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“Um  dia, estava Zaratustra cochilando sob uma figueira, porque fazia calor, e 
ocultara o rosto com o braço. Nisto aproximou-se uma víbora, picou-lhe o pescoço, e 
ele emitiu um grito de dor. Afastando o braço do rosto, encarou a serpente;  ela 
reconheceu os olhos de Zaratustra, contorceu-se vagarosamente e quis afastar-se.  
Não - disse Zaratustra: - espera, ainda não a agradeci! Você me despertou a tempo, 
pois a minha caminhada ainda é longa...” (NIETZSCHE, em Assim Falava 
Zaratustra).
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RESUMO

O objetivo deste trabalho consiste em identificar elementos de formação da 
democracia brasileira - pós-ditadura militar de 1964 -1985 - especificamente a partir 
da análise do confronto entre as forças que caracterizaram a composição e atuação 
dos parlamentares pernambucanos na Assembléia Nacional Constituinte de 1987. 
Para alcançar esse objetivo, centramos nossas análises no perfil, nas práticas e nas 
intervenções desses constituintes durante o processo de elaboração da  
Constituição de 1988, tendo em vista que esse período é dito  como o de 
“redemocratização” do Brasil, após o longo regime de exceção, que perdurou por 21 
anos. Para analisar o processo histórico e a caracterização da democracia, em 
relação à formação da sociedade que os deputados constituintes pretenderam 
produzir, utilizamos, além da pesquisa documental, a pesquisa qualitativa, na 
perspectiva dialética, expressa nas linhas da teoria do materialismo histórico, de 
acordo com o norte que foi impresso na abordagem e interlocução com os autores, 
destacados. Nessa linha, buscou-se identificar os diferentes  sentidos que se vêm 
dando à categoria da democracia nas interpretações que revelam diferentes 
conteúdos ideológicos ou distintas visões de mundo.  Foi feita uma identificação dos 
fatos antecedentes que determinaram a convocação da Assembléia Nacional 
Constituinte, focalizando elementos de desestabilização da ditadura militar, por meio 
do estudo da construção da chamada transição democrática. Analisou-se quais as 
bases em que se apoiou e os fundamentos que a constituíram. A partir do “pacto 
social” proposto pelo ainda candidato a presidente da República -  Tancredo Neves - 
idéia que teve continuidade  em seu sucessor - Presidente José Sarney - verificou-se 
a participação da sociedade no processo de elaboração da nova Constituição. Os 
dados coletados nos documentos e as pesquisas realizadas na época e, aqui, 
utilizadas como subsídios e fundamento para este estudo possibilitaram a 
consideração de que a democracia  avançou sob o ponto de vista institucional, 
embora, em relação à ação dos representantes do povo, em particular dos 
constituintes pernambucanos, pode-se observar a contradição caracterizada pelo 
comportamento político, marcadamente conservador, ainda alicerçado em interesses 
particulares, ou lobbies partidários, baseados em demandas de certos segmentos da 
sociedade civil. Nesse quadro, em que foram evidenciadas discrepâncias e 
contradições em relação aos interesses coletivos da população em geral, chegamos 
à seguinte conclusão: a democracia deve ser entendida como um processo não 
como um estado. Um processo, que estará em permanente crescimento ou 
decrescimento a depender das forças em ação que imprimam gerência, direção, 
exercício da participação qualificada política e teoricamente do maior número de 
pessoas.



RÉSUMÉ

L’objectif de ce travail consiste à identifier les éléments de formation de la 
démocratie brésilienne - post-dictature militaire de 1964-1985 - en particulier partant 
de l’analyse de la confrontation des forces qui ont caractérisé la composition et 
l’action des parlementaires pernamboucains à l’Assemblée Nationale Constituante 
de 1987. Pour atteindre cet objectif, nous avons centré nos analyses sur le profil, les 
pratiques et les interventions de ces constituants pendant le processus d’élaboration 
de la Constitution de 1988, car cette période est considerée comme  celle de la 
“redémocratisation” du Brésil après le long régime d’exception qui s’est étendu 
durant 21 années. Afin d’analyser le processus historique et la caractérisation de la 
démocratie par rapport à la formation de la societé que les deputés avaient l’intention 
de construire, nous avons utilisé, en plus de la recherche de documents, la 
recherche qualitative, dans une perspective dialectique manifestée dans la théorie du 
matérialisme historique, en accord avec le but qui a été fixé dans l’approche et 
l’interlocution des auteurs éminents. Dans cette perspective, nous avons essayé 
d’identifier les différents sens qu’on attribue à la catégorie de la démocratie dans les 
interprétations qui relèvent des contenus idéologiques divers ou des visions 
distinctes du monde. Il a été fait une identification des événements antécédents qui 
ont determiné la convocation de l’Assemblée Nationale Constituante, en focalisant 
les eléments de déstabilisation de la dictature militaire au moyen de l’observation de 
la construction de la dite transition démocratique, les bases sur lesquelles elle s’est 
appuyée et les fondements de sa constitution. À partir du “pacte social” proposé par 
le candidat à la présidence de la République - Tancredo Neves - auquel son 
successeur, le président José Sarney, a donné continuité, on vérifie la participation 
de la societé dans le processus d’élaboration de la nouvelle Constitution. Les 
données collectées sur les documents et les recherches realisées, à l’époque, seront 
utilisées ici comme des apports et fondements pour cette étude. Elles ont rendu 
possible la considération selon laquelle la démocratie a avancé du point de vue 
institutionnel, bien que par rapport à l’action des représentants du peuple - en 
particulier des constituants pernamboucains - on puisse observer une contradiction 
caracterisée par le comportement politique, clairement conservateur, toujours fondé 
sur des intérêts privés ou des lobbies partisans basés sur des demandes de certains 
segments de la societé civile. Dans ce décor où des divergences et des 
contradictions liées aux intérêts de la population en générale ont été mises en 
évidence, on arrive à la conclusion que nous considerons la plus importante dans 
cette étude: la démocratie doit être entendue comme un processus, et non pas 
comme un état de chose. Un processus qui sera, de façon permanente, un 
accroissement ou un décroissement en dépendant des forces en action qui 
impriment la gestion, la direction, l’exercice de la participation qualifiée et 
théoriquement du plus grand nombre de personnes. 



RIASSUNTO

L`obiettivo di questo lavoro consiste nel identificare elementi di formazione 
della democrazia brasiliana - post-dittatura militare di 1964-1985 - in particolare a 
partire dell`analisi del scontro di forze che ha caratterizzato la composizione e 
attuazione dei parlamentari pernambucani nell` Assemblea Nazionale Costituente di 
1987. Per riuscire in questo obiettivo abbiamo puntato le nostre analisi sul profilo, 
sulle pratiche e sui discorsi dei deputati costituenti durante il processo di 
elaborazione della Costituzione di 1988, giacché questo periodo é caratterizzato 
come quello di «ridemocratizzazione» del Brasile, dopo il lungo regime di eccezione, 
che si é prolungato per 21 anni. Per analizzare il processo storico e la 
caratterizzazione della democrazia, nei confronti della formazione della società che i 
deputati costituenti hanno preteso produrre, ci siamo utilizzati, oltrecché della ricerca 
documentale, di quella qualitativa, nella prospettiva dialetica, che si rilieva nelle linee 
della teoria del materialismo storico, in accordo con il nord che é stato impresso 
nell`aproscio e interlocuzione con i singoli autori. A partire di questo indirizzo 
abbiamo cercato di identificare i diversi sensi che, di volta in volta, vengono atribuiti 
alla cattegoria della democrazia, nelle interpretazioni che lasciano capire diferenti 
contenuti ideologici, oppure distinte concezione di mondo. É stata fatta 
un`identificazione dei fatti antecedenti che hanno determinato la convocazione 
dell`Assemblea Nazionale Costituinte, mettendosi in fuoco degli elementi critici della 
dittatura militare, tramite lo studio della costruzione della così detta transizione 
democratica. Si ha analisato le basi su cui ella si é poggiata e le fondamenta che la 
hanno costituito. A partire del «patto sociale» che il candidato alla presidenza delle 
Repubblica - Tancredo Neves - aveva proposto e che aveva avuto seguito con il suo 
sucessore - Presidente José Sarney - si é verificata la partecipazione della societá 
nel processo di elaborazione della nuova Costituzione. I dati raccolti a partire dei 
documenti e le indagini realizzate sull`epoca, e qui utilizzate come sussidii e 
fondamento per questo studio, hanno possibilitato la conclusione secondo la quale la 
democrazia si é perfezionata dal punto di vista istituzionale, sebbene nei riguardi 
dell`azione dei rappresentanti del popolo, in particolare dei costituenti pernambucani 
si può osservare la presenza di una contradizione di base nel comportamento 
politico, prettamente conservatore, ancora radicato negli interessi particolari: nei 
lobbies partitici, basati sulle demande di fazioni della societá civile. In questo quadro, 
nel quale sono stati messe in evidenza spropositi e contradizioni nei riguardi degli 
interessi colletivi della popolazione in generale, siamo arrivati alla seguenti 
conclusione: la democrazia dev`essere compresa come un processo anziche come 
uno stato. Un processo in permanente crescita o decrescita, a seconda delle forze in 
azione che la imprimano gestione, guidano, esercizio della partecipazione qualificata 
politica e teoricamente del magior numero di persone. 
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INTRODUÇÃO

OS PROPÓSITOS E OS PROCEDIMENTOS DESTE TRABALHO 

O objetivo deste trabalho consiste em  identificar elementos de formação da 

Democracia brasileira - pós-ditadura militar de 1964 –1985 – especificamente a partir 

da análise do confronto entre as forças que caracterizaram a composição e atuação 

dos parlamentares pernambucanos na Assembléia Nacional Constituinte de 1987.  

A questão que orientou a nossa investigação foi, portanto, como qualificar a 

participação da bancada de Pernambucana na ANC, no processo considerado  de 

“transição para a democracia”. 

Tendo em vista que esse período é dito como  de “redemocratização do 

Brasil, consideramos pertinente centrarmos nossas análises no perfil, práticas e 

intervenções da bancada de Pernambuco, na ANC, por entendermos que esses 

elementos expressam a correlação de forças que caracterizou a atuação dos 

respectivos constituintes, representantes do nosso estado 

A justificativa principal deste trabalho consiste na necessidade de aprofundar 

elementos que revelem um entendimento a respeito  da Democracia - Princípio 

contido no Código do(a) Assistente Social - temática que se coloca como foco do 

debate a respeito da direção, do exercício do Serviço Social, em consonância com 

os movimentos da sociedade civil, no sentido de respaldar a categoria profissional  e 

contribuir com subsídios que enriqueçam o debate sobre a direção da profissão no 

âmbito da construção de espaços e horizontes que possibilitem ações compatíveis 

ao que pode ser considerado como sociedade democrática. 
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O interesse pelo período que escolhemos para estudo, adveio do fato de ter-

se  caracterizado  em um momento de forte pressão, movimentos e tentativas de se 

elaborar uma Constituição com o objetivo de se recompor a democracia no Estado 

brasileiro, sobretudo sob o ponto de vista legal. Nessa época estávamos saindo de 

um período de vinte e um anos de ditadura militar,  frente à possibilidade de uma 

“redemocratização” das Instituições políticas e civil.

  Ressaltamos que a escolha do período de estudo, denominado de 

“redemocratização brasileira”, foi feita também, considerando que nesse momento  

de elaboração dessa constituição de 1988,  que incorporou ao seu texto uma série 

de avanços em relação aos direitos sociais, vai exercer  forte influência no Serviço 

Social, que  iniciava quase que, paralelamente, a revisão do seu Código de 1986.

O novo Código que vai ser promulgado em 1993: é situado como parte do 

processo de renovação profissional,1 no contexto da luta dos setores democráticos 

contra a ditadura, e, em seguida, pela consolidação das liberdades políticas com 

destaque para a ordenação jurídica consagrada na Constituição de 1988 (CFESS, 

1993, p.9).

 A nova Constituição, portanto,  inspirou a revisão do Código Profissional do 

(a) Assistente Social de 1986 e fundamentou o Código de Ética Profissional de 

1993.2

1 Netto define por renovação o conjunto de características novas que, no marco das constrições da 
autocracia burguesa, o Serviço Social articulou, à base do rearranjo de suas tradições e da assunção 
do contributo  de tendências do pensamento social contemporâneo, procurando investir-se como 
instituição de natureza profissional dotada de legitimação prática, através de respostas a demandas 
sociais e da sua sistematização, e de validação teórica, mediante a remissão às teorias e disciplinas 
sociais (Netto, 1991, p. 131) 

2 No sentido de indicar a relação do espírito do Código de Ética do Assistente Social de 1993 com a 
constituição de 1988, destacamos algumas categorias do referido Código que constituem os  
Princípios  que o fundamentam  e que paralelamente consagram e resguardam  direitos sociais 
ratificados na Carta Constitucional: Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das 
demandas políticas a elas inerentes – autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos 
sociais; Defesa  intransigente dos direitos humanos e recusa de arbítrio e do autoritarismo; Defesa do 
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A mudança do Código é assim revelada , em suas determinações 
conjunturais, desencadeadas a partir dos anos 1980, no processo de 
redemocratização da sociedade brasileira: valores e práticas até 
então secundarizados (a defesa dos direitos civis, o reconhecimento 
positivo das peculiaridades individuais e sociais, o respeito à 
diversidade) adquiriram novos estatutos (CFESS, 1993, p. 9). 

O interesse pela temática advém, conseqüentemente, dos estudos realizados 

em ética, sobretudo, em Ética em Serviço Social, cujos postulados, norteadores do 

Código da profissão de 1993, propõem uma direção social a ser impressa no 

exercício profissional dos Assistentes Sociais, que se considera pautada na 

perspectiva de superação das desigualdades sociais e socialização do poder, ou 

seja, tem na democracia um dos seus pressupostos básicos. 

As motivações que levaram à realização desse estudo foram surgindo 

paulatinamente, no decorrer dos semestres nos quais ministramos a disciplina Ética 

Profissional em Serviço Social, através da percepção de que mesmo com certo nível 

de conhecimento já acumulado em relação à ética, sobretudo na última década, 

ainda falta muito a ser sistematizado e redefinido, sobretudo no que diz respeito às 

categorias que constituem os fundamentos dos Princípios do Código de Ética 

Profissional, entre as quais destacamos a democracia. Isso dificulta o 

redimensionamento do ensino, tendo em vista uma formação profissional compatível 

com uma perspectiva de profissão que articule a ética transversalmente, no âmbito 

de sua ação e interação profissional.  Alguns estudiosos chamam também a atenção 

para a necessidade de o Assistente Social desenvolver sua capacidade de 

interpretar a realidade, implicando uma bagagem de conhecimento que indique 

parâmetros, baseados nos fundamentos e valores explicitados no Código de Ética 

Profissional e no Projeto ético-político da profissão. 

aprofundamento da democracia, enquanto socialização  da participação política e da riqueza 
socialmente produzida. 
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A relação de pertinência que se estabelece entre esse estudo e o Serviço 

Social respalda-se, portanto, no aprofundamento do estudo de um dos Princípios - 

fundamento da Profissão que vem  desenvolvendo-se, historicamente, sob o signo 

da dinâmica da realidade social e efetivando seus marcos de “renovação” e 

apropriação dos diferentes vetores que proporcionaram sua emersão através da 

ruptura com o conservadorismo e aproximação com a tradição marxista. Nesse 

sentido,  o Serviço Social assume uma nova significação e é considerada inscrita  e 

situada como profissão no processo de relação e reprodução das relações sociais e 

tensionada pelas lutas de classes.  

Segundo Netto: 

O balanço, extremamente necessário, dos avanços possibilitados pelo 
contributo da intenção de ruptura deverá salientar, também, que o 
enriquecimento profissional sugerido operou-se com a conjunção de 
dois componentes que, indubitavelmente, são marcantes: de um lado, 
uma ponderável abertura e ampliação de horizontes ideoculturais, que 
permitiu à profissão aprofundar o rompimento com a notória 
endogenia das suas representações; de outro, um sensível elemento 
crítico, responsável  pela introdução, no terreno das representações 
profissionais, de um confronto de idéias e concepções antes não 
registrado (NETTO, 1991, p. 303).  

Nessa perspectiva pretendemos convergir, no sentido de proporcionar  ao 

Serviço Social, por meio desse estudo, subsídios para uma análise sobre as idéias, 

as concepções e os processos que limitam, que cerceiam ou possibilitam a 

democracia. Para isto acreditamos que é imprescindível o conhecimento e a crítica  

dos elementos que constituem o circuito do poder que em última instância  

determinam a correlação de forças que configura uma expressão de democracia. 

A observação experimentada e, posteriormente, o resultado preliminar obtido, 

por intermédio dos depoimentos e respostas aos questionamentos que se passou a 

fazer junto aos alunos e alunas, buscando identificar o entendimento e a correlação 
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das categorias subjacentes à ética e sua relação com os Princípios do atual Código 

de Ética apontam, também, a relevância de sistematização de elementos que 

possam contribuir, como compreensão dessa categoria, de forma que inspire e 

embase a prática profissional articulada à realidade social. 

 Percebe-se a importância dessa compreensão, tendo em vista o seu 

aprofundamento no processo de formação do(a) assistente social e como instância 

de mediação do exercício  profissional, considerando o debate que se realiza, 

atualmente, acerca do Projeto ético-político da profissão, como possibilidade de 

articulação a um novo projeto societário.

Ainda se considera como elemento indicativo da importância desse estudo a 

participação, – no Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Ética -GEPE- do Programa 

de Pós Graduação da UFPE e do - Projeto Nacional Ética em Movimento: Trabalho 

de Multiplicação sobre a Ética Profissional no Serviço Social, do Conselho Federal 

de Serviço Social – CFESS e Conselho Regional de Serviço Social - CRESS, os 

quais vêm suscitando indagações acerca de posturas a serem assumidas na esfera 

da convivência, das relações comunitárias, da participação, dos encaminhamentos 

no cotidiano, na replicação de atitudes observadas na esfera da política institucional 

que requer dos profissionais  visão e compreensão clara e fundamentada em 

relação aos princípios e posicionamentos críticos que devem imprimir em sua ação 

profissional.   

A questão da democracia constitui, não só para o conjunto dos profissionais 

de Serviço Social, mas para toda  a sociedade em geral uma preocupação 

recorrente. Por isso, cabe indagar  de que tipo de democracia falamos e queremos? 

Um estudo sobre o ponto de vista da democracia, aqui considerado remete ao 

que Marx afirma sobre o significado de tal categoria: nos Anais  Franco-alemão  em 

19



1844, o autor distingue entre a democracia política, que se limita a igualar, 

formalmente, os indivíduos, perante a Lei e a democracia político-econômica,  

representada como a superação das desigualdades reais, a idéia de uma 

democracia substancial, em que os homens sejam iguais, não só sob o plano político 

(democracia formal) mas também sob o econômico. 

Embora seja  evidente que  a promulgação de uma Constituição  contendo 

diretrizes democráticas  não redundaria em uma imediata consolidação da 

democracia, acredita-se que  seu direcionamento, nesse sentido, fundamentará 

paulatinamente a implementação de leis que operacionalizem e desencadeie ações 

de cunho democrático.  O nosso objetivo é, pois, verificar como tal processo ocorreu.

Não se pretendeu realizar um estudo sobre o conteúdo da atual Constituição, mas 

identificar a contribuição dos deputados constituintes da bancada de Pernambuco, 

durante  a elaboração dessa  Constituição denominada cidadã. 

Dentro da perspectiva de estudo das formações sociais de caráter 

democrático procuramos dar ênfase ao debate atual sobre os fundamentos e 

expressões concretas das configurações que assumem as sociedades chamadas 

“democráticas“ em especial a sociedade brasileira. 

Tendo em vista a interdependência que rege as relações sócio-político-

econômicas entre os Países na atualidade, estudamos características da formação 

democrática brasileira, considerando-a em relação às demais sociedades, 

procurando compreender seu potencial de autonomia para construir seu processo 

democrático, desencadeado a partir do fim da ditadura militar iniciada em 1964 e 

finalizada em 1985.    

O uso do termo “redemocratização” utilizado neste  trabalho não pretende 

significar que postulemos a crença de que a democracia se reinscrevia de fato 
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naquele momento, mas visa a  pontuar e assinalar as pretensões projetadas 

naquele momento, pelos diversos segmentos da população em geral de nossa 

sociedade.

Para efeito da caracterização de nossa temática procedemos a um estudo 

sobre o processo Constituinte de 1987. Nesse sentido,  identificamos, inicialmente, 

os fatos antecedentes que determinaram a convocação da Assembléia Nacional 

Constituinte, focalizando elementos de  desestabilização  da ditadura militar.  

Buscamos observar nesse período como foi se construindo a transição denominada 

“democrática”,  quais as bases em que se apoiou e os fundamentos que a 

constituíram.

A seguir fizemos uma análise das propostas, caracterizadas como “novo 

pacto social”, que foram se elaborando ao longo do  resto do ano de 1985, desde a 

morte do Presidente eleito Tancredo Neves, bem como  durante todo ano de 1986, 

quando ocorreu a eleição dos representantes constituintes.  

Buscamos,  no item seguinte, destacar  elementos de representação popular,   

opiniões  e sugestões de entidades da sociedade civil  e de pessoas de destaque no 

cenário Nacional,  no momento da  convocação da Constituinte e ao longo do seu 

desdobramento, ou seja como se configurou a participação popular no período 

precedente ao desenvolvimento da Constituinte, sua mobilização e apresentação de 

demandas a serem incluídas na elaboração da Nova Carta Constitucional. 

 Em seguida focalizamos os elementos que fundamentam sob o ponto de 

vista estrutural a constituição de uma nova ordem, bem como os de natureza 

conjuntural, específicos do momento histórico, do início dos trabalhos da 

Constituinte, além dos atos concernentes ao próprio governo, que constituíram 

relevância para esse estudo.
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No sentido de compreender as forças que iriam  constituir-se como sujeitos  

representativos na elaboração da Carta Constitucional,  no item, subseqüente, 

identificamos, por meio de parâmetros pertinentes ao objetivo do  nosso trabalho, 

parlamentares constituintes de 1987.  Para a  compreensão dos dados significativos 

do estudo, em relação ao conhecimento do perfil dos constituintes  brasileiros em 

geral utilizamo-nos de informações constantes em diversas fontes e de algumas 

pesquisas realizadas,  após a eleição dos referidos parlamentares, pesquisas da 

Folha de São Paulo e Rodrigues, 1987. Realizamos também levantamentos 

bibliográficos  nas Universidades Federal de Pernambuco - UFPE-, Universidade 

Católica de Pernambuco - UNICAP-, na Universidade de São Paulo –USP-, Centro 

de Estudos de Cultura Contemporânea – CEDEC - DIAP ,  e através da internet, no 

acervo documental de vários centros de estudos e Universidades. 

Os dados referentes às informações de jornais foram  obtidos por meio de 

pesquisa no Banco de Dados da Folha de São Paulo. Algumas destas informações, 

referentes aos jornais, o Banco de Dados só dispunha da data - dia, mês e ano -  

não sendo, portanto, possível uma referência mais completa que contivesse caderno 

do jornal e outras, que, normalmente, compõem a referência da fonte ao final do 

trabalho.

