentos  coletados  pela

“Campanha Contra a Fome”, visando diminuir  a pobreza extrema no Nordeste agrário

brasileiro. Seu vice Aloíso Mercadante, falava da bancada petista com rigor pela ética que

o partido tinha sem nunca ter sido denunciado na época, de escândalos de corrupção no

Legislativo Federal.
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Todavia, a maior incógnita do pleito de 94 se deu ao fracasso da campanha de

Leonel Brizola que como Lula, concorreria pela segunda vez consecutiva a Presidência.

Tendo novamente assim como em 89, a música de fundo do PDT, Brizola rasgava elogios

ao  povo  brasileiro  se  lembrando  da  campanha  no  Plebiscito  de  93  e  defensor  do

Presidencialismo de Coalizão. Contudo, o candidato pedetista que fora criticado por não

apoiar o impeachment de Fernando Collor em 92 em prol da legalidade de seu mandato,

não conseguiu emplacar  nas pesquisas de opinião.  Brizola  recebeu menos votos que

Enéas Carneiro (PRONA) que com pouco mais de um minuto de exposição na rádio e TV,

continuaria a ficar famoso no mundo político com sua frase efusiva “Meu Nome é Enéas!”

alcançou a terceira  posição com mais  de  quatro  milhões de votos  (7,38% dos votos

válidos) e também de Orestes Quércia (PMDB), que em sua campanha, destacava suas

gestões públicas na frente da Prefeitura de Campinas e como Governador de São Paulo,

terminando na quarta colocação com 4,38% dos votos. Brizola alcançou pouco mais de

dois milhões de votos com 3,19% dos votos, perto ainda de Espiridião Amim (PPR) com

2,75% dos votos.

A vitória de FHC no primeiro turno significava para o Brasil, o que a campanha do

candidato exitosamente conquistou e talvez, até com sobras: atrelado a um marketing

político e jingles musicais que ficaram guardados na memória da sociedade brasileira; a

esperança que com FHC, o grande propulsor do fim da inflação conduziria o Brasil para

dias  melhores  com crescimento  econômico  e  combate  a  pobreza.  Se  elegendo  com

54,24% dos votos válidos e mais de 34 milhões de eleitores, Fernando Henrique teve o

que Collor não conquistou mesmo sendo vitorioso nas eleições de 89: uma expressiva

margem de votos para o segundo colocado Lula que terminara com cerca de 17 milhões

de votos e 27,07% e com as alianças que costurou, teria força política para alavancar

reformas administrativas no Estado e no sistema político brasileiro como a emenda da

reeleição  de  1997  e  a  sua  posterior  vitória  já  com  a  aliança  do  PMDB  vencendo

novamente no primeiro turno, as eleições de 1998.

O  quadro  abaixo  mostra  a  evolução  no  índice  de  intenção  de  votos  para  a

Presidência em 1994 com destaque para a ascensão de Fernando Henrique Cardoso

após a sanção e o início da circulação do Plano Real que trazia estabilidade monetária

para o brasileiro e alavancando suas possibilidades de vitória que a princípio, estavam

com Lula.
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Tabela 9: Evolução da Intenção de Voto para Presidente (1994) - %

Candidato
02-
03/
5

23-
24/
5

13/
6

5/
7

13/
7

25-
26/
7

8-
9/
8

16-
18/
8

22/
8

29/
8

5/
9

9/
9

13-
15/
9

20-
22/
9

27-
28/
9

30-
1/1
0

Fernando 
Henrique 
Cardoso 
(PSDB)

16 17 19 21 25 29 36 41 43 45 44 44 45 47 47 48

Lula (PT) 42 40 41 38 34 32 29 24 23 23 23 23 21 22 23 22

Leonel 
Brizola 
(PDT)

8 8 7 7 7 7 6 5 5 5 5 5 6 6 5 5

Quércia 
(PMDB)

7 7 6 7 7 7 6 5 4 5 4 4 4 4 3 4

Fonte: http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2013/05/02/intvoto_pres_01101994.pdf.

Já a pesquisa de boca de urna do DATAFOLHA selaria a vitória de Fernando

Henrique Cardoso no primeiro turno ao alcançar 55 % dos votos válidos, resultando não

muito diferente da apuração total do TSE quando chegou a 54,24 %.