 Incluímos, ainda, uma pesquisa desenvolvida pelo Departamento 

Intersindical de Assessoria Parlamentar - DIAP - intitulada: “Quem foi quem na 

Constituinte, em relação às questões de interesses dos trabalhadores”. 

Consideramos que essa pesquisa do DIAP explicita, de forma manifesta, o nosso 

interesse precípuo de verificar o comprometimento dos parlamentares, com aqueles 

aspectos  que elegemos para verificar a prioridade dada por eles  à questão dos 

direitos sociais, às demandas dos trabalhadores. 
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Tendo em vista que pretendemos analisar a questão da formação 

democrática sob o ponto de vista das preferências adotadas pelos deputados 

pernambucanos, das suas propostas e da defesa assumida a respeito da 

constituição dos direitos sociais, achamos que a pesquisa do DIAP contém subsídios 

valiosos para o exame dessa questão, uma vez que as suas categorias de análise, 

incidem sobre as questões fundamentais de sobrevivência e interesses do 

trabalhador, o que nos proporciona aferir a contribuição de cada deputado, no que 

diz respeito ao seu papel na constituição dos direitos sociais e conseqüentemente 

na democracia. 

Por meio de alguns indicadores, considerados relevantes em relação ao 

objeto de estudo traçamos um  perfil dos deputados constituintes particularizando 

de forma especial elementos  referentes aos constituintes pernambucanos, no que 

diz respeito  a certos padrões ideológicos, visões de mundo e concepções que 

apresentavam relevância no tocante às demandas e às necessidades da população 

brasileira e pernambucana. 

Por intermédio dos dados mais gerais, já destacados anteriormente, no item 

2.1- Quem foram os constituintes de 1987 -  traçamos um perfil dos parlamentares 

em geral, e nos dois itens  a seguir – 2.2 A representação de Pernambuco na  

Assembléia Nacional Constituinte, 2.3 As falas e os interesses. Quem diz o que,  e 

em nome de quem? – focalizamos, especialmente, os parlamentares 

pernambucanos, ressaltando de forma mais particular alguns indicadores que 

caracterizaram individualmente o desempenho de cada parlamentar pernambucano 

no processo  Constituinte. Utilizamos algumas unidades de análise  para ressaltar 

dados que achamos importantes no tocante ao objetivo desse item - verificar 

características particulares dos deputados constituintes da bancada Pernambucana, 
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buscando, por exemplo,  frisar elementos referentes ao conhecimento da profissão 

dos constituintes pernambucanos, a tendência ideológica, partidos a que pertenciam 

no momento e que já pertenceram, quantas legislatura já  tinham disputado eleições.  

Por meio da história de vida pudemos conhecer elementos indicadores dos grupos e 

alianças em que se aglutinavam, e, conseqüentemente,  identificar  prioridades que 

estabeleciam.    

Selecionamos também  algumas emendas - as emendas a que tivemos 

acesso -   propostas  pelos deputados e a situação de aceitação ou rejeição  bem 

como a sua posição em relação à votação de algumas matérias constitucionais, 

consideradas relevantes.

Acreditamos que esses elementos puderam balizar a nossa análise para 

caracterizar os aspectos que temos em vista, apreender, ou seja, verificar qual foi a 

contribuição da bancada de Pernambuco no processo de estruturação da 

“Democracia pós-ditadura militar” no País, considerando o ponto de vista da 

Democracia, na perspectiva dos avanços sociais. No tocante às principais votações 

da Constituinte, destacamos no perfil biográfico  de cada um deles, a forma como 

votaram em diversas matérias, aquelas emendas que não haviam ainda sido  

indicadas na pesquisa do DIAP e as que constam do Dicionário Histórico - Biográfico 

Brasileiro, uma das fontes em que nos baseamos para sintetizar uma pequena 

biografia de cada deputado-Constituinte-Pernambucano.  

As emendas que  destacamos foram aquelas às quais tivemos acesso, por 

meio da pesquisa bibliográfica empreendida, o que não significa dizer que alguma 

emenda ou mesmo outra proposta não tenha sido formulada pelos mesmos, as 

quais não tivemos conhecimento por nossa pesquisa. 
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Salientamos que não tivemos uma preocupação maior em apontar elementos 

da vida política dos parlamentares após a sua participação na Assembléia 

Constituinte, uma vez que o interesse que norteia esse estudo diz respeito à sua 

participação na Constituinte. 

No item seguinte, a partir dos elementos já destacados, fizemos uma análise  

do debate sobre a democracia brasileira, elencamos alguns elementos teóricos a 

respeito da democracia e fizemos uma caracterização sobre a democracia brasileira 

pós- ditadura militar.  

Constituímos como último item desse trabalho um inventário acerca das 

principais questões que identificamos ao longo do estudo e que  consideramos 

representar contradições ou paradoxos e, destacamos também outros elementos 

que por seu lado expressam possibilidades ou perspectivas no processo 

democrático da transição brasileira. 

A tipologia de estudo que ora realizamos, baseia-se no que indica Rémond,

Uma história da história que carrega o rastro das transformações da 
sociedade e reflete as grandes oscilações do movimento das idéias 
(...) Em vez de fixar-se na pessoa do monarca, a história política 
voltou-se para o Estado e a Nação, consagrando daí em diante suas 
obras à formação dos estados nacionais, às lutas por sua unidade ou 
emancipação, às revoluções políticas, ao advento de democracia, às 
lutas partidárias, aos confrontos entre as ideologias políticas 
(RÉMOND, 2003, p. 13).  

Nessa linha buscamos balizar nosso estudo, não apenas  pelo conhecimento 

de pessoas, individualmente, mas das idéias e dos atos que, de alguma forma,  

tiveram repercussão nas estruturas mais determinantes, de nossa sociedade. Dentro 

dessa perspectiva, as diversas fontes consultadas nos proporcionaram uma visão 

das idéias e da forma de interargir dos componentes da Constituinte de 1987, 

possibilitando entender a sua maneira de encaminhar os temas  mais candentes do 
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País, de considerar as questões cruciais para o segmento menos favorecido da 

nossa população e, conseqüentemente, “construir a democracia”, tão ansiada pela 

maioria do povo brasileiro.

Para analisar o processo histórico e a caracterização da democracia pós  

ditadura militar – 1964-1985 -, sobretudo em relação à formação da sociedade que 

os deputados constituintes pretenderam produzir, utilizamos além da pesquisa  

documental, a pesquisa qualitativa, compreendendo que nesta perspectiva de 

abordagem: 

Há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 
interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O 
conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados 
por uma teoria explicativa; (...) o objeto não é um dado inerte e 
neutro; está possuído de significados e relações que sujeitos 
concretos criam em suas ações (CHIZZOTTI, 1991, p.79).  

A metodologia da pesquisa qualitativa está caracterizada dentro da 

perspectiva dialética, expressa nas linhas da teoria do materialismo histórico aqui 

considerado como o norte que se deseja seguir:

 Georg Lukács considera como o princípio fundamental do pensamento 

marxista a dependência das partes em relação ao todo e cita suas palavras: a 

predominância da categoria da totalidade é o suporte do princípio revolucionário na 

ciência (LUKÁCS apud FOULQUIÉ, 1974 p. 61).  A perspectiva da totalidade, por 

sua vez, requer a consideração de aspectos da dialética que, no entendimento de 

Lowy,  constituem-se a história e as contradições da realidade.

A dialética enfatizada, no seu aspecto histórico, indica que nada é eterno, 

nada é fixo nada é absoluto. Tudo o que existe na vida humana e social está em 
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perpétua transformação, tudo é perecível tudo está sujeito ao fluxo da história. 

(LOWY, 2000, p.14.) 

 Embora essa concepção possa ser entendida como referente ao processo 

da própria  natureza, o autor destaca a diferença entre história natural e história 

social, citando o filósofo Vico: a diferença entre a história natural e a história 

humana é que fomos nós que fizemos a história humana, mas não a história 

natural. (VICO apud LOWY: 2000, p. 14). Ainda sobre a história distingue o autor: 

A história do sistema solar, do desenvolvimento dos planetas, não foi 
obra humana, mas a história social, o desenvolvimento das 
civilizações foi produto social da ação dos homens. Essa é uma 
particularidade da dialética  histórica, e uma distinção fundamental da 
dialética que poderia existir na natureza (LOWY,2000, p.15).  

É esse movimento, a agregação de novos elementos e significados às 

categorias privilegiadas, que se pretende estudar na seqüência da história.O 

aspecto histórico é distinguido, intrinsecamente, pela natureza do objeto de estudo, 

e pela perspectiva teórico-metodológica adotada. Outra idéia contida no aspecto 

histórico, para a qual Lowy chama a atenção, diz respeito à transitoriedade dos 

fenômenos sociais, ou seja, a transitoriedade da historicidade. Segundo ele:

esse princípio também se aplica  às ideologias, ou às utopias, ou às 
visões sociais de mundo(...)que têm que ser desmistificadas na sua 
pretensão a uma validade absoluta. Uma vez que não existem 
princípios eternos, nem verdades absolutas, todas as teorias, 
doutrinas e interpretações de realidade têm que ser vistas na sua 
limitação histórica (LOWY, 2000, p. 15). 

É nesse sentido que se pretende aprofundar o significado da categoria 

democracia,  tendo em vista a contribuição para seu desvelamento na dialética da 

produção/reprodução de práticas políticas  subjacentes à história da formação 
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social brasileira, a partir da constituição de mediações para o exercício profissional 

de Serviço Social na realidade atual e, para o campo mais amplo das ciências 

humanas e sociais. 

Outro elemento destacado por Lowy, em relação à dialética, refere-se à 

categoria da contradição: 

Uma análise dialética é sempre uma análise das contradições 
internas da realidade (...) Uma análise das ideologias das visões de 
mundo mostra necessariamente que elas são contraditórias, que 
existe um enfrentamento permanente entre as ideologias e as utopias 
na sociedade correspondendo, em última análise, aos 
enfrentamentos das várias classes sociais ou grupos sociais que a 
compõe. Em nenhuma sociedade existe um consenso total, não 
existe simplesmente uma ideologia dominante, existem 
enfrentamentos ideológicos, contradições entre ideologias, utopias ou 
visões sociais de mundo conflituais, contraditórias (LOWY, 2000, p.16 
-17).

Nessa perspectiva procuramos identificar os diferentes sentidos que se vem 

dando à categoria da democracia ou utilizando nas interpretações que constituem 

parâmetros para a ação profissional, a partir da compreensão de diferentes 

conteúdos ideológicos ou de distintas visões de mundo, na formação e prática 

profissional.

A relevância deste estudo consiste, portanto, na contribuição que poderá 

proporcionar ao debate e  à reflexão:

 a respeito dos sentidos de democracia na sociedade em 

geral e como fundamento para as discussões que perpassam 

a profissão de serviço Social no âmbito do Projeto Ético 

Político profissional. 
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 conhecimento dos elementos que ensejam aos 

representantes do povo o uso da categoria democracia como 

forma de se dizer democrata; 

  verificação das incompatibilidades entre as demandas 

populares e os encaminhamentos feitos pelos políticos de 

acordo com lobbies, ou interesses da classe dominante; 

 desmistificação  de conteúdos ideológicos ou de distintas 

visões de mundo que atribuem e caracterizam a democracia, 

de acordo com pontos de vistas particulares e 

fundamentados em valores da ordem capitalista; 

 contribuição para a formação de profissionais críticos e 

fundamentados em relação às diferentes expressões  da 

eticidade da prática política, da questão social e do exercício 

da democracia na sociedade brasileira. 

 Indicação de elementos à análise histórica do processo 

Constituinte nas suas determinações políticas que 

constituem o arcabouço da chamada ordem democrática da 

sociedade brasileira na atualidade.
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1.0- O FIM DA DITADURA E A CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 

NACIONAL CONSTITUINTE DE 1987: CONTEXTUALIZANDO A 

HISTÓRIA 

A relevância que tem para nosso estudo situar aspectos do processo 

chamado de “redemocratização” no Brasil, advém do próprio objetivo de estudo tal 

como explicitado na introdução desse trabalho. 

Pretendemos, neste capítulo, identificar como foi se construindo  o novo 

momento desde os antecedentes da instauração da Constituinte que  elaborou a 

Constituição de 1988, na qual  são consagrados elementos relacionados à 

perspectiva social e aos direitos sociais. Nesse sentido, iniciaremos nossa análise 

ressaltando elementos que caracterizam o processo da chamada 

“redemocratização”, ou seja, do período assinalado como o declínio da ditadura, de 

abertura e considerado de  distensão política. 

A ditadura militar  instalada em 1964, começa a dar sinal de desgaste a partir 

da década de setenta, após o primeiro choque do petróleo, promovido pela 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo - OPEP. O Brasil dependia 80% 

da importação do combustível para seu consumo interno. O General Geisel - quarto 

Presidente do regime militar - que havia também sido Presidente da Petrobrás, sabia 

mensurar as conseqüências do problema. Os anos considerados como do “milagre” 

estavam prestes a se finalizar e, portanto, eram necessárias medidas para se 

enfrentar os tempos difíceis que se prenunciavam. Diante da situação buscou-se 

então promover a “redemocratização”, no momento em que havia ainda alguma 

prosperidade econômica, antes que as implicações e os custos para o regime 

fossem ainda mais amplos. Outras razões podem ser ainda atribuídas ao processo 
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de abertura, tais como, a ligação de Geisel com o grupo de Castelo Branco 

favoráveis ao retorno dos militares ao quartel e a conclamação de diversos grupos 

da sociedade que reivindicavam a volta ao estado de direito. Nessa consideração o 

Presidente Geisel expressa sua esperança de realizar, ao longo do seu mandato, 

uma “redemocratização” gradual dando início a uma descompressão, que não 

representasse por outro lado ameaça à segurança que ele julgava imprescindível 

para realizar o desenvolvimento. Era óbvio que qualquer ação que objetivasse a 

“redemocratização” e uma volta ao estado de direito requereria habilidade da parte 

do Presidente para mobilizar adesão no interior das corporações de oficiais das três 

armas, sobretudo, do Exército. Segundo Skidmore (1985) havia especulações 

acerca  da capacidade de controle do Presidente sobre o aparato de segurança e 

em relação àqueles militares, chamados de linha dura. 

Um fato ocorrido na época, na cidade do Recife, a prisão do jornalista Carlos 

Garcia (acusado de atos subversivos ao regime)  que dirigia, a subsidiária do jornal 

Estado de São Paulo, serve para ilustrar como ações dos governos anteriores, 

sobretudo do General Médici ainda não estavam totalmente superadas. As 

expectativas e demandas da época, por parte de todo o conjunto da sociedade civil 

era que o novo presidente pudesse por um fim a esse estado de coisas. Além dos 

proprietários do Jornal, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) repudiou o ato, 

bem como solicitou explicações sobre pessoas desaparecidas. O partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) formalizou um pedido ao então Ministro da 

Justiça Armando Falcão, para verificar o paradeiro das pessoas que, segundo o 

governo, estariam presas.  Por fim a OAB desencadeia uma campanha, realizando 

uma Convenção no Rio, cujo tema era “o advogado e os direitos humanos”, tendo 

como finalidade a explicitação do respeito que se deveria instituir entre membros da 
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sociedade civil. Outros episódios de perseguição e tortura ocorreram ainda nesse 

período e representavam a “exibição”  dos militares de linha dura 3.

 Por volta de novembro de 1974, quando se dá a eleição para o Congresso - 

deputados estaduais, federais e senadores – um novo quadro passa a se configurar 

na correlação de forças no interior do governo. A ARENA, partido do governo, que 

havia ganho a eleição para governadores indiretos, com facilidade, uma vez que 

controlava as assembléias legislativas, responsáveis por essa eleição, vai 

paulatinamente perder sua hegemonia. 

O governo, durante a campanha, permitiu o acesso de todos os candidatos à 

televisão, o que oportunizou aos opositores, membros do MDB, formular 

questionamentos e mostrar proposta e alternativas. Com isso o MDB obteve nas 

eleições um surpreendente número de votos; ampliou sua bancada  na câmara de 

87 para 165 representantes - a câmara tinha 364 deputados no total. No senado 

obteve  20 cadeiras, e a ARENA caiu de 59 para 46 cadeiras.  O MDB venceu de 

forma inimaginável, até certo tempo atrás, quando a ARENA se mantinha majoritária. 

De acordo com Skidmore:

O MDB centrou sua campanha em três temas: justiça social 
(denunciando a tendência de uma distribuição de renda cada vez mais 
desigual), liberdades civis (as violações dos direitos humanos que 
tanto preocupavam a crítica da elite) e desnacionalização 
(denunciando a penetração estrangeira na economia brasileira). Os 
líderes do MDB argumentavam que sua vitória provava que o 
eleitorado endossava suas posições mostravam uma inesperada falta 
de apoio à “Revolução”. A redução do crescimento econômico a partir 
de 1974 teve seu papel. Mas não havia dúvida de que os eleitores 
estavam mandando um recado ao governo: eles queriam uma 
mudança. O planalto não poderia mais nutrir qualquer esperança 

3 Podemos citar como exemplo, a prisão e tortura de Fred Moris pelo Quarto Exército, no Recife, um 
cidadão americano e antigo missionário metodista, criou uma crise nas relações Brasil- Estados 
Unidos e reforçou o interesse americano na liberalização brasileira (Skidmore, 1988,pág. 33).  
Cassação de deputado considerado radical, Francisco Pinto do MDB da Bahia, por conta de um 
discurso feito em uma rádio, em março denunciando o General Pinochet, Presidente do Chile, que 
tinha vindo participar da posse do Presidente Geisel.  
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sobre a habilidade da ARENA de vencer eleições relativamente 
livres.(SKIDMORE, 1988, p. 35) 

A constatação de que dentro de um processo de eleições diretas, o governo  

certamente não venceria, afetou o processo de abertura, pois o objetivo último das 

forças militares era conduzir o processo de “redemocratização” sob o seu controle 

político.

Para o aparelho repressivo, o resultado das eleições de novembro de 
1974 dava mais apelo à tese de que o perigo subversivo ainda não 
estava neutralizado. Dizimada a luta armada, a linha dura direcionou a 
mira para o Partido Comunista Brasileiro (PCB), que, dizia, infiltrava-
se com sucesso na oposição consentida e no próprio governo. A 
aparente paranóia se mesclava à estratégia de desestabilizar o 
governo Geisel e assegurar desde já a vitória do ministro do Exercito, 
general Sylvio Frota, na sucessão presidencial. Geisel sinaliza um 
recuo em 1º de agosto de 1975, um ano depois de lançar a idéia da 
distensão. “Muito se tem publicado e discutido sobre a ‘distensão’ , 
atribuindo-se ao governo intenções que absolutamente não 
correspondem à realidade”, diz, em pronunciamento ao país. O que 
ficou conhecido como “Discurso da Pá de Cal” terminava com um 
balde de água gelada: “O governo não abrirá mão dos poderes 
excepcionais de que dispõe”. Inicia-se uma série de prisões e torturas 
que desembocam nas mortes do jornalista Herzog, e do metalúrgico 
Manuel Fiel Filho, em janeiro de 1976. (MUNIZ et al, 2005, p. 50) 

Os assassinatos do jornalista - Wladimir Herzog e do metalúrgico - Fiel Filho 

ocorridos em São Paulo, provocaram intenso mal estar entre os diversos segmentos 

militares.  O Comandante do Exército dessa região - General. Ednardo D’Avila Mello, 

representante da linha dura  que já havia  tido um entrevero com Geisel e Golbery, 

foi demitido, levando à demissão, posteriormente o próprio Ministro do Exército Silvio 

Frota.  Geisel busca evitar a tortura nos quartéis, embora na linha política continue 

cassando mandatos de deputados opositores. Ainda traumatizado pela derrota da 

eleição de 1974, edita a Lei Falcão que reduz a propaganda dos partidos na 

televisão  à exibição de uma fotografia  dos candidatos acompanhada de narração 

enfadonha de um currículo sumário (MUNIZ et al, 2005, p. 51). 
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A derrota de novembro dividiu o regime de maneira irremediável. A 
decisão de Geisel (“é isso, e pronto”) inibiu o caminho de um futuro  
“golpe dentro do golpe” , e sua firmeza nos dias seguintes evitou a 
corrosão da autoridade presidencial numa repetição do desgaste que 
abateu Castello em 1965 ou Costa e Silva em 68. A vitória do  MDB 
mostrou-lhe o que não poderia fazer,  mas ninguém sabia o que 
deveria ser feito (...) o conceito de permanência da Revolução 
significava uma coisa muito simples: a ditadura continua. Geisel fez 
em 1975 exatamente o discurso  que evitara um ano antes , quando 
foi à televisão com a lembrança dos riscos da  “trágica noite de 
naufrágio, da qual o País se livrara num momento fulgurante”. Em 
1974 falara em “alvorada de fé cívica e convicção democrática” . 
Agora pedia à ARENA para que se inspirasse “ na ideologia da 
Revolução, da segurança e do desenvolvimento integrado”              
(GASPARI, 2003, p.481)

Apesar das dificuldades, o Presidente continuou buscando estabelecer uma 

abertura gradual e cuidadosamente controlada. O processo de distensão da Política 

de Geisel era muito criticado nos quartéis, no meio militar, imputada ao seu principal 

assessor, considerado articulador e mentor (General Golbery),  que começou com 

isso a sofrer bastante pressão dos militares de linha dura que não tinham interesse 

no processo de abertura.

 Poucos dias após longo encontro com o Presidente Geisel, Golbery 

promoveu uma reunião com o então deputado Ulisses Guimarães, importante líder 

de oposição no cenário político. Nessa conversa foi feita, segundo Gaspari  uma 

proposta  baseada em: 

estratagema proposto pelo general  prometia resultar na revogação do 
AI 54 em questão de meses, talvez um ano , mas exigiria do MDB dois 
sacrifícios.  O primeiro seria a solidariedade com um projeto de 
reforma do governo. Dependendo do projeto, isso poderia ser 
razoável. Golbery  falava em quatro ou cinco partidos, de esquerda ou 
de direita, mas tudo  o que o governo buscava era um reordenamento 

4 Visando a coibir ações desencadeadas pela frente ampla de oposição ao regime militar, liderada por 
Carlos Lacerda e diversos outros movimentos de oposição de segmentos da sociedade civil  o 
ministro da Justiça- Luís Antonio Gama  e Silva - em reunião com os três ministros militares baixou no 
dia 05 de abril de 1968 a portaria 177 proibindo atividades da frente ampla e qualquer tipo de 
manifestações, comícios, passeatas, reuniões ou qualquer outro tipo de encontro coletivo, que 
significasse insubordinação ou crítica ao regime. Esse ato viria a ser considerado o mais drástico e 
violento da ditadura militar. 
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que lhe permitisse capturar as 44 cadeiras que faltavam para 
recompor sua maioria de dois terços do Congresso. Para o MDB, o 
preço da manobra seria a autodestruição de uma força parlamentar 
que começara a construir em 1974 (GASPARI, 2003, p.481). 

Havia o interesse tácito de desmantelar a organização construída pelo MDB, 

assim a pulverização dos partidos oposicionistas neutralizaria a hegemonia do MDB, 

que vai aceder a proposta, porém acrescentando, de maneira sutil à sua sigla 

apenas o P, correspondente a Partido, o que garante à legenda  a permanência do 

restante da sigla que ficará a época da fundação de novos partidos, sendo chamado

de Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB.

Antes das eleições de 1978, o governo ainda sob o temor do resultado da 

eleição de 1974, quando perdeu dois terços do Congresso, Skidmore (1988), fechou 

o Congresso (abril de 1977), justificando para tal a recusa do MDB em apoiar uma lei 

do governo para alterações no Poder Judiciário. Outras séries de medidas foram 

tomadas, muito embora de acordo com a Constituição vigente, a legislação só 

pudesse ser perpetrada quando o Congresso não estivesse reunido. Essas 

alterações constitucionais ficaram conhecidas como o “pacote de abril” e visavam a 

solidificar a ARENA, para as  eleições de 1978.

Por meio dessas medidas as emendas constitucionais requeriam apenas a 

aprovação majoritária do Congresso; os governadores e um terço  de senadores 

seriam eleitos de forma indireta e por Câmaras, inclusive as Municipais em cuja 

composição a ARENA detinha a maioria. 

Houve protestos do MDB e críticas ao governo que foi acusado pela imprensa 

de estar  traindo o seu compromisso com a liberalização. Geisel promete  continuar 

o processo de distensão, mas toma, ainda, medidas de repressão. Em junho desse 

mesmo ano, 1976, cassou os direitos políticos (com base no AI-5, de 05 de abril  de 
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1968) do líder do MDB na Câmara - Lisâneas Maciel por dez anos,  por ter 

reclamado  por  espaço e direito  de expressão.  

Pode-se destacar, ainda, nesse período, as reivindicações estudantis em 

relação às questões internas da Universidade e o  estabelecimento da democracia, 

movimento dos intelectuais em favor do fim da censura prévia para publicações em 

geral, o que já tinha sido concedido a jornais de grande circulação em 1975.  Nesse 

ano, ainda a censura prévia foi estendida a matérias – reportagens - vindas de fora 

do País, o que provocou um protesto de grande número de jornalistas. 

Um aspecto de relevância foi o impacto da política Internacional (à época do 

governo Carter) em relação aos direitos humanos. Em 1977, quando os EE.UU. 

publicaram um relatório acerca da situação dos direitos humanos nos países que  

tinham “apoio militar americano” e citou a condição lamentável do Brasil, nesse 

aspecto, o governo brasileiro ficou muito aborrecido, pois considerou uma ingerência 

nas questões internas do País.

Outro episódio que causou mal-estar entre os dois países foi o acordo feito 

pelo Brasil com a Alemanha para compra de dois reatores nucleares que 

possibilitava ao Brasil, também, o acesso à tecnologia para fabricação de armas 

nucleares. Isso pareceu ter representado um “corte” no trato de subordinação 

brasileira à política americana, a qual teria dado apoio aos militares durante todo o 

período de exceção. 

Em fins de 1978, surge uma onda de terrorismo de “direita”, algo temido pelas 

forças que articulavam o fim da ditadura. 5 Essa onda é contida e especula-se que 

5 Em setembro uma bomba explodiu na sede da Associação Brasileira de Imprensa do Rio de 
Janeiro, e no começo de outubro houve atentado a bomba e ameaças telefônicas aos padres 
conhecidos pelas suas críticas ao governo. Um bispo foi seqüestrado, torturado e seu carro 
dinamitado. Um grupo denominando-se Comando de Caça aos Comunistas, título que soava 
assustador como o do grupo terrorista argentino AAA, assumiu a responsabilidade pela perseguição 
ao bispo. Mas os incidentes não se desenrolaram numa grande campanha nessa época, e os 
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havia nela como pivô, além do processo de abertura a luta pela sucessão 

presidencial,  travada pelo Presidente Geisel e o General Frota, pretendente ao 

cargo. Geisel tinha, desde o princípio de seu governo, revelado para aqueles que 

estavam mais próximo dele,  que seu candidato era o General João Batista 

Figueiredo, chefe do Serviço Nacional de Informação - SNI. 

 No princípio do ano de 1978 o General Figueiredo havia sido apontado como 

próximo governante do Brasil tendo como vice-presidência, um civil, o Engenheiro 

Aureliano Chaves.

A campanha presidencial para uma eleição a ser decidida por um colégio 

eleitoral que era controlado pelo partido do governo - a ARENA - foi significativa. O 

MDB elegeu em uma convenção o General. Euler Bentes como candidato a 

presidente e o senador do MDB, do Rio Grande do Sul, Paulo Brossard como vice-

presidente.  A plataforma do candidato do governo se constituía na intenção de fazer  

uma “democratização” gradual e a da oposição prometia convocar uma Assembléia 

Constituinte para reelaborar uma outra Constituição. Chamava também, a atenção 

para necessidade de  se efetuar transformação na política econômica, tendo em 

vista as desigualdades sociais.  Em 14 de outubro de 1978 o General Figueiredo foi 

eleito Presidente pelo colégio eleitoral e o pacote de abril, contendo mudanças na  

Lei Eleitoral favoreceu também, a vitória da ARENA nas urnas. 

Segundo Skidmore: 

Uma nova disposição tornara um terço do Senado elegível 
indiretamente (os brasileiros, irreverentemente, apelidaram esses 
senadores de biônicos) e uma revisão da fórmula na representação na 
Câmara dos Deputados deu à ARENA a continuidade do controle das 
duas casas. Mas a tendência na eleição direta era óbvia – nas 
eleições diretas para o senado, o MDB ganhou 52%, e a ARENA 34/% 

responsáveis (sem dúvida ligados à polícia e ao Exército) ou foram contidos pelos seus superiores ou 
decidiram parar (SKIDMORE, 1988, p. 41).     
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com 14% de votos nulos ou brancos. Mais cedo ou mais tarde, a 
abertura parecia fadada a escapar do controle governamental 
(SKIDMORE, 1988, p. 48). 

 Ainda nesse mesmo ano o governo afastou figuras da linha dura da estrutura 

ditatorial e o Congresso aprovou medidas saneadoras, tendo em vista o processo de 

“democratização”.6

Qual a avaliação que se pode fazer do governo Geisel? 

Geisel, que pelo nome pela postura poderia confundir-se  no panteão 
das figuras guerreiras de outrora, foi quem mais se aproximou de ter 
desempenhado um certo papel pessoal na história: bem ou mal, opôs 
à surda aliança entre burocracia e repressão. Em certo momento, 
quase se pôde dizer dele com alívio: regem habemus. E data do seu 
tempo  o projeto de  abertura. Por trás do trono, Golbery e Portella- o 
senador – fiavam sem parar as redes da armadilha institucional em 
que caímos. Mas se o desenho inicial da rota se fez nos tempos de 
Geisel, a travessia faz-se agora, na época de Figueiredo (CARDOSO, 
1986, p. 5).  

 Alguns analistas políticos consideravam que Geisel, assessorado por Golbery 

levara a liberalização a um patamar não esperado, por volta de 1974. Havia, 

entretanto, relevantes poderes arbitrários presentes, ainda, em nosso país. Por 

exemplo, a anistia não tinha sido universal, o Congresso não tinha força de decisão 

em alguns setores tais como controle de verbas públicas. O aparato de segurança 

conserva-se o mesmo. Este poderia ser considerado o legado recebido pelo novo 

presidente.   O Presidente João Batista de Figueiredo não era tão conhecido por 

6 A mais importante dessas medidas foi a abolição do AI 5, privando dessa forma, o Presidente da 
autoridade de declarar o recesso do Congresso, cassar congressistas, ou privar cidadãos dos seus 
direitos. Além disso, o habeas-corpus foi reinstituído para os presos políticos, e a censura prévia foi 
suspensa do rádio e da televisão. Ao mesmo tempo, novos poderes “de salvaguarda” foram dados ao 
executivo, inclusive a autoridade de declarar o estado de emergência limitado sem a aprovação do 
Congresso. (...) - no fim de 1978 Geisel deu novo passo para promover a reconciliação política. Ele 
revogou as ordens de expulsão de 120 exilados políticos, a maioria dos quais havia deixado o Brasil 
em 1969-1970 em troca de diplomatas estrangeiros que haviam sido seqüestrados pelos 
guerrilheiros. Entretanto, oito exilados foram especificamente excluídos, entre os quais o ex 
governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola e Luís Carlos Prestes, secretário –geral do Partido 
Comunista Brasileiro por um longo tempo (SKIDMORE,1988, p. 48/49).  
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grande parte de brasileiros.  Seu ministério não apresentou mudanças significativas. 

Conservou alguns ministros do governo anterior. O General Golbery continuou como 

chefe da Casa civil, mantendo a influência no sentido de garantir uma distensão 

gradual e controlada. Na perspectiva econômica, a política do Ministro Prof. Mario 

Simonsen estava sob fogo cruzado por conta do endividamento externo e 

superaquecimento da economia, após o choque do petróleo em 1977. A taxa 

inflacionária marcava 40%. Para remediar a situação Delfim Neto é convocado para 

substituir  o Ministro Professor Mario Simonsen,  prometendo  crescimento rápido.  A 

situação era complexa, pois a OPEP desencadeara  um segundo choque, (aumento 

de preços) que afetava  países importadores do seu petróleo. Foi nesse momento 

que o Brasil começou a desenvolver seu programa de álcool. Requeria-se, 

entretanto, tempo e recursos  para viabilizar esse programa, bem como a infra-  

estrutura necessária.

Durante o ano de 1978 os trabalhadores da indústria automobilística do ABC, 

sob a liderança do seu presidente Luiz Inácio Lula da Silva entram em greve, a 

primeira após 1968. Essa greve vai se repetir no ano seguinte e iria envolver, 

aproximadamente, três milhões de operários. Em São Paulo há um movimento de 

apoio de vários segmentos da sociedade civil a essas greves que se consubstancia  

por meio  do fornecimento de material e de alimentos. A Igreja sob o comando do 

cardeal Arns constitui importante fonte de solidariedade à luta dos operários.

Segundo Skidmore: 

Uma das questões para a qual a oposição conseguiu mobilizar um 
enorme apoio foi a anistia. A anulação, em dezembro de 1978, por 
Geisel, da maioria das primeiras ordens do exílio, agora prosseguia 
através da lei de anistia do ministro da justiça Petrônio Portela, 
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aprovada pelo Congresso, em agosto de 19797 (...) A nova lei trouxe 
de volta um grande fluxo de exilados incluindo Leonel Brizola e Luís 
Carlos Prestes. De volta ao Brasil estavam também as ovelhas negras
para os militares, tais como Miguel Arraes, Marcio Moreira Alves e 
Francisco Julião, ao lado de figuras chaves do PCB e do PC do B. A 
anistia era uma tônica poderosa na atmosfera política, dando um 
impulso imediato à popularidade do presidente (...) Ela mostrava a 
confiança de Figueiredo em sua capacidade de enfrentar as objeções 
dos “linha-dura”, trazendo tantos subversivos de volta à política.  
(SKIDMORE, 1988, p.53). 

Um dos fatos significativos, durante o primeiro ano do governo Figueiredo, foi 

a reestruturação do sistema partidário. Após o resultado da eleição de 1974, 

observou-se que o sistema bipartidário favorecia a oposição. Nesta perspectiva e 

como já destacado, anteriormente, Ulisses Guimarães e o General Golbery tinham 

discutido um acordo para promover uma reestruturação partidária, ação que é 

continuada pelo governo do General Figueiredo, que, no entanto, interage no sentido 

de continuar com o seu partido e criar vários  oposicionistas. A idéia do governo era 

que assim, além de resguardar sua posição, poderia estabelecer alianças com 

aqueles partidos que, por serem mais conservadores, poderiam se alinhar ao 

governo. Nesse sentido uma lei é aprovada no congresso, viabilizando a origem de 

novos partidos e, também subdividindo os dois existentes até então: a ARENA 

transmuta-se em Partido Democrático Social - PDS; grande parte daqueles que 

constituíam  o MDB, reúnem-se no PMDB, que acrescenta somente o P à sua sigla, 

um ardil  para atender a nova orientação, mantendo o nome pelo qual era 

conhecido. O estratagema do governo parece dar certo. Novos partidos surgem, 

Leonel Brizola, anistiado tenta ficar com o PTB, mas é vencido pela deputada Ivete 

Vargas que sendo sobrinha de Getúlio e ajudada pelo governo que não tinha 

interesse de que a legenda ficasse com Brizola, manobra para que a deputada 

7 Os anistiados eram todos aqueles presos ou exilados por crimes políticos. Estavam excluídos 
aqueles culpados de “crimes de sangue” durante a resistência armada ao governo. A lei também 
restabelecia os direitos políticos aos que tinham perdido em razão dos atos 
institucionais.(SKIDMORE, 1988, p. 53). 
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ganhe a precedência sobre a legenda. É, nesse momento, que Brizola forma sua 

agremiação: Partido Democrático Trabalhista -PDT. É criado, também e dirigido pelo 

então líder sindical - Luis Inácio Lula da Silva - o partido representante das 

esquerdas- Partido dos Trabalhadores- PT. Surge ainda o Partido Popular – PP, 

composto por empresários – banqueiros que em 1981 vai se incorporar ao PMDB.

Inicia-se a preparação para as eleições, destacando-se a posição de 

ingerência do governo, que logo no começo dessa campanha sofre grande perda 

com a morte de um dos principais articuladores de sua campanha, o Senador 

Petrônio Portela. Temeroso com a proximidade das eleições, embora tivesse 

estruturado todo conjunto de partidos de maneira a ser beneficiado, o governo 

resolve cancelar as eleições previstas para o final de 1979. Pretendia, dessa forma, 

garantir a manutenção do quadro de prefeitos e vereadores que em sua maior parte 

pertenciam ao partido do governo. Paradoxalmente, a prorrogação da eleição para  

governador em 1982, beneficiou o PMDB que ganhou mais tempo para se organizar 

para o referido pleito, quando, então, iria eleger, diretamente, governadores dos 

diversos estados (cargo para o qual, desde 1965 não havia tido mais eleições 

diretas), renovação de um terço do Senado, toda câmara  de Deputados federais e 

estaduais. O governo acreditava que superpondo as eleições, para diversos cargos, 

ficaria mais fácil vencê-las, porque vinculando a eleição para diversos cargos o 

eleitor poderia  de forma mais fácil ser manipulado ou ter sua atenção fragmentada 

para eleição de um nível mais próximo a ele, como por exemplo, as  eleições para 

prefeito.

Pode-se destacar outra medida contraditória, tomada pelo governo, 

considerando os propósitos assumidos por ele na transição  para a democracia, que 

se  propunha  realizar:  a lei   que       dispunha       sobre  a entrada e residência   de 
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estrangeiros no País. Visava a instituir uma forma legal de impedir ou de banir do 

Brasil, pessoas que não eram consideradas favoráveis ao regime. Essa lei foi 

promulgada, sobretudo, para expulsar e controlar religiosos que induziam populares 

a fazerem reivindicações e lutarem por seus direitos. A igreja se interpôs em 

conjunto com grupos representantes dos direitos humanos. Embora com muita 

resistência a lei foi aprovada por decurso de prazo e foi utilizada pelo governo para 

expulsar o padre italiano Vito Miracapillo8 que  vinha assumindo e liderando 

movimentos contrários aos seus interesses. 

Por volta do fim de 1979 a economia apresenta déficit na balança de 

pagamento e uma taxa de inflação considerada a mais elevada, desde o princípio da 

ditadura. O cruzeiro é desvalorizado em 30% e no primeiro mês do ano o governo 

prefixa a taxa de desvalorização e de indexação sobre todas as obrigações 

financeiras. A idéia era que durante o ano de 1980,  caso a expectativa de inflação 

fosse reduzida,  a onda inflacionária seria contida. Outros aspectos também 

indicavam  dificuldades, por exemplo, no tocante à questão do  trabalho o DIEESE  

apontava a perda salarial acumulada dos trabalhadores. Urgia que se fizesse 

reformas no modo de calcular o índice salarial. Além da intenção de “redistribuir 

renda” a idéia era evitar a crescente mobilização e organização dos trabalhadores 

que após duas greves em 1978 e 1979, não foram pacificados e iniciam em abril de 

1980 mais um movimento grevista envolvendo 300.000 operários. Além desse foco 

de protestos no ABC paulista, destaca-se ainda a greve dos canavieiros em 

Pernambuco, desencadeada por milhares de trabalhadores da zona da mata. 

8 Em recente depoimento ao Diário de Pernambuco, em matéria articulada pelo jornalista Jailson da 
Paz, Pedro Eurico, deputado estadual e, então advogado do Pe. Vito Miracapilo, disse nunca duvidar 
que era de interesse dos latifundiários a expulsão de Miracapillo. Segundo Eurico, havia  um 
movimento claro para desestabilizar o trabalho da igreja progressista na área canavieira do Estado
era patente. “Naquela época, a Igreja era a voz do povo, pois não existiam centrais sindicais como a 
CUT, tampouco sindicatos rurais fortes e organizados” (PAZ, 2005, p.www.faintvisa.com.br/notícias) 
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Segundo (Bernardes, 2005, p.39) essa greve foi um dos marcos históricos da volta 

aberta e organizada das lutas sociais no Brasil, desde o golpe militar. 

O resultado desses movimentos não foi favorável aos trabalhadores que se 

enfrentaram com o poder da repressão e vários líderes foram presos, entre os quais 

- Lula. Devido à falta de recursos financeiros os trabalhadores cederam, 

considerando, também, que os empresários com os quais deveriam manter as 

negociações estavam por trás das articulações do governo.

O processo de transição, porém tinha seus antagonistas e de 1980 para 1981 

o País enfrenta uma série de ações de caráter policial contra aqueles que 

colaboram, ou de alguma maneira apóiam a “redemocratização”. As bancas de jornal 

são alertadas para pararem de fazer divulgação através da venda de publicação de 

teor considerados de esquerda ou contra o regime. Inúmeros atos de vandalismo 

são cometidos em nome do regime de exceção, alguns casos com vítimas fatais 

como foi o caso da remessa de uma carta bomba para a Ordem dos Advogados do 

Brasil que matou a secretária que a recebeu. Outro episódio ocorreu no 

estacionamento do Rio-Centro, onde estava se realizando um show, que se dizia em 

prol de causas da esquerda.   Uma bomba explodiu matando um sargento e ferindo 

um tenente. As explicações foram as mais diversas, porém ficou evidenciado que a 

finalidade era acabar com o show de MPB (que contava com a presença de diversos 

artistas que vinham sendo perseguidos pela ditadura militar, tais com Chico 

Buarque, Caetano Veloso e Elba Ramalho que cantava na hora em que a bomba 

explodiu) e infundir medo nos que  assistiam ao show. Criou-se um clima de 

insegurança, pois se acreditou que o processo de abertura poderia ser interrompido 

pela força dos militares de linha dura. A necessidade de investigação desses casos 

pôs mais uma vez em reta de coalizão o chefe da Casa Civil, Golbery e os militares 
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de linha dura, que justificavam esses atos autoritários, como uma forma do governo 

não perder sua direção. Além disso, Golbery se opunha também a algumas medidas 

tomadas pelo ministro Delfim Neto, na esfera econômica, como por exemplo, 

descontos na folha de pagamento da Previdência Social. Diante desses  

desencontros o General Golbery  foi substituído pelo antigo chefe da Casa civil à 

época do governo  do General Médici, João Leitão de Abreu. Advogado do Rio 

Grande do Sul era conhecido por suas ligações com os militares pertencentes à 

extrema direita. A saída de Golbery também facilitava o deslanche da política de 

recessão do ministro Delfim que, após não obter sucesso com as medidas de 

desvalorização, prefixação e ajustes indexados, com uma inflação de 120%, dá 

início a um novo programa sem prefixação desvalorização e correção monetária.  No 

ABC paulista o clima continuava tenso e Lula, acusado de liderar diversas greves, foi 

condenado a prisão, com aproximadamente mais dez sindicalistas, acusados de  

desrespeitarem a Lei de Segurança Nacional.  

Durante o ano de 1981 o Presidente João Figueiredo sofre um infarto e o 

vice-presidente Aureliano Chaves assume a presidência. Havia receio por parte 

daqueles que estavam comprometidos com a abertura, que depusessem o Vice-

presidente, como tinham feito com o vice-presidente Pedro Aleixo durante o governo 

de Costa e Silva, quando este sofreu um derrame.  Não houve, porém, solução de 

continuidade no processo, embora o vice-presidente Aureliano Chaves não tenha 

tido neste período autonomia para tomar decisões referentes a questões militares e 

de segurança.

 Os resultados das eleições de 1982, de acordo com toda série de medidas  

tomadas pelas forças governamentais, desde  a derrota eleitoral de 1974, não foram 

logicamente favoráveis à oposição que não conseguiu obter a maioria, embora tenha 
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recebido 59% dos votos. Todos os partidos que constituíam a oposição PMDB, PTB, 

PDT e PT ultrapassavam o número de deputados federais do PDS com cinco 

deputados a mais. No Senado, porém, o PDS tinha 46 senadores, enquanto a 

oposição tinha apenas 23.

No entanto a situação é diferente em alguns estados mais representativos:  a 

oposição com Leonel Brizola  para governador do Rio de Janeiro, Franco Montoro 

em São Paulo e Tancredo Neves em Minas Gerais.

De acordo com Lamounier; 

A descompressão pela via eleitoral  permanecia viável,  no Brasil, em 
virtude dos antecedente pluralistas do sistema político e do elevado 
grau de controle que o governo era capaz de exercer sobre a agenda 
política. Gostaria de sugerir que essa viabilidade é também função do 
comportamento da oposição, e que esta se dispôs a jogar esse jogo 
em grande parte devido à própria estrutura da competição, vale dizer, 
à distribuição das chances eleitorais baseada na composição sócio 
geográfica do eleitorado e na distribuição das preferências partidárias. 
Estes fatores de ordem estrutural têm uma importância ponderável 
para se entender como foi possível a prática contínua do jogo, com 
razoável seriedade, apesar da vigência da legislação ditatorial, até o 
final de 1978, e das freqüentes manipulações baseadas na maioria 
governista, até 1982 (LAMOUNIER, 1988, p.102).  