Tabela 10: Pesquisa Boca de Urna Em Votos Válidos para a Presidência (1994) - %

Boca de Urna – Votos Válidos em %

Fernando Henrique (PSDB) 55

Lula (PT) 28

Enéas Carneiro (PRONA) 7

Quércia (PMDB) 5

Brizola (PDT) 3

Espiridião Amim 2

Fonte: http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2013/05/02/intvoto_pres_01101994.pdf

Tabela 11: Resultado Final das Eleições Presidenciais de 1994

Candidato Votos Válidos - %

Fernando Henrique Cardoso (PSDB, PFL, 
PTB)

54,28

Luís Inácio Lula da Silva (PT, PSB, PPS, 
PV, PCdoB, PCB, PSTU)

27,04

Enéas Carneiro (PRONA) 7,38

Orestes Quércia (PMDB, PSD) 4,38

Leonel Brizola (PDT, PMN) 3,18

Espiridião Amin (PPR) 2,75
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Carlos Antônio Gomes (PRN) 0,61

Hernani Fortuna (PSC) 0,38

Fonte: https://sites.google.com/site/atlaseleicoespresidenciais/1994

8.          GOVERNO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (1995 – 1998)

A aliança  do  Plano  Real  extirparia  o  modelo  Nacional  –  Desenvolvimentismo

Distributivo24 para  dar  margem  a  manutenção  do  Pacto  Liberal-Dependente25 e  a

necessidade de reformas estruturais e constitucionais a serem aprovadas no Congresso

Nacional. FHC ao assumir o Governo Federal mencionaria o fim da Era Vargas numa

referência ao projeto de expansão das terceirizações e diminuição da máquina pública e

atrelado  a  permanência  do  tripé  macroeconômico  para  obtenção  de  uma  inflação  a

patamares  razoáveis  com o  Real.  Em contrapartida,  a  alta  volatilidade  de  capitais  e

mercados a nível internacional poderia prejudicar a paridade do Real com o Dólar, em

vigor desde 1994.

Com as crises de economias emergentes a partir de 1998 como na Argentina,

México, Rússia e Tigres Asiáticos, por exemplo, as transações comerciais e importações

de produtos até então barateados devido à moeda nacional do Brasil ser forte, começaria

a sofrer revés no segundo mandato de FHC.

Para  fortalecer  o  neoliberalismo dentro  das  estruturas  burocráticas  do  Estado

seriam necessárias mudanças e um novo diálogo com o Congresso Nacional, eleito em

1994. Nesse aspecto, Fernando Henrique diferente de Collor,  sairia mais fortalecido e

coeso rumo a negociações e  trocas de favores  nos ministérios  ao participar  de  uma

disputa eleitoral diminuta com oito candidatos a Presidência e uma coligação partidária

(PSDB – PFL – PTB) consistente e que aumentaria durante seu primeiro mandato.  A

aliança com o PMDB seria também selada e mesmo a custos, os peemedebistas abririam

mão da candidatura do ex-presidente Itamar Franco para apoiarem a reeleição de FHC,

após a aprovação da emenda a reeleição de 1997.

24 SALLUM, Basílio, O Impeachment de Fernando Collor. Sociologia de Uma Crise. São Paulo, 2010. P. 38
25 BRESSER, Luis. A Construção Política do Brasil. O Plano Real. São Paulo. P. 20.
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Abaixo segue a lista dos ministros do primeiro Governo FHC (1995 – 1998) e um

diagnóstico  sobre  os  partidos  que  seriam  beneficiados  pelo  clientelismo  dentro  das

secretarias da União.

Tabela 12: Ministros da Gestão Fernando Henrique Cardoso (1995 – 1998)

Ministro Ministério
Formação
Acadêmica

Filiação Partidária
(1995 – 1998)

Adib Jatene Saúde Médico -

Alberto Mendes 
Cardoso

Gabinete de
Segurança

Institucional
Militar -

Alcides Jose 
Saldanha

Transportes Formado em Direito PMDB

Antônio Anastasia Trabalho (Interino) Mestre em Direito PSDB

Antônio Kandir Planejamento
Engenheiro
Mecânico

PSDB

Arlindo Porto Agricultura Contador PTB

Bresser Pereira
Administração e

Reforma do Estado
Economista -

Carlos Albuquerque Saúde Médico PSDB

Clóvis Carvalho Casa Civil Letras e Filosofia PSDB

Dorothea Werneck
Indústria e
Comércio

Economista PSDB

Eduardo Jorge 
Caldas Pereira

Secretaria-Geral da
Presidência

Economista PMDB

Eliseu Padilha Transportes Advogado PMDB

Francisco Dornelles Indústria, Comércio
e Turismo

Graduado em
Direito

PPR/PPB

Francisco Sergio 
Turra

Agricultura e
Abastecimento

Bacharel em Direito
e Comunicação

PPB

Francisco Weffort Cultura Sociólogo -

Gustavo Krause
Desenvolvimento
Urbano e Meio

Ambiente
Advogado PFL

Iris Resende Justiça
Graduado em

Direito
PMDB

José Botafogo 
Gonçalves

Ind. Comércio e
Turismo

Diplomata PPB

José Eduardo de 
Andrade Vieira

Agricultura Pecuarista PTB

José Gregori
Secretaria Nacional

de Direitos
Humanos

Jurista PSDB
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José Israel Vargas
Ciência e