Nesse sentido, se a transição para “democratização” era feita pela via 

eleitoral, os arranjos e superação em outros setores estavam fortemente 

comprometidos.  Observa-se nesse quadro, governos débeis sob o ponto de vista 

político, porém com capacidade para desenvolverem suas funções coercitivas  e de 

controle. Sem representatividade em relação aos diversos grupos do País revelam-

se  repressivos diante das demandas e da participação da sociedade civil. Nessa 

conjuntura de contradições o que indicava ser uma  crise, continua de legitimidade 

passa a se caracterizar como algo mais grave. Segmentos sociais cada vez mais 

significativos começam a colocar em questão além dos próprios fundamentos da  
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autoridade do regime, mecanismos sociais e políticos que representam seu 

comando e a obediência a ele.  A crise do governo e do autoritarismo evocava uma 

divisão que cada dia se aprofundava mais entre grande parte da população que 

estava desacreditando da direção dada pelo governo militar e outros segmentos da 

sociedade civil que continuavam respaldando suas diretrizes arbitrárias mas com 

claras dificuldades para justificar  a autoridade moral do regime de 1964.9

Entre as várias abordagens sobre a transição para “Democracia” distingue-se 

a de Mainwaring e Viola - discutindo as diferentes vias de transição para a 

democracia, incluem: 

 o processo de liberalização do Brasil classifica-se na categoria de 
“transição pelo alto”. Esta espécie de transição distingue-se da 
“transição por colapso” e da “transição por retirada” pelo grau de 
controle que as elites autoritárias exercem sobre o processo de 
liberalização. Segundo os autores, a abertura brasileira decorreu de 
uma decisão das elites do regime, motivadas por um projeto de 
construção de uma ordem política compatível com o desenvolvimento 
já alcançado em outras esferas da sociedade (MAINWARING E 
VIOLA, 1984 apud DINIZ, 1985, p. 335). 

De acordo com o ponto de vista de Diniz a abertura se processa por conta do 

projeto de transformação que os próprios mentores do autoritarismo  arquitetaram 

em relação à esfera política, tendo em vista reestruturar sua base  de apoio 

9 De crise em crise (1968-69; 1973-74; 1977-78), enfrentando duras derrotas no terreno eleitoral, 
sendo incapaz de articular o seu projeto nacional com a vontade popular, os governos militares que 
se sucederam, nesses últimos quinze anos, não se cansaram de sempre renovar a sua velha 
promessa de, finalmente, “redemocratizar o País”. É como se a cada novo general-presidente 
estivéssemos em face de um novo começo. Sintoma de outra parte, de uma impossibilidade 
constitutiva do próprio regime para enfrentar o problema da sua autojustificação diante da sociedade. 
Por isso, mais do que “crise do regime”, talvez fosse mais apropriado falar do regime da crise. Que, 
desde os seus primórdios, semeia as condições de sua própria deterioração: uma política 
francamente antipopular, antidemocrática e antinacional. Um regime, aliás, que se articula como 
alternativa para a crise (nesse caso, do populismo), mas que não chega a construir as condições que 
lhe permitam assumir, de forma mais completa, o seu caráter de militar com aspiração de 
continuidade, embora não possa conviver, também, de modo mais efetivo, com as suas reiteradas 
promessas de democratização e/ ou liberalização. Um regime, portanto, que parece tender, sempre 
mais, a ingressar em um círculo vicioso, cuja síndrome parece se constituir em uma eterna recriação 
de sua própria crise. (MOISÉS, 1980, p. 29) 
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desgastada desde 1964, devido ao alongado tempo de restrições e, sobretudo, pelo 

período de repressão de 1968-1973. Assim, é que se pode diferenciar o projeto de 

abertura “lenta e gradual”, proposta pelo regime e o processo de abertura que teve 

de ser desencadeado, indo além das pretensões da elite do governo.  Diniz ressalta: 

que não se trata de um  processo cujos rumos teriam sido decididos 
de forma autônoma apriorística, imune ao movimento da sociedade. 
Por um lado, o governo deteve o controle das regras do jogo político, 
e formulando-as sucessivamente para tolher o ímpeto reformista de 
diferentes setores da sociedade. Por outro lado, o detalhamento da 
agenda da transição para um formato político mais aberto e 
competitivo transcenderia os estreitos limites do círculo palaciano, 
resultando de fato de uma contínua transação entre governo e forças 
oposicionistas. Assim, qualquer que tenha sido o grau de clarividência 
política das elites dirigentes durante o governo Geisel, a distensão foi 
em grande parte uma resposta à oposição  sistemática e contínua 
enfrentadas pelo regime (DINIZ, 1985, p. 334-335). 

A seqüência dos acontecimentos precipitaram o processo de erosão  do 

regime.  Com o fim do bipartidarismo em 1979, a criação e estruturação dos partidos 

e o fim do pleito indireto para governador e senador, é desencadeada a campanha 

para eleição direta para Presidente da República, também, tendo em vista que não 

havia sido restabelecida a via direta para o pleito presidencial, prática extinta desde 

outubro de 1965, pelo Ato Institucional nº 02, editado pelo Marechal Castelo Branco. 

No princípio de 1983, quando se dá início às sessões legislativas, o deputado de 

Cuiabá M.T., Dante de Oliveira elabora uma emenda para ser votada pela câmara, 

estabelecendo eleições diretas em todos os níveis.  No período compreendido entre 

fins de 1983 e começo de 1984 foi grande o movimento e luta pela eleição direta 

através da campanha “diretas já”. Os partidos de oposição constituíram uma grande 

força para articular segmentos populares e a sociedades civil em geral. Esta 

campanha ganhou dimensões imprevistas provocando o isolamento daqueles que 

eram adeptos da eleição indireta. 
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O Presidente Figueiredo havia declarado que não iria participar da campanha 

para eleição do seu sucessor. Isso deu margem para o esvaziamento e divergências 

internas no partido do governo. 10 Entretanto  em 31 de março de 1984, o Presidente 

reafirma que as eleições para presidente seriam por via indireta. 

 A emenda Dante de Oliveira foi votada no dia 25 de abril de 1984 e não teve 

votação suficiente para ser encaminhada ao Senado. “Contaram-se 298 votos a 

favor, 65 contra e três abstenções e deixaram de comparecer à sessão 112 

deputados” ( ABREU et al, 200, pág.4154).  

Com a inviabilidade da eleição direta para presidente é dado início à 

campanha para as eleições indiretas, marcadas para serem realizadas no Colégio 

Eleitoral no dia  15 de janeiro de  1985:

prevalecendo a  opção autoritária  (indireta) para a escolha do 
sucessor de Figueiredo em 1985, quatro candidatos  se apresentaram 
inicialmente para disputar a indicação pelo  PDS: o vice –presidente 
Aureliano Chaves, o senador por Pernambuco Marco Maciel, o Gal. 
Mário Andreazza, Ministro do Interior e o deputado Paulo Salim Maluf- 
São Paulo. (ABREU et al, 2001, p.4074). 

10 Em abril de 1983, o diretório nacional do PMDB  deliberou promover uma campanha nacional em 
prol da realização de eleições diretas para a presidência. Dois meses depois, o ministro das Minas e 
Energias, César Cals, propôs a reeleição do presidente João Figueiredo. Descartou-se, contudo, a 
hipótese da reeleição, propondo-se em seguida a candidatura do ministro  do Interior, Mário 
Andreazza, pelo Partido Democrático Social (PDS). Simultaneamente, a campanha oposicionista 
começava a ampliar-se.Governadores do PMDB divulgaram uma declaração conjunta em que pediam 
ao Congresso eleições diretas para a presidência. No fim de novembro, realizou-se em São Paulo, 
patrocinada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), a primeira manifestação  popular em favor dessa 
reivindicação, que reuniu cerca de dez mil pessoas. Em 10 de janeiro de 1984 a comissão executiva 
de PDS repeliu oficialmente a proposta de restabelecimento das eleições diretas, reafirmando a 
“legitimidade do Colégio Eleitoral” . Dois dias depois, foi realizado o primeiro comício pró-diretas, no 
centro de Curitiba, no local conhecido como Boca Maldita, reunindo cerca de 30 mil manifestantes, 
segundo o jornal Folha de São Paulo. Em seguida, foram realizados comícios, passeatas e 
manifestações menores em Porto Alegre, Camboriú (SC), Vitória, Salvador, João Pessoa e Fortaleza. 
Em 25 de janeiro, o comício de praça da Sé, em São Paulo, reuniu cerca de trezentas mil pessoas e 
mostrou o apelo popular da emenda. 
As manifestações multiplicaram-se por todo o país. Belo Horizonte promoveu em fevereiro ato 
chamado Grito dos Mineiros, com cerca de trezentas mil pessoas. Em 14 de março, foi criado o 
comitê suprapartidário pelas diretas, reunindo integrantes dos partidos de oposição, da OAB e de 
outras entidades, firmando-se um acordo de negociação e entendimento pelas Diretas Já. No dia 21, 
o comitê suprapartidário pelas  diretas promoveu uma passeata no Rio de Janeiro com 150 mil 
pessoas. Diante da pressão popular, em 31 de março o presidente Figueiredo divulgou comunicado 
oficial em rede nacional de televisão, reafirmando que o novo presidente seria escolhido por via 
indireta. (ABREU et al, 2001, p. 4154)       
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 Para resolver o impasse, o presidente Nacional do PDS, à época José 

Sarney, em comum acordo com o Presidente Figueiredo resolveu realizar uma 

convenção partidária para eleger aquele que apresentasse a maioria da preferência 

dentro do partido. Paulo Maluf11 considerou que a proposta era um casuísmo dos 

seus adversários para obstaculizar sua candidatura. Negou–se a participar do 

processo convencendo por meio de um trabalho encaminhado aos congressistas a 

inutilidade de se realizar tal prévia. Posteriormente, uma frente de deputados e 

senadores do PMDB e do PDS 12ainda tentam eliminar a candidatura de Paulo 

Maluf, apoiado pelo General Médici, por intermédio de uma convenção (prévias, 

versão brasileira que imitava as eleições primárias americanas), em que disputava 

11Paulo Maluf nasceu em São Paulo em 3 de setembro de 1931. Filho de empresários de 
ascendência libanesa, formou-se em engenharia pela Escola Politécnica da USP em 1954. Em 1964, 
tornou-se vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Tomou posse em 30 de março, um 
dia antes da queda do presidente João Goulart. O sogro de Maluf era um dos líderes do Ipes, órgão 
que articulou o golpe. Sua carreira política começou graças à amizade com o general Arthur da Costa 
e Silva, que, em 1966, foi eleito presidente pelo Congresso. Ele indicou Maluf para a presidência da 
Caixa Econômica Federal em São Paulo, em 1967. Em 1968, Maluf foi nomeado prefeito de São 
Paulo (1969-1972).Na gestão seguinte, Maluf foi secretário de Transportes da prefeitura (1971-1974). 
Em 1974, tentou ser indicado candidato ao Senado, mas o presidente Ernesto Geisel já havia 
escolhido Carvalho Pinto, o que levou Maluf a desistir. Retomou suas atividades na Associação 
Comercial e, em 1976, foi eleito presidente da entidade. Logo começou a articular para chegar ao 
governo de São Paulo. Maluf apostara na candidatura à Presidência do ministro do Exército, Sylvio 
Frota, da linha-dura. O presidente Geisel, que apoiava o general João Baptista Figueiredo, demitiu 
Frota em outubro de 1977. Sem esperança de ser indicado pelo presidente, Maluf visitou todos os 
1.261 delegados que iriam votar na convenção da Arena. Em abril, Geisel escolheu Laudo Natel.
Confiante, Natel nem procurou os delegados. Na convenção, em junho de 1978, Maluf 
cumprimentava todos os arenistas chamando-os pelo nome. Venceu por 617 votos a 589 e foi eleito 
para o governo do Estado de São Paulo. Naquela gestão, criou a Paulipetro, estatal destinada a 
extrair petróleo, que consumiu US$ 500 milhões na perfuração de 21 poços, mas só achou água e um 
pouco de gás. Maluf nunca trocou de partido, embora a sigla tenha mudado ao longo dos anos: de 
Arena para PDS, que mudou para PPR, que virou PPB, que hoje é PP (Partido Progressista).Em
1982, disputou uma vaga de deputado federal; foi eleito com 672.629 votos. Na Câmara (1983-1986), 
articulou sua primeira candidatura à Presidência da República. Em 1984 votou contra a emenda que 
propunha as eleições diretas. Em 1985, tentou a Presidência via Colégio Eleitoral, mas foi derrotado 
quando seus ex-aliados formaram uma frente (a Frente Liberal, futuro PFL) e apoiaram Tancredo 
Neves, que ganhou por 480 votos contra 180 de Maluf (ABREU et al, 2001).     

12 Participaram do encontro pelo PMDB: os senadores Pedro Simon, Afonso Camargo e Humberto 
Lucena, além dos deputados Ulisses Guimarães e Freitas Nobre; pela frente liberal, o vice-presidente 
Aureliano Chaves os senadores José Sarney, João Calmon, Jorge Bornhausen, Marco Maciel e 
Guilherme Palmeira, e os deputados José Lourenço, Fernando Bastos, Saulo Queirós, França 
Teixeira e Volnei Siqueira; e pela dissidência do PDS, o presidente do diretório regional do Rio de 
Janeiro Wellington Moreira Franco (ABREU et al, 2001, p. 4154)      
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com o General Mario Andreazza, preferido de Figueiredo, Golbery e Geisel. Maluf 

venceu, e assim, estabilizou-se  como candidato do governo à eleição do colégio 

eleitoral de 1985. Isso teve como reação a renúncia do Presidente do PDS José 

Sarney, o que, sem dúvida,  provocou uma desestabilização na coesão do governo.

Com o intuito de deter o retrocesso da “redemocratização”, os governadores 

do PMDB, sob a presidência do deputado Ulisses Guimarães, reuniram-se em 

Brasília em junho de 1984 e lançaram o nome de Tancredo Neves como candidato 

da oposição. 

Durante o ano de 1984, diversos episódios ameaçaram a consolidação da 

campanha do candidato de oposição Tancredo Neves, tais como a demissão do 

Ministro da Marinha – almirante Maximiano da Fonseca acusado de ser favorável à 

campanha em favor das diretas.  Em entrevista que deu à revista Playboy, o Ministro 

Maximiano falava sobre plano que elaborara, tendo em vista impedir qualquer  ação 

contrária ao processo de abertura. Outro episódio foi a prisão de quatro pessoas que 

estavam fixando cartazes do Pc do B. em apoio à candidatura de Tancredo Neves, 

às vésperas da convenção do PMDB. Diversos boatos também circularam, na época 

dando a entender que influente setor das forças armadas ameaçava interferir no 

processo eleitoral. Houve também, boatos sobre uma organização que se 

estruturava para evitar um hipotético golpe e cuidar da proteção física do candidato 

de oposição. No início de setembro de 1984, os generais Reinaldo Melo de Almeida 

e Gustavo Morais Rego, promovem um encontro entre Tancredo Neves e o ex-

Presidente General Geisel “Dele recebeu a garantia de que o Exército se manteria 

distante do problema sucessório, cuja solução o País havia transferido à sociedade 

civil através dos partidos políticos representados no Congresso Nacional”. (ABREU

et al, 2001, p.4076). 
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Posteriormente, os representantes dos três comandos das forças armadas se 

reúnem e, após analisarem a campanha eleitoral e observarem a intensa 

participação e adesão das forças armadas a essa campanha, divulgam nota na qual 

revelam a preocupação com a radicalização da campanha e com o apoio dado a ela 

pelas forças clandestinas de esquerda que se utilizam desta campanha para 

“enlamear” e lançar calúnias contra os mandatários da nação e ao governo militar. 

Em outubro Tancredo Neves realiza discurso por intermédio do qual procura 

estabelecer a conciliação “desencorajando as aspirações revanchistas e isentando 

as forças armadas de cumplicidade em atos que pudessem impedir a reconciliação 

do País com a democracia” (ABREU et al,200, p.4076). 

O discurso e as providências do candidato Tancredo também não amenizam 

o clima de animosidade e insegurança que pairava sobre a nação. Em 26 de 

outubro, o Jornal, Folha de S. Paulo divulga matéria em que fala sobre as 

providências do governo para impedir, através de medidas repressivas, as ações 

sucessórias. A CNBB também declara que conhece grupos de militares que 

conspiram tendo em vista proteger a Nação de possíveis intervenções de forças de 

esquerda. Mais uma vez o candidato Tancredo Neves se encontra com o General 

Valter Pires, que lhe dá garantias da não intervenção das forças armadas no 

processo sucessório. O referido ministro, paralelamente a esse encontro, pronuncia-

se por meio de nota pública afirmando que o Exército não iria intervir na transição 

democrática que será consolidada na eleição do novo Presidente da República, na 

forma prevista na lei. 

O partido do governo também cria obstáculos para a vitória da oposição.

No dia 22 de outubro, o senador pedessista Moacir Dalla, presidente 
da mesa diretora do senado, responsável pela regulamentação e 
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organização do pleito, baixou instruções tornando secreta a eleição 
dos seis delegados de cada assembléia legislativa estadual, que 
juntamente com a totalidade dos membros do Senado e da Câmara, 
integrariam o colégio eleitoral em janeiro de 1985. A oposição 
imediatamente denunciou o casuísmo da medida, que desconsiderava 
o acordo firmado entre as lideranças partidárias facultando aos 
legislativos estaduais a deliberação sobre a forma de votação, se 
aberta ou secreta, não conseguindo, porém mudá-la. O cerco à  
oposição levou também a que tropas do comando militar do amazonas 
fossem deslocadas para S. Luís para dar cobertura à ocupação pela 
Polícia Federal por ocasião da escolha dos delegados desta casa ao 
colégio eleitoral (ABREU et al, 2001, p. 4077).  

O deslocamento da tropa se deu em virtude da pressão e de diversos 

incidentes ocorridos em várias sessões que acabaram escolhendo seis delegados 

malufistas. O Presidente do PDS maranhense, deputado Jaime Santana,  ligado ao 

candidato  Vice-Presidente José Sarney e, portanto, já constituindo a dissidência 

liberal, impetrou mandato na justiça. Conseguiu anular a eleição e promover uma 

outra, na qual foram escolhidos novos delegados para o Colégio Eleitoral, cuja 

composição  favorecia o candidato Tancredo Neves.

Com tensão, pressão e muitas ações que visavam a desmobilizar a frente 

oposicionista, transcorreu esse período antecedente à eleição.  Em um dos mais 

significativos discursos feitos durante a campanha, em 30 de novembro, no Rio de 

Janeiro, por ocasião do  encerramento do I Encontro Nacional da Indústria, Tancredo 

“defendeu  a necessidade imperativa de constituição de um pacto social entre 

governo, empresários e trabalhadores para que a democracia, em vez de um 

empreendimento de risco se constituísse em um sistema de apaziguamento e de 

soluções de conflitos sociais agravados e reprimidos por anos de arbítrio” (ABREU et 

al,200, pág.4077) 

No dia 08 de Janeiro de 1985, em uma reunião na Câmara dos deputados, 

Tancredo recebeu dos seus pares do PMDB um documento de 600 páginas, 

contendo a programação para o governo, que deveria comandar. O documento 
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intitulava-se Nova República, denominação que havia cunhado em dezembro de 

1984.

Em 15 de janeiro os membros do Colégio Eleitoral deram 480 votos a 
Tancredo Neves e apenas 180 a Paulo Maluf, tendo sido registradas 
17 abstenções e nove ausências. Os cinco estados que mais 
contribuíram para a vitória da Aliança Democrática foram Minas 
Gerais (57votos), São Paulo (50), Rio de Janeiro (42), Paraná (37),  e 
Bahia (35). Além dos aliancistas, Tancredo recebeu os votos dos 
convencionais do PDT e de dissidentes do PDS e do PT(ABREU et 
al,2001, p. 4077).  

Após o resultado do pleito Tancredo declarou: 

      

A primeira tarefa do  governo seria a de promover a organização 
institucional do Estado. Ressaltou a importância da conciliação, que 
não exclui o confronto de idéias, a defesa de  doutrinas divergentes, e 
concitou o País ao grande mutirão nacional para o qual não há um de 
vós que possa ser dispensado (ABREU et al, 2001, p. 4077).  

Em entrevista também, dada após a eleição, Tancredo Neves criticou:

os desequilíbrios decorrentes da expansão inflacionária, observando 
que as medidas de combate à  deterioração da moeda e à elevação 
dos preços não deveriam se incompatibilizar com a aceleração do 
crescimento econômico, mas sim proporcionar a criação do novos 
empregos, melhor remuneração à  força de trabalho e uma 
distribuição mais justa de renda nacional (...) Vamos realizar uma obra 
que faça o homem brasileiro acreditar na sua nação, confiar nela e 
confiar no seu governo (ABREU et al, 2001, p. 4077). 

Após a eleição, Tancredo fez várias viagens ao exterior. Visitou já como 

presidente eleito do Brasil os Estados Unidos e vários Países da Europa.  Segundo 

analistas políticos as viagens tinham como objetivo:

mostrar ao Ocidente que as elites políticas brasileiras estavam 
suficientemente amadurecidas para conduzir sem dramas e 
precipitações intempestivas, a substituição de um regime autoritário 
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por uma organização democrática estável e conciliadora.Essa 
organização seria capaz de  agregar não apenas as forças 
conservadoras como também as correntes representativas daquelas 
áreas mais agredidas pela inquietação, pelo inconformismo e pela 
marginalidade. O presidente eleito procuraria demonstrar, 
paralelamente, que a participação política produzida pela convivência 
dos antagonismos  teria como indispensável corolário a reativação da 
economia, dando amparo à  redução dos atritos sociais em estado 
latente de fermentação. O Brasil havia mudado e as mudanças 
deveriam se fazer sentir inclusive nas modalidades de negociações, 
desde o estabelecimento de acordos comerciais até a fixação de 
compromissos mútuos em suas alianças de cunho político e militar 
(ABREU et al, 2001, p. 4078). 

Ao regressar ao Brasil, Tancredo deu início às negociações para formação do 

novo Ministério. Para a Área econômica - ministro da Fazenda - foi indicado seu 

sobrinho Francisco Dornelles. Junto com o deputado Ulisses Guimarães escolheu os 

ministros das diversas outras pastas: Gabinete Civil, José Hugo Castelo Branco 

(MG);  Justiça, Fernando Lyra (PE); Relações Exteriores, Olavo Setúbal (SP); 

Trabalho, Almir Pazzianotto (SP); Indústria e Comércio, Roberto Gusmão (MG); 

Agricultura, Pedro Simon (RS); Minas e Energia, Aureliano Chaves (MG); 

Previdência Social, Valdir Pires (BA); Saúde, Carlos Santana (BA);  Educação, 

Marco Maciel (PE); assuntos Fundiários, Nélson Ribeiro (PA); Administração, Aluísio 

Alves (RN);  Habitação e Saneamento, Flávio Peixoto (GO); Desenvolvimento 

Regional, Ronaldo Costa Couto (MG); Cultura, José Aparecido de Oliveira (MG); 

Transportes, Afonso Camargo (PR); Ciência e Tecnologia, Renato Archer (MA); 

Desburocratização, Paulo Lustosa (CE); Gabinete Militar, general Rubem Bayma 

Denis; Exército, general Leônidas Pires Gonçalves; Marinha, almirante Henrique 

Sabóia; Aeronáutica, brigadeiro Júlio Otávio Moreira Lima; EMFA, almirante José 

Maria Amaral. Com a nomeação de José Aparecido para o governo de Brasília foi 

indicado para o Ministério da Cultura o professor Aluísio Pimenta, de Minas Gerais. 
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Quem era Tancredo Neves? Nasceu em  S. João Del Rey em 04 de março de 

1910.  Teve  uma intensa agenda política desde 1935, quando foi eleito com o maior 

número de votos para vereador em sua cidade natal S. João Del Rey, o que o tornou 

Presidente do legislativo municipal. Em 1947 foi eleito deputado estadual, na eleição 

pós-derrubada do Estado novo em 1945, com expressivo número de votos. Em 1950 

concorreu para o governo mineiro, mas foi derrotado por Juscelino Kubitschek-JK 

apoiado na ocasião pelo Presidente Dutra. Posteriormente, foi membro da Comissão 

de transportes, comunicações  obras públicas. Nesse momento, sua atuação 

começa a ser conhecida, nacionalmente, e, quando está no meio do seu primeiro 

mandato federal foi nomeado por Vargas para assumir o Ministério da Justiça. Nesse 

cargo, vai acompanhar os episódios que culminam com o suicídio do Presidente 

Vargas. Reassume a sua cadeira de deputado Federal e vai na Câmara articular a 

candidatura de JK para presidência da República. Exerceu ainda atividades na 

direção do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, na Carteira de Redescontos do 

Banco do Brasil e na Secretaria de Finanças do Governo de Minas Gerais e Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico, nomeado por JK. Sua atuação foi ainda 

de significativa relevância como primeiro ministro, de Jango Goulart, em uma 

experiência parlamentarista até a realização do Plebiscito que referendou o 

presidencialismo. Após oito anos de afastamento da Câmara, é eleito com grande 

porcentagem de votos, a segunda maior da bancada mineira. Foi indicado líder da 

Câmara em fevereiro de 1963. Procurou junto a Goulart evitar o clima de confronto 

que desencadeou o golpe de 1964. Manteve-se durante o regime de exceção em 

uma posição de discreta reserva, elegendo-se deputado federal nas legislações de 

1966, 1970, através da legenda do MDB. Em fins de 1973 lançou,  juntamente com o  

secretário-geral do MDB, Tales Ramalho a “anticandidatura do deputado Ulisses 
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Guimarães concorrendo com o General Ernesto Geisel. A campanha foi denominada 

”Navegar é Preciso” e tinha apenas a intenção de mostrar ao País a resistência que 

se fazia ao sistema. Entretanto essa ação colaborou para vitória do MDB, cujo 

partido elegeu 16 das 22 cadeiras em 1974. Nestas eleições foi eleito deputado 

federal e terceiro vice-presidente. Assumiu uma posição de conciliador entre as 

diversas correntes dentro do partido “autêntica” e” moderada” que pretendiam  a 

hegemonia da legenda. Em 1978 é eleito senador por Minas Gerais 13 e em 1981 

tem sua candidatura lançada a governador de Minas, através da legenda do PP. 

Quando o governo por volta de novembro de 1981 envia para Câmara projeto de 

proibição de coligações partidárias, já com a intencionalidade de evitar possíveis 

alianças de partidos oposicionistas, Tancredo busca promover aglutinação de todos 

os partidos de oposição. A idéia, entretanto não foi acolhida pelo  PT, PDT e PTB. 

Foi aceita apenas pelo PMDB e oficializada em encontro em 14 de fevereiro de 

1982, quando Tancredo foi eleito vice-presidente do PMDB. Tancredo justificava que 

as bases de plataforma dos dois partidos, não eram contraditórias, divergem apenas 

na metodologia considerando que o PMDB é mais agressivo do que o PP. 

Como já citado anteriormente, ficam assentadas aí as bases para futura 

indicação de Tancredo Neves à Presidência da República,   eleito em  15 de janeiro.

Tancredo não chegou a assumir a Presidência. Adoeceu na véspera de 

assumir o cargo de primeiro presidente civil, após a ditadura militar, quando todo 

13 Com o fim do bipartidarismo em novembro de 1979, aproximou-se do  deputado Magalhães Pinto, 
seu antigo adversário na política mineira, visando à formação de um partido de centro, liberal, tendo 
Minas Gerais como base, com o papel de equilibrar a balança na passagem do poder aos civis e de 
fornecer o candidato à sucessão do Presidente Figueiredo. A decisão de Tancredo de não integrar o 
partido sucedâneo do MDB foi consolidada depois do veto dos não alinhados e autênticos do MDB o 
ingresso no novo partido do governador do Rio de Janeiro Chagas Freitas e do governador do Rio 
Grande do Norte, Aluísio Alves e seus correligionários(...) por contar em seus quadros com 
Magalhães Pinto, Olavo Setúbal e Herbert Levy, o PP foi denominado depreciativamente pela 
imprensa de “partido dos Banqueiros”. Foi chamado também de “partido  de Petrônio“ por 
supostamente seguir os termos de um acordo tácito firmado entre Tancredo, o deputado Tales 
Ramalho e  o Ministro Petrônio Portela, grande incentivador da criação de um partido de centro, e 
como tal não como um partido de oposição, mas como auxiliar (ABREU et al, 2001, pág.4079).    
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País vivia a expectativa da sua posse. Nessa situação, todo meio político se agita 

para assistir ao desenrolar dos acontecimentos. 

O meio político se mobilizava para tentar solucionar o impasse surgido 
a respeito de quem assumiria a presidência da República em 
exercício: o vice –presidente José Sarney ou o Presidente da Câmara, 
Ulisses Guimarães. Para os grupos mais radicais do PMDB, o 
deputado peemedebista seria a segunda pessoa na escala hierárquica 
da sucessão, mas o próprio Ulisses entendeu que vetar a posse de 
Sarney, ignorando sua condição de companheiro de chapa de 
Tancredo, seria o mesmo que invalidar a legitimidade da eleição 
verificada no Colégio Eleitoral.  O argumento do Presidente Nacional 
do PMDB, escudado na opinião de constitucionalistas qualificados, 
acabou derrubando todas as dúvidas e versões levantadas (ABREU et 
al, 2001, p. 4079). 

De acordo com órgãos de imprensa (Folha de S.  Paulo, Jornal da Tarde), um 

outro aspecto, enfrentado pelos líderes que procuravam solução para a questão da 

transmissão do cargo de Presidente, foi persuadir o presidente Figueiredo a fazer a 

transmissão da presidência da República a Sarney,  com quem havia cortado 

relações, desde a sua saída do PDS. Foi resolvido que não haveria solenidade de 

transmissão do cargo. Nessa condição, José Sarney tomou posse em 15 de Janeiro. 

Seu discurso foi, o que  Tancredo deveria fazer baseado, na questão da prioridade 

dos gastos públicos, e, os ministros de Tancredo também foram mantidos em seus 

cargos.

O Presidente Tancredo Neves faleceu no dia 21 de abril, porém com a 

evolução desfavorável da sua doença, desde o dia 15 de abril providências vinham 

sendo tomadas no sentido de salvaguardar a transição democrática e assegurar ao  

presidente José Sarney 14 o cumprimento do seu mandato.  

14 José Sarney nasceu no município maranhense de Pinheiro, a 24 de abril de 1930. Desenvolveu 
intensa atividade jornalística nos periódicos de São Luís - "O imparcial", "Combate", "Jornal do Dia", 
"Jornal do Povo", "O Estado do Maranhão". Colaborou, também, nos jornais "Diário de Pernambuco" 
e "Correio do Ceará" bem como no "Jornal do Brasil" (Rio de Janeiro). Lecionou em alguns 

58



De acordo com fontes históricas  Sarney teria declarado ao  Jornal Folha de 

S. Paulo, 22/08/1993 que: 

Foi informado pelos dirigentes da Aliança Democrática  de que seria 
empossado e, como o Presidente eleito se recuperaria em uma 
semana, o governo deveria ser organizado de acordo com 
compromissos anteriormente assumidos por ele. Avaliando os fatos, 
contudo, admitiu que os documentos que tratavam das nomeações 
poderiam  trazer a assinatura de Tancredo falsificada (...) ao contrário 
do que divulgavam parentes, médicos e dirigentes da Aliança 
Democrática, Tancredo sofria de Câncer e tinha poucas chances de  
se recuperar. Sarney se queixaria mais tarde: “ a mim diziam que 
estava tudo bem (...) só quem soube do Câncer  foram o Ulisses o 
Tancredo Augusto (filho de Tancredo), outras pessoas, íntimas da 
família, e os médicos coagidos sob o pretexto de preservar a 
segurança nacional. Fui um dos brasileiros que foram manipulados 
pela informação falsa (ABREU et al, 2001, p. 5299). 

A impossibilidade de posse de Tancredo e o encaminhamento dado – a posse 

do Sarney –  gerou considerações de caráter jurídico políticas. Especulou-se que o 

ministro da Casa civil enunciara parecer sobre a questão, afirmando que  o 

presidente da Câmara Ulisses Guimarães é quem deveria ter assumido. Segundo o 

próprio Sarney, dez anos após  em entrevista ao jornal, folha de São Paulo – 

estabelecimentos de ensino superior de seu Estado natal. A vida política do ex-presidente da 
República teve início em 1956 quando, na qualidade de suplente, exerceu o mandato de Deputado 
Federal, sendo reeleito para as legislaturas de 1958-62 e 1962-66. Em 1965 assumiu, por cinco anos, 
o cargo de Governador do Maranhão. Ao deixar o governo tornou-se Senador da República, nas 
legislaturas de 1970-1978, 1979-1986. Em 1979 foi indicado pelo Presidente Figueiredo presidente da 
ARENA transformado posteriormente no PDS. Em 1981 recebeu de Figueiredo a incumbência de 
reestruturar o PDS em nível nacional e coordenar a sucessão presidencial. Apoiou a postulação do 
vice-presidente Aureliano Chaves à Presidência. Quando, porém, sugere uma prévia para sondar 
sobre a preferência dos deputados acerca dos outros candidatos a presidente pelo PDS- Paulo Maluf, 
Mario Andreazza e Marco Maciel e Maluf que fazia campanha entre os delegados, consegue vetar a 
proposta, renuncia imediatamente à presidência do PDS. O fortalecimento da campanha de Maluf 
provoca a retirada da candidatura dos demais candidatos e leva os dissidentes do PDS a se 
organizarem em uma frente que após apoiarem a candidatura de Tancredo, indicam o nome de 
Sarney para seu vice.  Em 15 de janeiro de 1985 foi eleito Vice-presidente da República na Chapa da 
Aliança Democrática. Assumiu o cargo de Presidente da República em exercício, de 15 de março a 
21 de abril de 1985, no impedimento do titular, Tancredo Neves, gravemente doente, tornando-se 
Presidente da República, a partir de 21 de abril de 1985 a 15 de março de 1990. Depois de ter 
cumprido o seu mandato presidencial, José Sarney regressou às lides políticas). elegendo-se 
Senador pelo Estado do Amapá (ABREU et al, 2001,p. 5299). 
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28/04/1995 isso não passou de especulação, embora concorde que assumiu a 

presidência em circunstâncias bem peculiares: 

     

Tancredo surgiu como candidato “numa engenharia política que só ele 
sabia e levou para o túmulo, compôs um governo que juntava as 
correntes mais heterogêneas e inconciliáveis (...) mantive os seus 
projetos básicos e enfrentei obstáculos que ele jamais enfrentaria. O 
Ministério e o governo não eram meus, não me tinham fidelidade  e 
compromisso. Por outro lado, as forças que formavam a Aliança 
Democrática não me aceitavam porque fui vice-presidente para 
viabilizar a vitória de Tancredo no Colégio Eleitoral, mas tinha a marca 
de um egresso do PDS” (ABREU et al, 2001, p. 5299). 

Sarney, portanto dá início ao governo sob diversos tipos de suspeitas e 

desconfianças, inclusive com o estigma de ter tido transação com os governos 

militares.

Uma das suas primeiras medidas como governante interino, por volta do dia 

19 de março de 1985, foi a interrupção  de concessões e permissões para o 

funcionamento de emissoras de rádio e televisão que haviam sido concedidas por 

Figueiredo, desde o último ano do seu mandato. 

Na mesma época, Sarney também aprovou uma série de medidas de 

urgência, considerando as seguintes áreas: merenda escolar; alimentação de 

gestante, de jovens mães e crianças, oferecimento de cesta básica de alimentos; 

saneamento e construção de habitações populares, presídios e delegacias. 

A partir do dia 21 de abril de 1985 quando morre o Presidente Tancredo, 

Sarney assume como presidente efetivo e no seu primeiro discurso à Nação indicou 

as duas questões fundamentais do seu governo: a “redemocratização” e a crise da 

economia deixada pelos governos militares. Salientou que convocaria a Assembléia 

Constituinte o mais rápido possível.  Ainda em maio do mesmo ano, aprovou 

diversas medidas tendo em vista a “redemocratização” do Brasil: o restabelecimento 
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das eleições diretas para presidente, em dois turnos, e prefeitos das capitais, 

estâncias hidrominerais e municípios julgados de segurança nacional. Concedeu o 

direito de voto aos analfabetos: representação política para o Distrito Federal, 

terminou com a sublegenda, liberou a fidelidade partidária, criação de novos partidos 

e coligações partidárias.  

Os partidos chamados clandestinos puderam ser legalizados - Partido 

Comunista Brasileiro – (PCB) e Partido Comunista do Brasil (PC do B). Esses 

partidos posteriormente, com a oportunidade proporcionada pela liberalização e 

outros fatores conjunturais criaram novas legendas.

A continuidade da “redemocratização”, sob o ponto de vista formal, era difícil 

e complexa devido, ainda, à vigência da Constituição elaborada pelo governo militar 

de 1967 e outros dispositivos do regime de exceção que ainda vigoravam no País. 

Era imprescindível convocar a Assembléia Nacional Constituinte. O Presidente tinha 

que optar entre duas propostas: uma dos diversos partidos considerados de 

esquerda, PMDB, PT e outros  que gostariam de fazer uma eleição especial para 

Assembléia Nacional Constituinte, ainda em 1985 que, posteriormente, seria 

rescindida e  a proposta dos partidos de direita PFL, PDS, e grupo de conservadores 

do PMDB que sugeriam a eleição para 1986 (Folha de São Paulo, 1985) . 

Em 28 de junho de 1985, Sarney envia para o Congresso o projeto de 

emenda  de convocação da Assembléia Constituinte a ser constituída por membros 

do Congresso eleitos em 1986 e os senadores que estavam no exercício de 

mandato. Nomeou também uma “Comissão Provisória de Estudos constitucionais” 

que havia já sido pensada por Tancredo, para estruturar uma Constituição inovadora 

para o Brasil. O Presidente dessa Comissão foi o jurista Afonso Arinos de Melo 
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Franco15 que ficou responsável para, no prazo de dez meses, concluir o projeto da 

nova Constituição.  A Comissão deu início as suas atividades em 03 de setembro de 

1985. O Presidente Sarney, inicialmente, anunciou que permaneceria neutro em 

relação aos trabalhos da Comissão, criou, porém, um programa “conversa ao pé do 

rádio”, buscando legitimação com os eleitores e  criando oportunidade para opinar 

em relação aos temas com os quais não concordava, no desenrolar da Constituinte 

(Folha de S. PAULO, 1986). 

Tendo em vista substituir os ministros que desejavam participar das eleições 

em novembro de 1986, realizou uma reforma ministerial que contribuiu para formar 

também um quadro “de sua confiança e livre dos compromissos políticos herdados 

por Tancredo” .Os titulares das pastas foram: Celso Furtado (Cultura), Deni 

Schwartz (Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente), Íris Resende (Agricultura), 

Jorge Bornhausen (Educação), José Hugo Castelo Branco (Industria e Comércio), 

José Paulo Sepúlveda Pertence (Procuradoria Geral da República), José Reinaldo 

Tavares (Transportes), Marco Maciel (Casa Civil), Paulo Brossard (Justiça), Rafael 

de Almeida Magalhães (Previdência), Abreu Sodré (Relações Exteriores), Roberto 

Santos (Saúde), Saulo Ramos, (Consultoria Geral da República) e Vicente 

15 Jurista e político mineiro (27/11/1905-27/8/1990). Afonso Arinos de Melo Franco é um dos autores 
do Manifesto dos Mineiros, de 1943, que apressa a derrubada da ditadura Vargas. Nascido em Belo 
Horizonte, forma-se pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Elege-se deputado federal pela 
União Democrática Nacional (UDN), em 1947, e notabiliza-se pela chamada Lei Afonso Arinos, contra 
a discriminação racial. Em 1954, líder da oposição na Câmara dos Deputados, é um dos dirigentes da 
campanha contra Getúlio Vargas. Em 1958 elege-se senador. Ministro das Relações Exteriores em 
1961, retorna ao cargo em 1962, durante o governo João Goulart, mas volta-se contra o presidente e 
apóia o golpe militar de 1964. Afasta-se dos militares por discordar da legislação autoritária. Apesar 
disso colabora com o governo durante a gestão de Ernesto Geisel, propondo reformas 
constitucionais. É eleito senador constituinte em 1986, pelo estado do Rio de Janeiro, e preside a 
Comissão de Sistematização da Assembléia Nacional Constituinte (Enciclopédia Brasileira – 
Biografias – Brasil, p. http://geocities.yahoo.com.br). 
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Cavalcanti Fialho (Irrigação, pasta extraordinária  criada em 7 de fevereiro) (ABREU 

et al, 2001). Como se pode perceber, o novo ministério foi tendencialmente, 

composto por forças de representação de direita. Influenciado por alguns resultados 

positivos da economia o eleitorado deu uma vitória significativa ao presidente que 

creditou esse resultado ao seu mérito pessoal. O PMDB conseguiu eleger 22 

governadores dos 23 estados, 47 dos 72 senadores e 260 dos 487 deputados 

federais.

Nessa conjuntura em que celebrava sua vitória fez diversos ajustes restritivos 

na economia, o que desencadeou repercussão negativa na população, inclusive no 

próprio grupo do PMDB. Com a inflação elevando-se cada vez mais, buscou realizar 

a proposta de Tancredo Neves de um pacto social por meio de negociações com 

representantes sindicais, empreendidas pelo ministro do trabalho Almir Pazzianoto. 

O pacto pensado por Tancredo teve diversos obstáculos como se poderá observar 

no item que se segue.
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1.1 - ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE: UM NOVO PACTO SOCIAL 

Para apreender o significado do processo Constituinte de 1964/1985,  

procuramos identificar os fatos ocorridos após a erosão do regime militar, 

considerando que é sob a estrutura da construção da Constituição, sob a égide da 

Constituinte eleita em 1986, que  pretendemos  coligir os elementos que darão 

subsídios para analisar os pressupostos da  nossa “democracia”. Além desses 

aspectos esse item privilegiará também o destaque da noção de pacto social e as 

bases em que foi projetado para o Brasil. 

A idéia de Constituinte é subseqüente à de Constituição que, em sua acepção 

mais primária ou antiga, está vinculada ao entendimento que lhe é dispensado pela 

medicina. Surge atrelada à concepção de harmonia dos diversos fluídos do corpo. 

Em sentido análogo, referente ao corpo político exclui qualquer possibilidade de 

soberania dentro do Estado. Segundo Ribeiro: 

A noção de que no corpo político possa haver um foco de poder capaz 
de tudo decidir ou modificar, até a própria constituição, não cabe no 
pensamento medieval, e se vai ser teorizada desde o séc. XVI por 
Jean Bodin e mais tarde por Thomas Hobbes, somente conhecerá 
aplicação sistemática a partir da Revolução Francesa (RIBEIRO, 
1986, p.19)16

16 Nesse quadro medieval, de uma medicina da harmonia humeral e de uma filosofia política que 
analogamente privilegia a iustitia, quem sabe a soberania não seria uma doença? Expressaria algum 
tipo de desequilíbrio, de discrasia. Pois, então como sinônimo de governar usa-se tantas vezes o 
verbo moderar e nas entradas solenes de reis destaca-se a noção grega de temperança e 
moderação. Não é possível mudar a Constituição. É ela como a do homem: poderia eu mudar meu 
organismo? As constituições são diferenciadas, há apenas que faze-las harmônicas, internamente: 
esse  é o trabalho da moderação. E note-se, ainda, que por essa idéia de Constituição  se entende 
muito mais que a mera política. Há ela de abranger o clima, a religião, a raça, hábitos em suma, o que 
nela se monta é a maneira pela qual Montesquieu, mais tarde irá tipologizar os governos articulando 
desde o biológico até o político, passando pelas emoções, as religiões, os climas. Datar essa idéia de 
constituição seria difícil. O que podemos arriscar é, apenas, que no séc. XVI ela já tem os seus 
contornos, que curiosamente prefiguram os do Espírito das Leis (...) A Constituição enquanto 
conserva em seu conceito a marca médica ou antropomórfica, é sempre antiga.É ela o que sustenta 
um Estado, preservando as liberdades do povo contra mandos e desmandos do rei. Assim, a 
esquerda inglesa, puritana, denuncia o príncipe por subverter a antiga constituição, e as liberdades e 
direitos que esta reconhecia. É claro que com isso ela fará uma política nova, virando de ponta-
cabeça o velho mundo; como diz Marx: “Um século antes da Revolução Francesa, Cromwell e o povo 
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Como se pode perceber, a delegação de poderes ou sua representatividade, 

nos moldes da atualidade, baseada em uma constituição, não é encontrada, como 

afirma Ribeiro (1986), antes da Revolução Francesa.

Bobbio (1976) destaca o notável grau de desenvolvimento que o povo grego 

já havia alcançado, sob o ponto de vista político, mesmo antes das sistematizações 

de Platão e de Aristóteles. Em relação, porém,  às constituições antigas,  estas não 

eram codificadas, compondo um documento único para reger a vida da comunidade. 

Em vez de uma Constituição jurídica ou formal, corporificada em documentos ou 

diplomas, pode-se identificar uma “Constituição social e política”, abrangendo um 

conjunto de costumes, usos, tradições, estatutos sobre a organização política da 

comunidade.

 Geralmente as Constituições dos grandes Estados antigos, como as de 

Creta, Corinto, Cartago, Esparta, Atenas, Tebas, Argos e Roma, compunham-se de 

normas esparsas em estatutos, mas, sobretudo, de tradições e costumes. 

 Muitos legisladores surgiram, como Minos, em Creta (1320 a.C.), Baquiades, 

em Corinto (1150 a.C.), Licurgo, em Esparta (898  a.C.), Filolau, em Tebas ( 890 

a.C.) e Sólon, em Atenas (593 a.C.), figuras eminentes e algumas delas lendárias, 

outorgando uma legislação aos seus Estados. 

 Entre os gregos, surge a palavra constituição ou politéia, por meio de  

Aristóteles,  em sua obra sobre  Teoria do Estado – A Política.

 Entre os romanos, aparece a expressão rem publicam constituere, de onde, 

provém, o vocábulo constitutio, que em português é traduzido como “Constituição”.