Tecnologia
Químico -

José Serra Saúde Médico PSDB

Lélio Viana Lobo
Ministro da
Aeronáutica

Militar -

Luis Carlos Santos
Ministro

Extraordinário de
Articulação Política

Graduado em
Direito

PMDB

Luiz Felipe 
Lampreia

Relações Exteriores Diplomata -

Mauro Cesar 
Rodrigues

Ministro da
Marinha

Militar -

Mauro José 
Miranda Gandra

Ministro da
Aeronáutica

Militar -

Nelson Jobim Justiça Jurista PMDB

Odacir Klein Transportes
Técnico de

Contabilidade
PMDB

Paulo Renato Souza Educação Economista -

Paulo de Tarso 
Almeida Paiva

Trabalho Geógrafo PTB

Pedro Malan Fazenda Economista -

Raimundo Mendes 
de Brito

Minas e Energia Advogado -

Raul Jungmann Desenvolvimento
Agrário

Empresário PPS

Ronaldo  Mota 
Sardenberg

Secretaria de
Assuntos

Estratégicos
Diplomata -

Sérgio Motta Comunicação Engenheiro PSDB

Waldemar Nicolau 
Canellas

Ministro da
Marinha

Militar -

Zenildo Gonzaga 
Zoroastro

Ministro do
Exército

Militar -

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:Ministros_do_Governo_FHC

Diferente de seu antecessor Fernando Collor  de Melo, FHC comporia em seu

quadro ministerial,  a  prática da composição partidária  com o claro propósito  de obter

maioria parlamentar, dificuldade encontrada pelo penúltimo Presidente até então.

As nomeações envolviam não somente o PMDB, mas a estratégia fora também

persuadir  e  fazer  do PMDB,  mais um partido  de apoio  a  ala  tucana para objetivar  a

aprovação de emendas e projetos de Lei que precisassem de maioria parlamentar como

na emenda a reeleição de 1997. Esta última, por exemplo, terminaria vitoriosa para o

Governo, mas uma série de denúncias da oposição sobre compra de votos tentou abalar
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a vitória de FHC que tinha como propósito, alavancar mais quatro anos na Presidência

nas eleições de 1998 e assim conter o avanço de partidos adversários como o PT e o

PDT que lançaram na reeleição de FHC, Lula e Brizola como candidatos a presidente e a

vice,  feito  inédito  desde  89  quando  ambos  eram  adversários  (embora  Brizola  tenha

apoiado Lula no segundo turno contra Collor).

O  loteamento  nos  cargos  ministeriais  também  chegaria  ao  PFL e  PTB,  dois

partidos que compunham a coligação vitoriosa de FHC em 1994, além do PPB (Partido

Popular brasileiro), fundado em fins de 1996 com a fusão do PPR e PST, devido a estes

dois últimos não terem obedecido a cláusulas do TSE (Tribunal  Superior Eleitoral)  de

1995.

Mesmo com as greves sindicais lideradas pela CUT e CGT com apoio do PT, FHC

terminaria seu primeiro governo sem maiores sustos. A PEC da reeleição que poderia

manchar  negativamente  o  Presidente  devido  à  compra  de  votos  acabaria  não

prosperando com um Congresso Nacional blindado a seu favor.

FHC obtivera maioria parlamentar a partir de sua vitória em primeiro turno em

1994  (também  favorecida  devido  à  maior  organicidade  das  siglas  partidárias  na

montagem  das  coligações  e  resultando  num  baixo  número  de  correntes  ao  pleito

Executivo nacional sucessor de 1989) com importantes apoios do PFL e PTB além do

próprio PSDB sigla esta importante no cenário político nacional e que colheria os bons

frutos da estabilidade monetária trazida pelo Real fortalecendo ainda mais a ala tucana.