Esses documentos antigos não tinham a força que o Direito Público atual 

confere às modernas constituições, como documentos que buscam expressar a 

inglês haviam tomado emprestado a linguagem, a paixão e as ilusões do Velho Testamento para sua 
revolução burguesa  (MARX apud RIBEIRO, 1986, p.19). 
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vontade soberana da população e preservar-lhes às garantias individuais.  As Cartas 

antigas como as medievais, e, em geral, todos os documentos produzidos para 

orientar a vida social, excetuando-se na Grécia e Roma em alguns períodos 

históricos, eram simples tentativas de pacificação entre o príncipe e o povo; não 

chegavam a limitar ,efetivamente, o absolutismo de muitos governantes que se 

consideravam verdadeiros deuses. Uma constituição tem por função a própria força 

de documento constitutivo:

a Constituição atesta , dentro da comunidade internacional, o surgir de  
um novo componente que se afirma como um dos seus membros de 
pleno direito.Isto explica porque depois da Independência, todos os 
novos Estados se apressam em se apresentar de modo formalmente 
inobjetável na cena internacional como dotados de uma constituição 
própria. Intimamente vinculada à função constitutiva está a da 
estabilização e racionalização de um determinado sistema de poder. A 
Constituição é um ponto firme, uma base coerente e racional para os 
titulares do poder político, que visam, mediante ela dar estabilidade e 
continuidade à sua concepção da vida associada. Com a Constituição 
são então fixadas múltiplas garantias para defesa da ideologia 
dominante e dos institutos constitucionais fundamentais. Diversas 
modalidades, que vão da proibição da revisão constitucional às 
garantias oferecidas pelas sanções penais, a um sistema orgânico de 
controles jurisdiciais e à organização da administração militar e civil. 
(BOBBIO, 1983, p.258) 

Entre as funções, acima citadas, de maior relevância, a Constituição pode ter 

ainda a função de legitimar um novo representante, ou um novo regime político. 

Geralmente, quando ocorre  um golpe de estado, imediatamente convoca-se e 

instaura-se uma Constituinte para elaborar uma nova Constituição, que nem sempre 

se caracteriza por mudanças profundas. Em geral visam a legitimar a nova ordem 

que se institui.  As constituições nem sempre foram  escritas. Parte-se do princípio 

de que as leis mais interiorizadas, mais eficientes são as leis implícitas, leis comuns, 

pois não resultam dos editos do príncipe ou de conselhos de Estado, meramente 

impostas aos súditos, sem passar por experiência ou prova que ateste sua eficácia. 
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A forma escrita vai se impor, não obstante a manutenção de Constituições de caráter 

consuetudinárias como a Inglesa e a existência de costumes constitucionais, em  

todo tipo de ordenamento, o que indica a necessidade de assegurar a estabilização 

das estruturas de um modo geral.

Assim como a Lei natural que os escolásticos chamam de jus
Commune e que é também jus non scriptum, sendo escrita somente 
no coração do homem, é melhor que todas as leis escritas do mundo 
para fazer os homens honestos e felizes nesta vida, desde que 
observem as suas regras, da mesma forma a lei costumeira da 
Inglaterra, a que igualmente chamamos jus commune por mais se 
aproximar da  lei natural, que é a raiz e pedra de toque de todas as 
boas leis, e que também é jus non scriptum, e está escrita apenas na 
memória humana(...)supera de longe as nossas leis escritas, a saber 
os nossos estatutos ou Atos do Parlamento  (Le primer Report de 
cases (1615), cit. In R.Hinton, “English constitutional Theories from sir 
John Fortescue to sir John Eliot”. English Historical Review, 75 
(296),1960, p.421-22, apud Ribeiro, 1986 p.19). 

Paulatinamente, a idéia de lei escrita é introduzida, embora seu significado 

seja de lei assinada cujo estatuto é atribuído  à autoridade que a promulgou  e não 

ao seu conteúdo ou ao princípio de Justiça, que deve caracterizar, em geral, as leis. 

Seria necessário  para fazer as leis, apenas a vontade do rei, o que significa dizer 

que a Constituição ainda é elaborada sem a existência de uma Constituinte. 

 A concepção de uma constituinte é tardia e algumas menções indicam que 

na Inglaterra seiscentista, à época da Ancient constitution, algumas  assembléias se 

reuniram, o que pode se aproximar da idéia de uma constituinte. Em 1689 uma 

assembléia, na Inglaterra se formalizou e declarou vago o trono de Jaime II, deposto 

na Revolução Gloriosa, redigiu uma declaração de direitos e conferiu a coroa, fora 

da ordem sucessória à Maria e seu marido Guilherme. De acordo com Ribeiro, 

(1986) essa é a assembléia que, por seus poderes, mais se assemelha ao conceito 

moderno de constituinte, embora tenha elaborado mais um contrato que, 
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propriamente uma constituição. Na Inglaterra não houve constituinte; e sua idéia 

somente se firmará a partir do séc. XVIII, inicialmente com a Convenção Americana 

e, sobretudo com a Assembléia Constituinte Francesa. 

Segundo Ribeiro: 

Do surgimento das constituintes decorrerá que a constituição muda de 
sentido: Ela será política,  “Constituição Política”, assim se chamava 
entre outras a do Reino de Portugal, votada pelas cortes em 1822, a 
do Império do Brasil, outorgada em 1824 por Pedro I, a do Piemonte , 
concedida por Carlos Alberto em 1848, e ainda a do Estado do Rio 
Grande do Sul, promulgada em 1891 por uma assembléia de maioria 
positivista. Quer dizer reduz-se o alcance  do termo   constituição, que 
deixa de considerar o clima, a topografia por pertencerem à natureza, 
que a vontade humana não tem como modificar, passando a 
contemplar basicamente a organização dos poderes entre si e em 
face dos cidadãos.  Mas o importante é que, se assim se abdica o 
natural, se assim se politiza a palavra constituição e se submete esta 
à vontade dos homens (de um príncipe liberal ou de uma assembléia 
eleita), com isso também se descarta o que diz respeito aos 
costumes, e não apenas a eles: também o que respeita à organização 
social e econômica(...) o imperador (que na carta outorgada, 
simplesmente se cala sobre a escravidão) a malfadada Constituinte 
brasileira de 1823 mandava respeitar os “contratos”  existentes entre 
senhores e escravos; a norte americana, de 1787, igualmente 
mantinha a escravidão, apenas fixando condições para o fim do tráfico 
negreiro. 2o.  a constituição será decretada por uma assembléia, que 
rompe relativamente com o passado (se não, se for outorgada,  é uma 
carta), mas o faz em nome da justiça, dos direitos naturais do homem 
(França 1789), e até de precedentes, portanto no passado, mas que já 
apontassem direitos que só o presente torna manifestos ( declaração 
de Independência norte-americana,1776). 3o. E, sobretudo desde a 
Francesa(a primeira a chamar-se Constituinte, em 1789), terá como 
seu suposto a soberania, geralmente do povo, geralmente exercida 
através de representantes. (RIBEIRO, 1986, p.22). 

A idéia de Constituinte pressupõe, portanto, uma soberania para deliberar  em 

nome do povo, mas a força da Constituição elaborada só será viabilizada a 

depender da  ação conseqüente de governos responsáveis. Fortes (1986) afirma 

que As assembléias do povo, por exemplo, são concebidas justamente como o 

lugar próprio do exercício da soberania de cada cidadão como o campo de 

participação efetiva, como o espaço propício para o exercício das  autonomias, onde 
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cada indivíduo desenvolve sua educação política e realiza, plenamente, sua 

condição de sujeito político. Fortes, destaca que o contrário desse povo formado por 

cidadãos autônomos é :

A falsa comunidade onde reina   a desigualdade – entre as quais a 
desigualdade política na subordinação entre vontades – e onde por 
necessidade lógica, o povo é convertido em massa de manobra, em 
multidão atomizada que fornece a matéria-prima é o terreno favorável 
para o desabrochar tanto do nepotismo quanto do populismo 
(FORTES, 1986, p.34). 

Sendo, entretanto, inviável a reunião deliberativa do povo, de forma 

permanente, nas sociedades atuais, Rousseau admite a representação17,

considerando-a, porém, sob o ponto de vista de um mecanismo efetivo de captação 

da vontade coletiva. Nesse sentido, é importante a participação e o interesse pelas 

questões que dizem respeito a todos, pois nesse processo representativo o que está 

em pauta  não é uma questão de técnica política, mas a definição dos fundamentos 

da vida coletiva e do significado efetivo dos valores e da experiência democrática. 

Para isso a representação deve ser legitimada e, em geral, a obtenção dessa 

legitimação é precedida por um pacto entre a população e aqueles que pretendem 

tornar-se seus representantes. Rousseau afirma que pelo pacto social é dada 

existência ao corpo político a quem compete a partir daí deliberar pelos interesses 

de todos. 

A idéia de um pacto social na história mais recente do Brasil, após os 

governos ditatoriais iniciados em 1964, foi lançada em meados de 1984, como forma 

de enfrentar as questões geradas pela inflação e significativas demandas sociais de 

17 A idéia de representantes é moderna; vem-nos do governo feudal, desse governo iníquo e absurdo 
no qual a espécie humana só se degrada e o nome do homem cai em desonra. Nas antigas 
repúblicas e até nas monarquias, jamais teve o  povo representante , e não se conhecia essa palavra. 
(ROUSSEAU, 2000, p. 187). 
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caráter estruturais, tais como  a Reforma Agrária, tributária e outras que haviam sido 

postas de lado durante o período autoritário. A idéia de pacto social, porém é 

recorrente na história, em situações nas quais os diversos segmentos sociais 

precisam se reunir para fazer frente às dificuldades surgidas, no domínio em geral 

da governabilidade. A idéia de pacto sugere ajuste, convenção, consenso, contrato 

entre as diversas forças sociais.  Passou ao domínio público através das reiteradas 

declarações do Presidente Tancredo Neves, eleito pelo Colégio Eleitoral em  janeiro 

1985. O fundamento indicado para esse pacto social foi a negociação entre as 

diversas classes sociais e o Estado, de modo a permitir mudanças sociais e 

econômicas, sem que reação das partes envolvidas provocasse alterações na 

economia, tais como o aumento da inflação. 

Freitas Jr. (1993, p.25) define a natureza de um pacto, conforme o seu 

conteúdo e a sua intencionalidade. Assim o pacto pode ser de caráter político, 

quando o seu objeto diz respeito às Leis que se referem à estruturação do sistema 

político (sob o ponto de vista da organização constitutiva, governativa ou de simples 

aliança). O pacto de natureza social visa ao estabelecimento de regras genéricas 

para políticas públicas e para o comportamento dos atores sociais, em conformidade 

com os interesses por estes veiculados por intermédio de órgãos públicos, de 

partidos políticos, ou de qualquer entidade que apresente interesses sociais 

relevantes. Pode-se destacar, ainda, a noção de concertação social que se 

caracteriza pela tentativa de se realizar um determinado acordo ou alguns acordos. 

Na história mais recente, observa-se que a necessidade dessa iniciativa foi 

provocada, sobretudo, pela dinâmica da economia de mercado nas sociedades 

pluralistas durante períodos de recessão, inflação elevada e surtos de desemprego. 

Entre alguns pactos realizados em outros países, podemos destacar o realizado na 
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Espanha, o Pacto de  Moncloa, celebrado   em setembro de 1977,  consistiu, em 

grande acordo nacional para viabilizar a transição democrática após a ditadura do 

General Francisco Franco. 

De acordo com Cordova: 

“nem a concertação social, entendida em sentido amplo, nem a 
subscrição de pactos sociais, têm tradição no Brasil. Não se conhece 
antecedente algum de subscrição de acordos básicos e a própria 
filosofia dos atores sociais parecia alheia a esse tipo de prática.  Um 
pacto social  se situa no extremo oposto do regime fortemente 
intervencionista que rege as relações trabalhistas no Brasil. Nenhum 
governo do passado havia sequer prestado atenção à proposta.  A 
própria idéia de colocar o fator trabalho em paridade com as outras 
forças sociais na mesa de negociações, parecia chocar-se com o fato 
do movimento sindical ter sido, até bem pouco tempo, uma força 
marginal no panorama social do País. As organizações de 
empregadores que constituem, pelo contrário, um influente fator de 
poder, não pareciam ter interesse em participar de um exercício que, 
seguramente, implicaria em mudanças no status quo, que lhes era 
favorável” (CORDOVA, 1985, p. 45). 

Por meio da proposta feita pelo candidato e, posteriormente, recém–eleito 

presidente Tancredo Neves e em que referências eram feitas ao Pacto de Moncloa, 

como paradigma do que aqui se pretendia realizar, pôde-se conceber os propósitos 

gerais, o formato que deveria conter tal pacto social, bem como suas implicações. 

Na Espanha, antes da realização do pacto de Moncloa, foram tomadas uma série de 

medidas antecipatórias que “garantiram” as negociações para o pacto. Foram 

legalizados os partidos clandestinos, quebrou-se a estrutura vertical dos sindicatos,  

recuperou-se o direito de greve e convocou-se a Assembléia Nacional Constituinte. 

Segundo Moisés: 

No Brasil, a proposta é quando menos ambígua. Propõe-se o pacto 
antes mesmo de se criarem as condições necessárias para que os 
seus eventuais subscritores tenham autonomia. É por isso que, antes 
do pacto, talvez seja mais importante discutir os passos da nova 
ruptura democrática. E para isso, é essencial a convocação da 
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Assembléia Nacional Constituinte junto com a qual poderemos fazer a 
necessária limpeza do entulho autoritário que ainda impede o nosso 
caminho (MOISÉS, 1985 p. 01). 

Na visão de Singer

Não se trata de algo como os vários pactos sociais implícitos, que 
analistas de nossa história têm descoberto, por exemplo, no governo 
de Getúlio Vargas, em que supostamente várias frações da burguesia 
e do proletariado se teriam posto de acordo para apoiar determinada 
linha de ação governamental. Agora, o que se põe na ordem do dia é 
a negociação, entre as principais classes sociais e o Estado, de um 
pacto destinado a permitir que determinadas mudanças sociais e 
econômicas possam ser realizadas, sem que a reação das partes 
afetadas faça a inflação disparar, anulando os efeitos daquela 
mudança (SINGER, 1985, p.85). 

Um dos primeiros aspectos que se colocou no tocante à viabilidade de tal 

pacto foi saber quem é que vai definir, quem tem representatividade para negociá-lo 

para falar em nome do capital (industrial, comercial, agrícola financeiro e de outras 

instituições) e do trabalho (subdividido nas mesmas categorias). Era preciso 

considerar também, os autônomos, que têm importância na agricultura, comércio 

varejista, profissões liberais e outros. A representação pelos sindicalistas das mais 

diversas áreas foi considerada inapropriada, devido à legislação em vigor que os 

reduzia  a apêndice do aparelho do Estado  e por estarem em sua maioria nas mãos 

de “pelegos” dirigentes servis do Ministério do Trabalho.  A negociação com essa 

representação esgotaria o pacto, o que requeria, pois, a composição da sua 

autonomia, isso implicaria,  segundo Singer (1985),  mudanças na legislação sindical 

e um amplo processo de democratização do sindicalismo brasileiro. Ressalta ainda 

esse autor que algumas mudanças na base sindical já vinham ocorrendo e outras 

beneficiariam além do sindicalismo o próprio processo do pacto social. Outra 

questão diz respeito às mais diversas correntes políticas e linhas ideológicas, às 
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quais pertenciam os membros sindicais e que representavam interesses das 

diversas classes sociais protagonistas do pacto social. Nesse sentido, Singer analisa 

que um pacto social nesse contexto não pode ser realizado dentro de uma 

perspectiva geral e definitiva. Haveria de se processar, lentamente, por meio  de 

acordos, válidos por um tempo limitado, avaliados sistematicamente e que 

permitissem avançar com segurança.  Singer (1985), exemplifica que: um pacto 

destinado a limitar o conflito distributivo pressupõe determinada evolução dos preços 

e dos rendimentos, a qual tem que ser efetivamente comprovada, antes de se poder 

ampliar a área de concessões mútuas. Assim, o pacto social deveria ser 

desenvolvido como um processo constante de acordos envolvendo todos segmentos 

sociais. Seria preciso, também, que não tivesse a conotação de recurso para 

promover a paz social ou interferir na necessária autonomia dos órgãos de classe. 

Singer chama a atenção: 

A propriedade privada dos meios de produção e a conseqüente 
divisão da sociedade em classes de interesses antagônicos suscitam 
conflitos que pacto social algum pode dirimir. Desconhecer esta 
realidade é procurar camuflá-la ideologicamente mediante o 
pretendido pacto social, seria o modo mais seguro de inviabilizar este 
último ou esvaziá-lo de  qualquer efetividade. É fundamental que 
Tancredo e seus ministros se convençam de que para os 
trabalhadores o pacto não se destina a paralisar a luta de classes, 
mas a elevá-la a um plano político (SINGER, 1985, p.86-87).  

Pode-se perceber a dificuldade para a implementação de um pacto social, 

embora se tivesse clareza da importância de tal iniciativa e pudesse se reconhecer o 

significado da conquista dos trabalhadores que teriam a oportunidade de agir como 

interlocutores da classe trabalhadora junto ao Estado e à classe dominante. Havia, 

entretanto, presentes em cena forças seculares da elite mais ferrenha desse País. 

Considere-se a tradição de que, no Brasil, as questões sociais e econômicas têm 
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sido resolvidas no âmbito restrito em que interatuam a tecnocracia do estado e do 

capital monopolista. Observa-se, porém, que na medida em que este círculo se abre 

e se introduz  representantes da classe trabalhadora, sugere um avanço no 

processo de “redemocratização” do País. Seria preciso que não se restringisse 

somente aos campos político-jurídicos, mas de forma abrangente se ampliasse às 

mais diversas esferas sociais.

Oliveira (1985) indica as diversas oposições feitas à realização do pacto 

social.  Numa perspectiva meramente economicista não é possível frear ou reduzir a 

dinâmica das variáveis da economia, quando essas atingiram altos patamares e 

exigem medidas urgentes, conflitante com negociações de longo prazo. Essa visão 

pessimista, segundo o autor, oculta um pensamento de caráter conservador que 

opta por uma direção tecnocrática da economia. Como não se pode negociar, deixa-

se ao cargo de grandes grupos econômicos a solução das questões e marginaliza-

se  o conjunto da classe trabalhadora e pequenos e médios empresários. Da parte 

da chamada esquerda também, especialmente forças sindicais: Central Única dos 

trabalhadores - CUT e do Partido dos Trabalhadores - PT foi apontado que não é 

possível pacto entre desiguais e no contexto da Nova República, os trabalhadores 

nada podem aguardar. O temor, por parte de diversos setores da sociedade civil, era 

que o pacto agisse como camisa de força no sentido de conter as demandas, 

visando a pacificar o movimento sindical e a extinguir suas possibilidades de 

reivindicar, sobretudo o direito de greve e, por fim, cooptasse as diversas forças 

trabalhistas, assim, como fez Getúlio, visão que, segundo Oliveira (1985), reduz “a

política a um conluio Estado +(sic)  grande empresário e não reconhece, sequer, que 

interesses legitimamente contraditórios é que podem pactuar. Desconhecem um 

velho princípio da guerra e da política, de que pactos só se fazem entre forças 
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antagônicas”. Considera ainda o autor que, no momento de crise (institucional, 

política e econômica) pela qual passava a sociedade brasileira, seria  favorável  a 

realização de um pacto social, visto que poderia: 

significar alternativa entre o desenvolvimentismo mais desenfreado e 
comprometedor   e o ortodoxismo  monetarista e recessionista mais 
deslavado. Ambos são o sinal de um predomínio indisputado da 
hegemonia burguesa na condução da política  econômica.  Um pacto 
social deveria, pois ser alternativa não apenas para uma política 
econômica de crise; mais além, poderia constituir-se numa 
organização da luta de classes capaz de  dar as diretrizes tanto para 
os períodos  de recessão como para os de auge(...) a crise não 
significa apenas baixa dos principais indicadores da atividade 
econômica; ela é crise também no sentido da impotência das políticas 
frente a um complexo de causas(...) É uma crise de regulação do 
padrão capitalista à escala mundial, na qual submergem os esforços 
regulacionistas no âmbito do Estado nacional(...) A internacionalização 
da economia à escala mundial destruiu o padrão regulador anterior, e 
com ele a capacidade teórica do Keinesianismo, fazendo emergir o 
caos teórico atual em que aparentemente domina o monetarismo; a 
rigor não há padrão teórico dominante , mas uma utilização ad hoc de 
pressupostos teóricos tanto de Keinesianismo quanto do monetarismo 
(OLIVEIRA, 1985, p. 05). 

Nesse contexto, a idéia do pacto social posta pelo então eleito presidente da 

República, Tancredo Neves expressa, não apenas a preocupação pelo receio de ver 

o alvorecer da Nova República imerso no clamor das demandas contidas durante o 

período autoritário, quanto o desejo de ver sua ascensão ao poder se concretizar 

sob o emblema de uma trégua social. Em curtíssimo prazo o referido mandatário 

imaginava que se fosse  defrontar com as negociações salariais de sindicatos e dos 

metalúrgicos do ABC.  Inicialmente, a proposta do pacto não apresentou nenhuma 

diretriz nem os sujeitos que seriam seus protagonistas.  Constituiu-se mais como 

esperança e estratégia no sentido de se aguardar o dia de amanhã, pacificamente. A 

reação do empresariado em relação ao pacto foi de “discreta simpatia”. A falta de 

clareza ou de explicitação que caracterizavam a proposta provocou a indefinição de 

questões candentes para a classe trabalhadora tais como: estabilidade dos 
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trabalhadores em períodos de crise de desemprego, formação de comissões de 

fábrica, redução da jornada de trabalho, recuperação do poder real de compra dos 

salários e outras como seguro desemprego que para os empresários já não tinham 

sentido, pois consideravam que a economia já havia superado a crise. A indefinição 

contribuía para não proporcionar poder de barganha aos trabalhadores, o que era, 

sistematicamente, evitado pela política e relações de trabalho, da época.

Oliveira afirma que: 

A trégua social aparece, pois, como uma tática de consolidação do 
relançamento da economia,  na esperança de que como no período 
do milagre, o crescimento econômico e a prosperidade cumpram seu 
papel ilusionista  e evitem exatamente o que se quer evitar: a 
mudança das condições institucionais nas relações capital - trabalho 
no Brasil, trunfo principal de que conta o empresariado para inserir-se 
na nova divisão internacional do trabalho, no estilo reaganista.18

(OLIVEIRA, 1985, p. 06). 

Devido ao alto grau de internacionalização da política econômica brasileira, 

baseada em modelos impostos pela política americana, tendia-se a reproduzir o 

modelo do regime autoritário. A continuidade podia ser ratificada tanto na lógica 

adotada pelos novos titulares dos ministérios de transição, quanto na articulação do 

empresariado que, nesse momento,  agrupava-se numa perspectiva de centro-

direita, buscando estruturar a Aliança Democrática por meio da Frente Liberal, tendo 

em vista, sobretudo, influir na política econômica com base em um tripé: aliança do 

capital nacional, estrangeiro e do capital estatal.  

18 Política reaganista: explicita-se como um caminho prático de implementação de uma política de 
sucateamento do velho setor industrial norte-americano, que tem na valorização do dólar e, 
concretamente, na política de taxas de juros, o mecanismo de ao mesmo tempo promover o 
sucateamento sem desvalorizar o valor. Tal política tem como corolário que as altas taxas de juros 
permitem a acumulação apenas nos setores industriais cujo retorno é mais alto que as taxas de juros. 
De fato, a política de juros altos é a forma de financiamento tanto do sucateamento do velho setor 
quanto da progressão dos novos (OLIVEIRA , 1985, p. 6). 
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Do lado oposto, da organização sindical e movimentos populares, porém,  não 

havia o mesmo nível de coesão, observava-se uma grande divisão na lógica das 

duas centrais sindicais mais importantes. A lógica do sindicalismo do ABC era, na 

época, segundo Oliveira (1985), fordista, o que já havia em negociações anteriores 

permitido que se estabelecesse negociações com o patronato, cujo interlocutor 

principal era o grupo 14 da FIESP.19 Tinham maior poder de barganha, embora na 

sua aproximação com a CUT, houvesse trazido para se filiar a essa central, 

sindicatos de regiões pobres, constituída de trabalhadores rurais que não 

apresentavam condições para negociar pacto de tal monta. Na visão de Oliveira, 

(1985) apenas o sindicato do ABC tinha, naquele momento, esses pré-requisitos. 