Diferente de Collor que fora eleito por um partido (PRN) e coligação com pouca relevância

e  capilaridade  quantitativa  no  Legislativo  Nacional,  FHC  estava  num  partido  que  já

nascera  forte  em  1988,  formado  por  dissidentes  do  PMDB  que  flertavam  com  uma

posição  ideológica  de  centro-esquerda  e  em  defesa  do  Parlamentarismo.  Em  linhas

gerais,  o  clientelismo  que  não  prosperou  com  Collor  devido  uma  vitória  com  uma

coligação com pouco fortalecimento no Legislativo e seu isolamento político atrelado a

não abertura de ministérios a outras agremiações partidárias relevantes no Congresso,

renderia a governabilidade conquistada com Fernando Henrique Cardoso.

 

Abaixo segue a lista das siglas partidárias na votação em dois turnos da emenda

a reeleição de 1997 de FHC e um diagnóstico sobre a bancada de apoio do Governo,

atrelado ao loteamento e clientelismo ministerial que FHC fizera ao longo de seu primeiro

mandato.
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Tabela 13: Votação da PEC da Reeleição (1997).

Partido
Votação no 1o Turno Votação no 2o Turno

Total
SIM NÃO Abst./Aus. SIM NÃO Abst./Aus.

PSDB 85 2 1 82 1 5 88
PTB 19 1 4 23 1 0 24
PFL 95 2 4 97 2 2 101
PMDB 66 4 29 81 12 6 99
PPB 44 3 39 56 12 18 86
PSD 2 0 1 3 0 0 3
PT 0 0 51 0 49 2 51
PDT 6 0 20 3 19 4 26
PCdoB 1 0 9 0 9 1 10
PV 1 0 0 1 0 0 1
PPS 1 1 0 1 1 0 2
PL 7 0 3 8 1 1 10
PMN 1 0 0 1 0 0 1
PSC 1 0 0 1 0 0 1
PSB 1 0 0 1 0 0 1

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/fol/pol/reelei/votacao.htm.

O escrutínio  da  PEC da Reeleição de 1997 sintetiza  pelo  quadro  da votação

partidária acima, a confirmação do apoio de FHC na Câmara Federal. Com a proposta de

Emenda a Constituição aprovada, Fernando Henrique montaria o seu primeiro núcleo de

apoio amparado pela nova Jurisdição em busca da primeira reeleição para um Presidente

da República, assim concretizada nas eleições gerais de 1998 em primeiro turno.

Pela votação, os três partidos que compuseram a aliança e vitoria de FHC em

1994 apoiaram em peso, a PEC da reeleição. Em mesma escala, o PMDB “chamado”

para também compor o governo tucano com “generosos” sete cargos ministeriais também

se  mostraria  fiel  a  balança  governista  além  do  PPB  que  comporia  formalmente  a

coligação a reeleição do então Presidente em 1998.

Já os partidos com baixa representatividade Legislativa, embora não estivessem

computados  ministerialmente  no  Governo  de  Fernando  Henrique,  pouco  cederiam  a

pressões opositoras em vias de dissidência. Já no campo da própria oposição, PT, PCdoB

e PDT flertariam com estratégicas parecidas (quando não unificadas): no primeiro turno

de votação, seus partidários se absteriam de voto e no segundo votariam massivamente

contra a PEC.

9.             O  LULISMO  SE  TORNOU  REFÉM  DAS  COLIGAÇÕES  E  DO

PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO?
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Estudioso  sobre  os  termos  “Lulismo”  e  “Petismo”  na  política  brasileira,  Andé

Singer argumenta como o Lulismo incorporaria as bases do PT ao chegar na Presidência

em 2003. Sua tese central esta na manutenção da ordem rentista capitalista e apostando

na  conciliação  de  classes  para  angariar  sucesso  com as  chamadas  políticas  sociais

compensatórias, o ex Presidente Luis Inácio Lula da Silva levaria assim sendo, uma nova

“ideologia” para o próprio PT que não era visível desde as eleições de 1989.

Singer defende a teoria do qual os setores mais abastados e pobres da sociedade

brasileira defendem a própria estabilidade financeira,  mas com intervenção do próprio

Estado  na  economia  como  com  as  ações  de  distribuição  de  renda  e  política  de

intervenção  de  preços.  Lula,  figura  importante  e  participante  de  todas  as  eleições

presidenciais  de  1989  a  2006,  sofreria  mutações  que  seriam  marcas  importantes  e

inovadas para chegar ao cargo de Presidente no século XXI.