Nem o sindicato dos metalúrgicos de São Paulo dispunha, em sua totalidade, de 

uma lógica fordista, capaz de desenvolver o pacto social. Em sua base metalúrgica, 

há uma lógica fordista, porém em seu entorno gravitam diversos outros sindicatos, 

pertencentes a setores sociais atrasados, que não têm essas mesmas 

características. Oliveira aponta: 

De um lado o ABC de S. Paulo tenderia a negociar, mas as condições 
em que se pode negociar não são extensíveis à sua base; de outro o 
CONCLAT20-metalúrgicos de São Paulo tem uma posição bastante 
mais ambígua, favorecendo uma relação mais difusa com o patronato 
e o Estado. De tudo isto, decorre que dificilmente as negociações e os 
avanços possíveis no campo sindical, este como pactante de acordos 
amplos, levarão a relações do tipo “fordista”. Inclusive e 
principalmente,  porque o empresariado, que  acostumou-se a 
negociar com o núcleo do ABC, não deseja ver estendido aos outros 
sindicatos o tipo de relações que mantém com essa base paulista, 
posto que isto significaria realmente transformar em sujeito real das 
negociações aquilo que hoje é apenas potencial, e que toma formas 
concretas apenas em um núcleo bastante reduzido do movimento 
sindical brasileiro. De  outro porque o estilo das relações com o núcleo 
CONCLAT-metalúrgicos de São Paulo é bem mais moldável a 

19 Grupo da FIESP,  formado por quatorze  empresários, que se destacavam pela sua atuação nas 
negociações com os trabalhadores.  
20 CONCLAT – Conferência ou Congresso das Classes Trabalhadoras.
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concessões de pouca monta, o que contradita com a própria posição 
do sindicato mais numeroso do País (OLIVEIRA, 1985, p. 10). 

Os pactos sociais que superem propostas vagas e difusas, são os requeridos 

pela sociedade daquele momento, os que indiquem alternativas, propostas de 

alteração das questões estruturais da nossa realidade, que interfiram “na política 

pendular até aqui tradição na política econômica brasileira: desenvolvimentismo 

desenfreado ou recessionismo deslavado” (OLIVEIRA 1985, p. 10). Nesse sentido, a 

condição dos diversos segmentos sociais para a realização do pacto era precária 

devida ao grau de organização e, conseqüentemente, de capacidade de negociação 

e barganha. Um outro grupo que, certamente, colocava-se como protagonista do 

pacto social eram os movimentos sociais que Oliveira (1985) caracteriza como grupo 

“enigmático”, na medida em que pela sua própria natureza supõem sempre a 

indagação: esses novos sujeitos sociais e históricos são substitutos do proletariado 

ou sujeitos novos para os quais a classificação sociológico-política não é suficiente? 

A questão mais importante que se colocava em pauta sobre esses movimentos era: 

qual o papel que têm na política? É evidente que o papel desses movimentos não 

poderia ser subestimado. Numa perspectiva, porque as formas institucionais do 

sindicato não representavam toda massa da população, que de alguma forma 

poderia estar afiliada a esses movimentos. Em outra perspectiva, porque a própria 

pesquisa antropológica, tem indicado que os movimentos sociais e os sindicatos não 

se superpõem, ou seja, não constituem uma extrapolação um do outro. Os 

movimentos sociais parecem ter características específicas, embora seus membros 

façam parte de setores capitalistas da economia. Em geral, têm interlocução com o 

Estado e apresentam manifestações fenomênicas, de período curto ou longo de 

acordo com as características e objetivos que possuem. 
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 Em síntese, a questão que se impunha como a mais significativa para o 

pacto social era: quais os meios que possuem cada um dos pactantes em um 

possível acordo? No desenvolvimento dos itens subseqüentes, acreditamos que 

essa questão estará respondida e aprofundada, uma vez que o papel desenvolvido 

pelos protagonistas que influenciaram a Constituinte será caracterizado, em item 

posterior.
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1.2 - ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE E PARTICIPAÇÃO DA 

SOCIEDADE

Neste item, pretendemos ressaltar elementos da representação popular na 

convocação da Constituinte e, ao longo do seu desdobramento, tendo em vista 

situar o processo em que se deu a disputa e a correlação de forças entre a classe 

trabalhadora, a classe dominante e seus representantes através  dos seus 

movimentos e suas organizações partidárias. 

De um modo arquétipo como destaca Moisés (1985) o lema “Muda Brasil” 

significou para o povo brasileiro a vontade e as perspectivas de mudança nas áreas 

econômicas, sociais e políticas que, já em 1984, constituíam o cerne das 

preocupações da nossa população. 

De acordo com Moisés 

Foi como se a nação tivesse se reencontrado consigo mesma, 
abrindo para o futuro por vir, um imenso crédito de confiança. Mesmo 
quando a luta pelas diretas-já21 se converteu em um grito parado no 
ar, milhões de brasileiros se permitiram ver, na vitória de Tancredo 
Neves (e mesmo na de José Sarney) no Colégio Eleitoral, uma outra 
forma de se chegar ao mesmo lugar: o fim  do regime militar e, com 
esse fim, o começo de uma nova era. Pouco importa perguntar, a 
posterior se esse caminho era o melhor. O mudancismo, ou o que 

21 Como referido anteriormente o movimento das diretas já se constituiu como um movimento supra partidário 
em defesa do retorno de eleições diretas para Presidência da República. Tendo-se iniciado em maio 
de 1983, o movimento ganhou dimensões políticas e sociais mais amplas, culminando numa série de 
comícios nos primeiros meses de 1984, que mobilizaram milhões de brasileiros quando da campanha 
para a sucessão do general João Batista de Figueiredo, último Presidente do regime militar, instituído 
em 1964. No Brasil a última eleição direta para Presidente da República havia sido a 3 de Janeiro de 
1960, quando foi eleito Jânio Quadros. Com a promulgação, pelo regime de 1964, do Ato Institucional 
no. 2, de 27 de outubro de 1965, e como definido em seu artigo 9o, o Presidente e vice-presidente da 
República passaram a ser eleitos por maioria do Congresso Nacional, em sessão pública e votação 
nominal, com o povo brasileiro perdendo o direito de escolher seu Presidente, através do voto direto. 
Com a constituição de 1967, promulgada a 24 de Janeiro, através do seu artigo 74, o Presidente 
passou a ser escolhido através do voto do Colégio Eleitoral composto de membros do Congresso 
Nacional e de delegados indicados pelos pelas Assembléias legislativas dos estados, cujo número 
final era determinado pela proporcionalidade do número de eleitores inscritos em cada estado. Em 
1982 o governo uniformizou a representação das assembléias legislativas estaduais e no colégio 
eleitoral atribuindo representantes indistintamente a cada estado (ABREU et al, 2001, p. 1879). 
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ficou conhecido, entre nós, como a nossa via para a transição 
democrática, se impôs. Transição com transação, segundo os 
entendidos, para garantir uma saída pacífica para o País (MOISÉS, 
1985, p. 7). 

Nesse sentido, podemos perceber duas questões: embora a população 

estivesse mobilizada, sobretudo, a partir da condição de estar saindo de uma 

ditadura de vinte anos - por outro lado cabe indagar qual seria a representatividade 

que poderia ter de fato no processo constituinte? 

Por volta do final do ano de 1985, estabeleceu-se um debate na sociedade 

em torno da escolha entre os dois tipos de Constituintes, a Constituinte exclusiva, 

autônoma eleita para elaborar a Constituição, possibilitando a discussão sobre os 

temas, teses, princípios e compromissos ligados, especificamente, à constituição e 

posterior dissolução. Ou a Constituinte Congressual ou congresso com poderes  

Constituinte, a qual pode  incorrer no jogo de interesses, eleição de políticos ligados 

à máquina eleitoral, pois, como parte do Congresso, poderá ter dificuldades para de 

forma autônoma proceder os encaminhamentos pertinentes e necessários  às 

mudanças requeridas pelo País. Foi sugerido, ainda pelo deputado Flávio 

Bierrenbach do PMDB de São Paulo que se fizesse um Plebiscito (substitutivo 

conhecido como emenda Sarney) para consultar o povo a respeito das duas formas 

Constituintes, porém a idéia não obteve adesão dos representantes do Congresso e, 

assim, a forma da Constituinte Congressual foi a escolhida. 

De forma majoritária o povo - eleitores favoráveis à constituinte -  respondeu  

à uma pesquisa realizada pelo Data-folha em seis capitais brasileiras22 e divulgada 

pela Folha de São Paulo – 16/12/1984.  Indagados, inicialmente, se desejavam que 

a Constituição vigente fosse substancialmente alterada, 58,6% responderam que 

22 As capitais nas quais foram realizadas a Pesquisa foram; São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
horizonte, Salvador, Porto Alegre e Curitiba. 
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sim; 16,3%  não e 25.1%  não sabiam, ou desconheciam o assunto.  A mudança na 

Carta Constitucional se justificava   como questão proeminente, tendo em vista que, 

promulgada em 1967, durante a vigência do regime autoritário, estava recheada  de 

emendas caracterizando essa fase de exceção, bem como não correspondendo à 

etapa que se vivia, naquele momento, de reconciliação entre Estado e sociedade 

civil.  A resposta à pesquisa indicava que era preciso não deixar que a aberração 

permanecesse por mais tempo. Segundo 64,9% dos representantes a alteração 

deveria ser feita por meio da eleição de uma Assembléia Constituinte e 20,4% 

consideraram que deveria ser feita pelo Congresso que funcionava naquele 

momento e 14,7% disseram não saber. Indagados sobre quando deveria ser 

convocada a Assembléia Constituinte, 23  62,2% responderam imediatamente, e 

10,5% responderam, entre o fim de 1985 e início de 86, possibilidade sugerida pelo 

dirigente do PMDB de Pernambuco, Senador Marcos Freire.  Como se pode 

constatar, somados os dois percentuais, 72,7% da população quase dois terços 

gostariam de ter a Constituinte logo após a posse do novo presidente. Em relação à 

proposta A, alternativa levantada pelo governador fluminense Leonel Brizola , líder 

do PDT, com apenas 10,5% das preferências e apenas 1,7 % das respostas dadas 

por eleitores do Rio de Janeiro, reduto do governador, onde em tese deveria ter tido 

votação mais expressiva. Observou-se, também,  que a alternativa B, defendida pelo 

então presidente da República Tancredo Neves não  influenciou o povo de forma a 

determinar sua escolha por essa opção, nem consideraram seus argumentos tais 

como a dificuldade para dissolver antecipadamente o atual Congresso, ou ao 

trabalho paralelo de dois Congressos. Para a população era como se esses 

23 A)  junto com a eleição de deputados, senadores, governadores e presidente da República em 
novembro de 86 
   B) junto com a eleição de deputados, senadores e governadores em novembro de 86 
   C) entre o fim de 85 e início de 86 
   D) imediatamente após a posse do futuro Presidente da República. 
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aspectos não fossem tão significativos quanto a necessidade de se prover o País de 

uma nova carta Constitucional elaborada por representantes escolhidos pelo voto 

direto do povo (Folha de São Paulo, 1986). 

O que o povo queria da Constituinte ou qual o  papel que a Constituinte 

desempenharia na elaboração da nova Carta Constitucional brasileira? Essas 

questões se colocam até pela ansiedade revelada na resposta dada no tocante à 

necessidade e à imediaticidade com que gostariam que fosse viabilizada a 

Constituinte.

Os antecedentes do anseio de uma Constituinte no Brasil datam de 1971, 

quando foi realizada, na cidade do Recife–Pe, pelo MDB, por meio dos seus jovens 

líderes, eleitos, como forma de se contrapor à elite repressiva do Estado, em 1970,   

o II Seminário de Estudos e Debates sobre a Realidade Brasileira. O grupo 

organizador do Seminário era composto  por Jarbas Vasconcelos (PE), Francisco 

Pinto (BA),  Fernando Lira (PE) e Alencar Furtado (PR) e pressionava as lideranças 

do Partido pela convocação de uma Constituinte. Os líderes do governo 

comandados por Tancredo Neves, Amaral Neto e Nelson Carneiro, conhecidos 

como moderados, pressionaram o presidente do MDB, Ulisses Guimarães e 

reelaboraram o documento, chamado “carta do Recife” que propunha a realização 

da Constituinte para logo depois que fosse superado o regime de exceção, que 

então vigorava no País.  

Embora a sociedade tenha se mobilizado para participar ativamente do 

projeto Constituinte, os moldes em que se deu a transição do regime ditatorial para a 

“redemocratização”, caracterizado pela negociação pelo alto e por intermédio da 

direção das forças conservadoras ainda presentes e em ação colocaram em  
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permanente luta pela hegemonia, além dos partidos políticos os diversos segmentos 

da sociedade civil organizada e das forças chamadas de esquerda. 

Coube ao Presidente Sarney a decisão de que a Constituição seria 

congressual, isto é, os deputados e senadores eleitos em 1986 constituiriam o corpo 

de elaboração da constituição de 1988.24

Quando, após a morte do Presidente Tancredo Neves em 1985, a 

Constituinte é convocada pelo seu sucessor Presidente Sarney, há grande 

mobilização na sociedade. Para criar instrumentos indicativos de respostas às 

demandas populares foram distribuídos, pelo governo, formulários em prefeituras, 

Câmaras de vereadores, Assembléias Legislativas e agências dos Correios, a 

respeito das reivindicações e sugestões populares para a Constituinte. As respostas 

foram enviadas para o Senado, num trabalho envolvendo 27 digitadores divididos 

em três turnos. Para preencher o formulário era preciso informar apenas alguns 

dados, de acordo com o padrão do  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, sexo, idade, morador de zona urbana ou rural , grau de instrução, faixa de 

renda, estado civil e atividade profissional.

Esse processo visava a preparar o País para a nova Constituição. Entre 24 

temas, alguns com mais de 20 subtemas foram destacados pelos brasileiros que 

responderam a esse questionário. Entre os mais citados estavam, reforma agrária, 

salário mínimo, dívida externa, segurança, educação, saúde, desemprego e 

ecologia.

Das respostas recebidas, 70% foram de homens; 87% de áreas urbanas; 70% 

de pessoas com grau de instrução até segundo grau, 17% de universitários, e 2% de 

analfabetos; 24% com idade entre 30 e 39 anos, 17% entre 25 e 29anos, 16% entre  

24 Ao longo do trabalho faremos maiores esclarecimentos sobre as diferenças entre constituinte 
congressual e exclusiva.
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20 e 24 anos, 10% entre 15 e 19 anos, 13% entre 40 e 49 anos e 7% entre 50 e 59 

anos. A faixa de renda que mais apresentou reivindicações foi a de um a dois 

salários mínimos, com 19%, vindo em seguida até um salário mínimo16%, 5 a dez 

salários mínimos 13%, dois a três salários mínimos 12,8%, 3 a cinco 12,3%, e sem 

rendimento 11%. 31,9% reivindicações vieram do Sudeste, 26,6 % do Nordeste, 14, 

5% do Sul, 9,3% do Centro-Oeste e 2% do norte. Nesse momento pôde-se conhecer 

as reivindicações dos brasileiros em relação à Constituição 25. (Folha de São Paulo, 

1986, 22/junho).

Em 18 de julho de 1985, o Presidente Sarney assinou o decreto, no. 91.450 

constituindo a  “Comissão Provisória de Estudos Constitucionais - CPEC – criada 

sob égide do Ministério da Justiça ficou conhecida por Comissão Arinos, em tributo 

ao seu idealizador,  que foi o presidente dos trabalhos. Na sessão de instalação 

dessa comissão, o Presidente destacou que o seu  principal objetivo era criar canais 

para escutar os mais diversos segmentos da sociedade, instigar discussões e não 

fazer projeto condicionado pelos interesses do Estado.  O anteprojeto da CPEC ficou 

pronto em 07 de setembro de 1986 e foi entregue em um momento de  solenidade 

25 - “Liberdade, dignidade e igualdade para todo cidadão brasileiro, como meta prioritária da 
Constituinte: livre, soberana e democrática. Que a política agrícola brasileira seja efetiva com 
mudanças reais conforme os interesses dos pequenos agricultores. Realização imediata da Reforma 
Agrária, ampla, dinâmica, real e massiva como forma de fixação do homem no campo, oferecendo-lhe 
condições de vida: assistência técnica, pesquisa agropecuária, eletrificação (...), que essa 
Constituinte não seja apenas elaborada pelos partidos políticos, nem de setores dominantes, mas 
que tenha candidaturas avulsas, solução de trabalhadores (A.B.O., de Nova Redenção, Bahia). 
- “Desejo que as emendas não fiquem apenas escritas no papel. Mas que sejam postas em ação. E 
executadas, que é para ver se deixa de haver mais discriminação. E novas oportunidades surjam, 
para que a nação tenha condições de sair do abismo em que está. E que as leis sejam cumpridas, e 
que coloquem pessoas capacitadas para fazer valer a nova Constituição, porque, do contrário, vai 
ficar a mesma coisa. Capacidade não tem idade. Existem jovens capazes de mudar muita coisa. E 
vice-versa. Os velhos, que até hoje não fizeram nada, deixem os jovens, pelo menos tentar.” 
M.N.M.S., da zona rural de Manaus, Amazonas, dirigida ao deputado Mário Frota. 
- Estou escrevendo para dar a minha opinião sobre a Constituinte, pois eu a acho ótima, porque nós, 
o povo nordestino, talvez tenhamos o  direito de escolher os representantes sem coação, pois precisa 
haver ordem aqui no  Nordeste, principalmente na Paraíba, onde o pobre é preso e rico solto.Aqui   
nos municípios paraibanos precisamos de muita fiscalização, pois a lei aqui ainda é dos corruptos, o 
preço da carne varia de Cz$ 20 a Cz$ 30 o quilo e ela é vendida nas feiras livres sem higiene alguma. 
Os atravessadores agem à vontade. Precisamos  mais fiscalização nas prefeituras, onde os salários 
são de fome. Os salários municipais são de Cz$100; professores e funcionários recebem Cz$100 a 
Cz$ 200.” L.P.M., de Remígio, Pernambuco, dirigida ao deputado Ulisses Guimarães.
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ao Presidente. Alguns aspectos do referido anteprojeto, porém não correspondiam 

aos anseios do Presidente que não aceitou,  por exemplo, a fixação do seu mandato 

presidencial em quatro anos. Assim, o referido anteprojeto não foi nem remetido 

para o Congresso, como proposta de subsídios para a Constituição. 

A respeito da Comissão Arinos destaca Lamounier ; 

A espinha dorsal, em fase de conclusão, reflete uma efetiva 
convergência entre os conselheiros. É o esboço de um País 
empenhado em consolidar o Estado democrático, dentro do regime 
representativo e ao mesmo tempo em promover uma enérgica 
redução das desigualdades sociais. Esta formulação começa com 
uma definição ampla dos direitos e garantias individuais, passa pelo 
reequilíbrio da Federação e pelo revigoramento do Poder Legislativo, 
abrange diretrizes nítidas para o planejamento econômico, social e 
completa-se com uma delimitação mais adequada da finalidade 
constitucional das forças armadas. Imaginar que a Comissão possa 
alcançar o consenso em todas os detalhes, e principalmente em torno 
das fronteiras que  separam o realismo do exagero é equivocar-se 
num ponto realmente básico. O que um colegiado dessa natureza 
pode fazer é, de um lado, amplificar o debate em torno de certas 
questões muito específicas e num plano mais básico delinear as 
linhas mestras de um pacto possível (LAMOUNIER, 1986 p. 83). 

Os debates e a participação popular ocorreram em diversos níveis. 

De acordo com Dom Padim, bispo de Bauru São  Paulo e jurista: 

Nunca houve um tempo mais longo de preparação, durante o qual se 
promovesse um amplo debate nos vários setores da sociedade, para 
que os mais variados grupos de cidadãos pudessem manifestar suas 
aspirações quanto à forma e ao conteúdo da futura Constituição. 
Felizmente é o que se realiza agora, desde o ano passado, em muitos 
núcleos sociais do nosso País. Pelos debates havidos e  pelos textos 
já difundidos em publicações de todo o tipo, constitui uma constante a 
afirmação de que se deseja uma carta Constitucional que estabeleça 
as normas fundamentais de um novo tipo de sociedade. Não se quer 
repetir os dois velhos e malsinados modelos até agora instituídos ao 
longo da nossa história: ou uma democracia puramente formal, bonita 
só no papel, que não continha instrumentos capazes de garantir 
efetivamente os direitos do cidadão, ou regimes autoritários ditatoriais 
e repressivos que macularam a mais pura tradição jurídica do Brasil, 
violando os mais elementares princípios de uma verdadeira 
democracia. É preciso dar força à criatividade  cultural para a 
formulação de um modelo de democracia participativa na qual haja 
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canais eficazes de participação permanente dos cidadãos no modo de 
condução de todo processo político econômico e social do  País 
(PADIM, 1986 p .3). 

A título de ilustração identificamos conforme destacado na Folha de São 

Paulo (1986)  segmentos e organizações da sociedade civil, com diferentes 

tendências ideológicas que fizeram pronunciamentos e  propostas à constituinte: 

ENTIDADES PROPOSTAS

Associação Comercial de São Paulo 

Defendeu que os municípios devem
receber recursos e funções hoje 
concentrados no poder executivo; O 
cidadão ou associações de cidadãos 
dever ter o direito de argüir,  diretamente 
no Supremo Tribunal Federal, a 
inconstitucionalidade  das leis e atos do 
governo.

União Democrática Ruralista 

A Constituição deve definir claramente o 
princípio de propriedade da terra, 
conferindo-a a quem tenha um mínimo de 
capacidade para assumir a sua função 
social; O estado deve definir claramente 
sua política agrícola.

Federação das Industrias do Estado de 
São Paulo 

A ordem econômica deve assegurar o 
bem-estar a todos, devendo ser 
organizada dentro do respeito à liberdade 
de iniciativa, à propriedade privada dos 
meios de produção e aos direitos do 
trabalhador; Caberá, preferencialmente, 
às empresas privadas a exploração das 
atividades econômicas, com o estímulo, 
apoio e fiscalização do Estado.  

Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil

A sociedade deve controlar o Estado. A 
criação desses mecanismos de controle 
cabe ao Congresso constituinte, pois a 
missão da Igreja não é a de fazer leis; A 
igualdade real de todos perante a lei. 

Ordem dos Advogados do Brasil 

Reforma do Poder judiciário com a 
criação dos tribunais constitucionais para 
arbitrar os conflitos entre Estado e 
sociedade. A propriedade da terra tem 
uma função social, não devendo ser 
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desvirtuada pela legislação ordinária.  