De um ex-líder sindical que criticava o pagamento da dívida pública e ameaçava a

prática moratória nos debates televisivos especialmente no segundo turno contra Collor,

Lula passaria a defender a manutenção fiscal e a ortodoxia da política econômica que em

2002, inflava-se pelo Tripé da âncora cambial, alta taxa de juros e superávit primário. Lula,

visto  como  um  homem  público  severamente  radical  mediante  a  participação  em

sucessivas greves dos metalúrgicos após os anos de chumbo da Ditadura Militar  era

assim sendo um risco e ameaça as classes populares mais baixas economicamente da

população brasileira.

Collor que supostamente, representava a ordem econômica e abrindo margem ao

Pacto Liberal dependente nos anos noventa, mantida por FHC, o homem “célebre” que

conteve a inflação e trouxe a estabilidade monetária em 1994, mereciam chances, pois

ambos não sintetizavam possíveis rompimentos da ordem econômica.

A ideologia “Lulista” corresponde a própria manutenção e ampliação da formação

coligacional  eleitoral  e a formatação do presidencialismo de coalizão predominante no

Brasil.  A partir da tese desenvolvida por Singer no qual o Lulismo mantêm a ordem e

hegemonias políticas, reconhece que seja necessária para a governabilidade na Nova

República, a aliança com setores ideológicos que por via de regra, podem romper com o

petismo mas podem fazer coalizões operacionais. Sendo assim, se Lula em 1989 e 1994

era visto como um político radical e temerário para o mercado financeiro, em 2002 a Carta

43



aos Brasileiros  sintetizaria  a  nova faceta  da principal  figura  política  petista  ao  propor

pactos de não agressão com o rentismo e ocupando na vice-presidência o empresário

José de Alencar do Partido Liberal, uma das agremiações que sucederia o PDS, extinta

ARENA ainda  nos  anos  oitenta.  Já  durante  seu  governo  e  após  o  Mensalão,  Lula

remontaria as bases de atuação política ao fazer coligação com o mesmo PMDB que

logrou êxito em apoiar FHC na década de noventa.

10.           CONSIDERAÇÕES FINAIS

O fim da Ditadura Militar no Brasil trouxera a tona o presidencialismo de coalizão

entre  as  múltiplas  peças  partidárias  que  formam  o  Legislativo  costurando  ajustes  e

pressões sobre o Executivo para a formação de alianças em coligações eleitorais e após

estas, ministeriais para a atualização ministerial nos cargos do Executivo e composição

de bases de apoio em votações e PECs no Parlamento. Após a coalizão política que

envolvera  PMDB,  PDT,  PT e  PTB na  votação  do bloco  ou  Aliança  Democrática  pela

votação da Emenda Constitucional Dante de Oliveira (1984) e na escolha de Tancredo

Neves no Colégio Eleitoral  de 1985, a promulgação do Decreto Presidencial  no 25 no

Governo José Sarney (1985)  trazia  a tona um aumento do multipartidarismo,  abrindo

frações  partidárias  sem  compromissos  ideológicos  resultando  em  partidos  lançando

diversos postulantes amadores, sem chances reais de vencerem uma pulverizada disputa

presidencial.

Collor, o Presidente eleito numa eleição com alta fragmentação partidária eleitoral

(exposta  pelo  elevado  número  de  candidatos  ao  pleito  de  1989  com  partidos  que

lançariam nomes sem compromissos pragmáticos), além de seu próprio partido (PRN) e

coligação de baixo teor de participação no somatório Congressual se isola politicamente:

governando pela personalidade jovem e se esquivando de montar um quadro ministerial

em  coalizão  com  partidários  de  forte  estatura  e  magnitude  no  Legislativo  Federal

(especialmente quantitativa), terminaria manchado pela corrupção do caso PC Farias e

impopular por não solucionar o quadro inflacionário no País.

Já FHC, eleito numa disputa presidencial  com menos candidatos a cadeira do

Planalto e uma coligação de três fortes agremiações recém saídas das eleições gerais de

1994 – PSDB, PTB e PFL – ampliou a cota de participação partidária com as indicações
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nos ministérios.  Favorecido  com a estabilidade inflacionária  via  plano Real,  Fernando

Henrique  reconhecia  que  o  Real  que  o  elegera  não  o  faria  governar  isoladamente,

diferente de Collor. Criticado pela oposição por compra de votos na Emenda a Reeleição

de 1997, não obteve maiores impeditivos para aprová-la com um Congresso blindado a

seu favor pelas bancadas partidárias e sua reeleição em 1998, estava se encaminhando

para ocorrer.
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