Central Única dos Trabalhadores 

Reforma Agrária sob o controle dos 
trabalhadores. A reforma deverá atingir 
latifúndios produtivos e improdutivos. Ao 
INCRA caberá definir o que é latifúndio 
produtivo. Amplo direito de organização 
sindical sem intervenção do Estado.  

Central Geral dos Trabalhadores 

Atendimento das prioridades sociais, 
como ensino gratuito em todos os níveis. 
A assistência à saúde também deve ser 
gratuita. Liberdade sindical sem a 
intervenção do Estado. Direito de greve 
amplo.

Associação dos Professores de Ensino 
Oficial do Estado de São Paulo 

O Estado deve destinar mais verbas para 
educação. As verbas públicas devem ser 
entregues, exclusivamente, às escolas 
oficiais. O ensino gratuito e obrigatório 
deve se estender de zero a quatorze 
anos. As crianças sem condições 
financeiras de freqüentar escolas devem 
receber bolsas especiais.

Associação Paulista de Medicina 

Criação do sistema nacional de saúde 
com a absorção de órgãos paralelos, 
como o  Instituto Nacional de Assistência 
médica e Previdência social - INAMPS, 
Legião Brasileira de Assistência -  LBA. 
As dotações orçamentárias da União, 
Estados e Municípios deverão destinar, 
obrigatoriamente, 10% do seu total para 
programas de saúde.

Associação Brasileira de Indústria da 
Computação

A constituição deverá definir claramente 
relações entre a informática e o direito 
dos cidadãos à privacidade. A 
Constituição deverá definir também a 
questão da automação das empresas, 
resguardando os direitos dos 
trabalhadores (AFONSO, 1986). 
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Foi assim, que se estabeleceu um amplo debate entre as diversas  forças 

representativas da sociedade, cada grupo social se mobilizando para influenciar e 

fazer valer suas propostas no Congresso Constituinte.

A forma de condução  para participação  na Constituinte foi definida a partir 

da tomada de consciência dos diversos grupos sociais e da necessidade de 

defender seus interesses na futura constituição. 

Segmentos da Igreja com sugestões feitas pela CNBB, mobilizaram cinco mil 

paróquias no País, procurando criar fóruns de debates com os pretendentes a 

candidatos à eleição e com as diversas organizações da sociedade civil. Como dito 

anteriormente as prioridades postas pela Igreja eram: a sociedade deve controlar o 

Estado e todos devem ter igualdade real perante a lei. Muitas dioceses elaboraram 

cartilhas  esclarecendo a função do congresso Constituinte. Para D. Ivo Lorscheiter – 

Presidente na época da CNBB, “o importante é afastar o pessimismo e promover a 

participação consciente e ardorosa do povo com suas exigências(...)Vamos deixar o 

povo fazer a sua opinião” ( AFONSO, 1986, p.5) . 

Os partidos também se mobilizaram, convocando seus militantes para discutir 

sobre a Constituinte e propostas a serem encaminhadas. O PMDB promoveu uma 

quinzena de debates, cujo resultado seria divulgado em um texto que visava a 

mostrar também, sua plataforma eleitoral; o PTB fez discussão em torno de um 

projeto de Constituição elaborado pelo professor Cândido Mendes de Almeida, com 

contribuições do jurista Pinto Antunes e da comissão criada  pelo Prefeito de São 

Paulo Jânio Quadros e coordenada pelo advogado Viana de Moraes; o PT foi o 

primeiro partido a convocar   seus correligionários para debater a nova Constituição. 

No Congresso foi defensor da convocação de uma Constituinte especial para 

elaboração da nova Constituição, em convergência com a Ordem dos Advogados do 
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Brasil - OAB. Após a decisão do Presidente da República que decidiu sobre a 

Constituinte formada pelos deputados e senadores a serem eleitos em 1986, o 

partido dos trabalhadores resolveu lutar pela “democratização radical do Estado e da 

sociedade”. Durante os meses de fevereiro e março mais de duas mil pessoas 

compareceram aos seminários promovidos pelo PT. Distribuiu cartilhas sobre  a 

Constituinte e lançou um jornal: o PT e a Constituinte. Um dos consensos dentro do 

grupo era considerar o interesse social e impor limites à propriedade privada. Havia 

aspectos polêmicos nos textos do PT. , por exemplo, em relação às forças armadas 

cujo papel deveria ser restringido ao “combate aos inimigos externos quando houver, 

e que permaneçam nos quartéis, subordinados às autoridades civis” (Folha de S. 

Paulo, 1986). 

A posição defendida pelo PDS era de não interferência no processo e 

aconselhado pelo Presidente da região paulista o qual recomendava que assim era 

mais conveniente para o partido, não se comprometendo. Cada um poderia falar 

individualmente, mas não fazer promessas que não fossem condizentes com o 

Partido. Mesmo assim, foi feita uma comissão para elaborar uma plataforma para os 

deputados pedessistas paulistas. Os nomes dos seus componentes não foram 

declarados e o seu teor foi, posteriormente, considerado muito incipiente, para ser 

divulgado. O PFL de São Paulo delegou a responsabilidade do assunto ao Instituto 

Tancredo Neves de Estudos Políticos e Sociais. Essa entidade realizou durante o 

mês de dezembro em conjunto com a  Fundação Friedrich Naumann , da Alemanha 

Ocidental, ligada ao partido liberal, um encontro “ Liberalismo e  Constituinte” onde 

estiveram presentes os mais significativos representantes do partido. O Presidente 

do partido, secção São Paulo afirmou na época: Nós sempre estamos preocupados 

com  ideologia( Folha de São Paulo, 1986). 
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De acordo com o Senador Marco Maciel – PFL- PE – e ministro chefe do 

Gabinete civil da Presidência da República: 

O papel que todos nós temos que desempenhar na futura Assembléia 
Constituinte é exatamente mostrar que o pacto político que vamos 
discutir e adotar não pode partir de modelos teóricos, nem ideologias 
fechadas, em face de a estuante realidade brasileira. Para solvermos 
nossos desafios sociais, temos que continuar crescendo prosperando 
e gerando recursos a serem socialmente repartidos. Esse papel não 
pode ser cumprido exclusivamente pelo Estado, mas sim pela 
iniciativa privada e pelo Estado, simultaneamente e concorrentemente. 
Ou harmonizamos a ordem econômica com as aspirações sociais ou  
agravamos, até a convulsão, o estado de pobreza absoluta em que 
vivem quase ¾ da população brasileira (...) no Brasil temos que 
aprofundar as reflexões, conferir pontos de vista e ajustar propostas. 
Temos enfim que articular essas convicções, para que o País, nesta 
fase decisiva de sua evolução histórica, faça desfraldar os princípios 
liberais sobre os quais se fundou e não incorra no risco de ceder ao 
que Jean-François Revel chamou, com muita propriedade de “a 
tentação totalitária” (MACIEL, Folha de São Paulo, 1986).  

A influência e correlação de força entre as diversas classes sociais  não 

demoraram a se fazer presente no cenário nacional, sobretudo , considerando as 

eleições previstas para novembro de 1986.   

Por volta de março de 1986, o senador do PFL de Sergipe e presidente da 

Confederação Nacional da Indústria - Albano do Prado Pimentel Franco -  reuniu-se 

com outros representantes do partido e de outras organizações de empresários tais 

como a União Empresarial Brasileira - UEB -  espécie de central única dos 

empresários e que congrega também, além do segmento  da Indústria,  o do 

Comércio, Agricultura, Finanças e Transportes. Esse grupo de empresários e 

representantes da elite econômica do País planejaram traçar o perfil dos candidatos 

para Constituinte, quer na Câmara quanto no Senado para identificar aqueles cujos 

perfis mais se afinassem com a ideologia da  livre iniciativa e dar-lhes apoio 

econômico para, assim, garantir a defesa dos seus interesses dentro do processo 

constituinte e, conseqüentemente, na futura Constituição. 
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A então recém fundada União Democrática Ruralista - UDR - já vinha 

realizando leilões de gado, tendo em vista financiar campanha para os 

representantes - “defensores” dos seus interesses e visando, paralelamente,  a 

formar um quadro  para fundar um partido ruralista.

De acordo com Maria Victória Benevides: “Eles sempre fizeram isto só que 

agora estão mais articulados e fazem às escancaras, assumindo publicamente”. 

(BENEVIDES, Folha de São Paulo, 1986.) 

O Presidente da Associação Brasileira de Revendedores de Veículos- 

ABRAVE – José Carlos Gomes de Carvalho afirmou para o editor do Jornal Folha de 

São Paulo, S. Stéfani que a entidade estava dando apoio a 42 candidatos em todo o 

País. Acreditava, o referido senhor, que pelo menos vinte representantes entre 

deputados e senadores poderiam ser eleitos através do apoio da ABRAVE. Por 

outro lado, destaca Carvalho “a experiência mostra que  às vezes o candidato não 

cumpre o que prometeu “ (CARVALHO,Folha de São Paulo 1986). Diante dessa 

possibilidade  o próprio Carvalho resolveu se candidatar a suplente  de Senador por 

intermédio do PMDB, do Paraná. “São 4 mil empresas em 80% dos municípios, dá 

para eleger alguns, aposta (CARVALHO,1986). 

São as eleições mais caras da história política do País. E é muito 
provável que no próximo dia 16 o Brasil assista a uma nova 
confirmação do “poder de fogo”de sua elite:  o novo Congresso poderá 
ter ampliada a participação de políticos que não apenas têm 
identificação com a ideologia da livre iniciativa mas também que  
possuem fonte de renda principal na atividade empresarial. A
participação de parlamentares –empresários no Congresso Nacional 
evoluiu muito desde 1946, como demonstram pesquisas feitas pelas 
Universidades de Brasília, pelo Instituto Universitário do Rio de 
Janeiro e pela revista Veja (janeiro-1983)26 (Folha de São Paulo, 
1986)

26 David Fleischer, da Universidade de Brasília, analisou a biografia de  1548 políticos eleitos entre 
1946 e 1975 e descobriu que a média de participação de empresários no Parlamento, nesse período 
era  de 8,9% do total de cadeiras no plenário da última Constituinte. Caiu para 4,8% no Congresso 
eleito em 1963, e voltou ao patamar  inicial em 1975. Isso foi confirmado por dois outros sociólogos, 
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De acordo com o pensamento de diversos políticos experientes tal como 

Thales Ramalho ex-deputado: “A constituinte de 1987 não vai dar susto ideológico”.

Albano Franco da CNI: “Vai estar muito preocupada  em conter o avanço do Estado 

na economia”. Antonio Delfim Neto: “Vai ser um reflexo da sociedade” e justifica o 

direito de  mobilização dos empresários (Folha de São Paulo,1986). A previsão, na 

época, era que a Constituinte tivesse, aproximadamente 15% de sua bancada 

vinculada à esquerda o que, porém, seria superado com o peso do grupo de direita 

ou centro direita que deveria constituir a maioria.  

A influência das elites brasileiras por meio da classe dos empresários não é 

nova, nem evanescente. Diversos estudos caracterizam como buscam nos 

diferentes contextos históricos, refazer seu sistema de alianças e preservar seu 

poder.

De acordo com Cardoso, 

Neste processo, embora os grupos empresariais recomponham 
diversamente seu relacionamento com as demais forças sociais e 
políticas do País, em conjunto coloca-se para o empresariado 
industrial um problema que, em linguagem gramsciana, seria o 
equivalente de uma tentativa de superação da crise orgânica do 
Estado pela busca de novas formas de hegemonia burguesa. 
(CARDOSO, 1983, p. 9). 

 Após 1964, observa-se que o alcance da ação dos empresários não se limita 

apenas às relações entre Estado e Capitalismo, suas conexões se dão, também, 

César Guimarães e Luís Henrique Nunes, do Instituto Universitário do Rio, em pesquisa para o Jornal 
do Brasil, em 1975. Mas havia a suspeita de que o nível de participação era muito maior, pois como 
diz a socióloga Maria Victoria Benevides ”eles tinha vergonha de dizer que eram empresários e, 
assim, o fazendeiro se transformava em lavrador”. Essa suspeita foi confirmada numa análise da 
revista Veja sobre as fontes  de renda de 437 dos 479 deputados Federais eleitos em 1982. Ali se 
comprovava que 71,6% da amostra (que equivale a 91, 2%  da bancada federal) é composta por 
parlamentares que têm  fonte de renda principal em empresas agrícolas, industriais e serviços. 
Significa que dois terços do plenário atual da Câmara Federal, nesta legislatura, são dominados por  
empresários. Nessa conta não entram os que exercem cargos de direção de estatais ou que são 
executivos na iniciativa privada. É notável a predominância de empresários rurais: 42% dos 
deputados têm fonte de renda na agricultura (Folha de São Paulo, 1986). 
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dentro da própria sociedade civil. A emergência de novas condições econômicas, 

sociais e políticas redefine o papel desse grupo no sistema de alianças 

hegemônico.27 Dentro desse conjunto de interações que se renovam mediante as 

variadas conjunturas políticas econômicas e sociais é que podemos apreender o 

papel dos empresários e das elites em geral, face à necessidade de controle do 

poder e manutenção dos seus interesses. 

A título de identificar o pensamento de personagens que têm ainda expressão 

política e ou destaque no cenário atual, citamos alguns depoimentos feitos à Folha  

de São Paulo (1986) a respeito do processo de convocação para constituinte. 

Márcio Thomaz Bastos – advogado, 51, era o presidente da Ordem dos 

Advogados do Brasil – seção São Paulo e diz que não tem mais ilusões, mas 

somente um pouco de esperança. Considera que a distribuição da renda será o 

ponto crítico. Fica no voto “degradée”: Ermírio (PTB), Cardoso, Covas, Zulaíde 

Cobra Ribeiro (PMDB) e José Dirceu (PT). 

Plínio  Marcos – Autor teatral, 51. Participou de comícios. Hoje, responde  

com palavrões quando lhe perguntam o que espera da futura Constituição. Diz que 

nada vai mudar nem tirou título eleitoral. “O governo não deixa o povo conquistar 

nada pelo seu próprio esforço”, afirma. 

Luiz Carlos Bresser Pereira – Secretário de Governo, 52. Era o presidente do 

Banespa. Espera que a futura Constituição seja progressista, limitando privilégios e 

27 A reavaliação do papel da burguesia na revolução varguista de 1930 e de sua capacidade de influir 
no Estado, e, mais recentemente, na caracterização estrutural da relação entre os empresários 
nacionais, a tecno-burocracia e as multinacionais ganhou contornos mais concretos em trabalhos 
empíricos que, sem negar as características estruturais de uma sociedade dependente e o papel da 
tecnocracia, insistem em que o empresariado não se dissolve frente a burocracia estatal e que, 
embora ele não possua as características de uma elite hegemônica e tenha que ajustar-se às 
peculiaridades de um regime autoritário burocratizado joga seu próprio jogo (...) durante os anos mais 
duros do autoritarismo burocrático-militar o empresariado se aninhou no Estado e desempenhou um 
papel discreto sem aparecer como protagonista da ação política , à medida que começou a haver 
uma certa liberalização, setores de vanguarda da burguesia industrial moveram-se para colocar-se 
estrategicamente em posição de aumentar seu poder relativo (CARDOSO,1983,p.12). 
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dê prioridades aos direitos sociais da população, além de controlar o Estado. Só 

revela o voto em Quércia, Cardoso e Covas.

Dalmo Dallari – Advogado, 54. Era membro da Comissão Justiça e Paz:  Hoje 

é diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Não espera 

mudanças. Para ele, a Constituição será um documento provisório à espera de um 

definitivo. Alegando questões pessoais, só revela que votará em Suplicy. 

Carlos Guilherme Mota – Historiador, 45. Teme o peso da direita eleita pelo 

poder econômico. Acha que a Constituição vai dar “o retrato cruel” do modelo 

político do País. Só sabe que vai votar em Florestan Fernandes (PT) para federal. O 

resto depende de uma conversa com Fernando Henrique Cardoso. 

Maria Vitória Benevides – Socióloga, 44. A convocação do  Congresso 

Constituinte foi um “golpe conservador”. Espera, contudo, a revisão do direito de 

propriedade, a autonomia sindical e a iniciativa popular de leis. Vota em Suplicy, 

Bicudo, Bittar, Francisco Weffort e José Álvaro Moisés. 

Wolfang Léo Maar – Filósofo, 41. Era diretor da Andes. Acha reduzidas as 

chances de eleição de uma bancada comprometida com as causas populares. Para 

ele, a crise de legitimidade do poder deverá continuar. Vota em Suplicy, Bicudo, 

Bittar, Aytan Sipahi e José Álvaro Moisés. 

José Serra – Candidato a deputado federal pelo PMDB, 44, e ex-secretário do 

Planejamento. Não espera “uma maravilha” , mas confia em avanços institucionais e 

na descentralização tributária. Segundo ele, a eleição reflete o Brasil. Só revela o 

voto em Quércia, Cardoso, Covas e em si mesmo. 

Walter Barelli – Diretor do Dieese e membro da Comissão Afonso Arinos, 48. 

Segundo ele, o anteprojeto Arinos já prevê a maioria das reivindicações da 
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sociedade, como o da iniciativa popular de leis. Não diz em quem vota porque o 

Dieese não apóia nenhum candidato desde 1964. 

Luis Gushiken – Presidente licenciado do Sindicato dos Bancários e candidato 

a deputado federal pelo PT. 36. Defende a moratória no pagamento da dívida 

externa e diz que os partidos enterram a Constituinte exclusiva. Informa que votará 

em Suplicy, Bittar, Bicudo e em si mesmo. 

Carlos Alberto Ricelli – Ator, 40. Animou muitos comícios das diretas-já. 

Espera avanços na educação, cultura, saúde e alimentação, mas diz que nada de 

fundamental mudou até agora. Vai praticar o voto Frankenstein: Ermírio (PTB), 

Covas, Cardoso, Bete Mendes e Nélson Nicolau (PMDB). 

Bruna Lombardi – Atriz, 33. Também participou de muitos comícios em 84. 

Aponta a questão ecológica como  um problema vital, lembrando o exemplo de 

Cubatão. Condena a falta de decoro dos políticos atuais. Só sabe que vai votar em 

Ermírio (PTB), Cardoso e Covas (PMDB). 

Clara Ant – Arquiteta e candidata à deputada estadual pelo PT, 39. Espera a 

suspensão do pagamento da dívida externa e a ampliação da Reforma Agrária. 

Denuncia o cerco a que foi submetido o partido na campanha eleitoral. Diz que 

votará em Suplicy, Bittar, Bicudo e em si mesmo.

Joaquim dos Santos Andrade – Presidente nacional da CGT, 60. Para ele, a 

campanha ficou restrita ao debate de nomes e homens e o poder econômico se 

aproveitou para eleger uma bancada “para deter o avanço dos trabalhadores”. Quer 

vigilância sobre os eleitos. Diz que vai votar em Quércia, Cardoso e Covas. 

Francisco Montoro – Governador, 70. Foi o promotor do primeiro grande 

comício das diretas-já na praça da Sé. Confia numa Constituição à altura do País, 

96



com a descentralização tributária e do poder em benefício dos Estados e Municípios. 

Seu voto será para Quércia, Cardoso e Covas. 

Nadir Kfouri – Ex-reitora da Pontifícia Universidade Católica-São Paulo, 72. 

Vê o Congresso Constituinte “com esperança e apreensão”. Espera que vença a luta 

contra a miséria e condena a coincidência das eleições, que deixou a Constituição 

em segundo plano. Vota em Quércia, Cardoso, Covas e Guiomar de Melo (PMDB). 

Mário Covas – Candidato ao Senado, 56. O grau de participação popular nas 

decisões definirá se a Constituição será conservadora ou progressista, segundo ele. 

Só fala do voto em Quércia, Cardoso e em si mesmo., 

Paul Singer – Professor de Economia da Universidade de São Paulo, 54. Em 

sua opinião, o Congresso Constituinte fará a Constituição possível para o Brasil de 

hoje. Espera maior controle do Legislativo sobre a política econômica do Governo. 

Vota em Suplicy, Bicudo, Bittar, Francisco Weffort e José Álvaro Moisés. 

Paulo Caruso – Cartunista, 36. Espera o afastamento definitivo dos militares 

da política, mas teme as pressões do “lobbies” sobre o congresso Constituinte. 

Espantado com o baixo nível da campanha em todo o País. Vota em Quércia, 

Covas, Cardoso e Bolívar Lamounier (federal PSB). 

Abreu Sodré – Ministro das Relações Exteriores, 57. Espera que a futura 

Constituição promova maior igualdade de classes e defenda a legitimidade da 

representação parlamentar. Fica com o voto Frankenstein: Ermírio (PTB), Covas, 

Cardoso, Castelo Branco e Carlos Sodré (PMDB). 

Marta Suplicy – Sexóloga, 41. Milita no PT desde sua fundação, mas não 

acredita mais em política partidária. Mulher do candidato Eduardo Suplicy. Espera 

“muitos acertos por baixo do pano” no Congresso Constituinte. Vota em Suplicy, 
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Bicudo e Bittar. Não fala sobre seus candidatos  a deputado (Folha de São Paulo, 

1986)

Nessa perspectiva e embate entre os diversos grupos presentes no cenário 

nacional, naquela época ocorre a eleição para os representantes da Constituinte, em 

15 de novembro de 1986, paralelamente à dos governadores de estado e de 

deputados estaduais. O curto tempo de preparação para o pleito não possibilitou 

uma reelaboração total da legislação eleitoral e em relação aos partidos: 

Regularam o pleito de novembro normas herdadas do autoritarismo, 
como a Lei orgânica dos Partidos (Lei n0. 5.682, 21/7/1971); leis 
aprovadas nos meses anteriores como as leis no. 7.493, de 17 de 
junho, no. 7.508, de 4 de julho; e resoluções do Tribunal Superior  
Eleitoral (ABREU et al, 2001, p. 384) 

 Apesar da relevância da eleição para a Constituinte, dois fatores 

determinaram seu resultado. O primeiro, já citado, foram as regras eleitorais  que 

vinculavam à eleição de governadores e deputados dos estados,  o que de uma 

certa  forma redirecionou os interesses da população para sua realidade mais 

próxima.

Segundo Abreu, 

dois fenômenos surgiram: a lógica das coalizões partidárias  
permitidas pela legislação foi governada pela diversidade dos  
interesses das elites de cada unidade da federação; e a atenção dos 
eleitores e da mídia em geral, foi direcionada para a escolha dos 
governadores estaduais, então o cargo mais importante disputado 
eleitoralmente( ABREU, 2001, p. 384). 

Além desses fatores de natureza eleitoral, mas nos quais se pode perceber as 

determinações de interesses elitistas procurando influenciar e desviar a atenção das 

eleições dos deputados - constituintes, que nas circunstâncias  tinham uma 

98



significação maior- prerrogativa e atribuições de construir a Futura Constituição 

brasileira - havia também a questão ligada à área econômica as medidas 

viabilizadas por meio do plano cruzado, adotadas no princípio do ano em curso. O 

plano econômico, elaborado por setores do PMDB, ligado ao Presidente Sarney 

vinha rendendo altos números de popularidade ao governo, absorvendo atenção do 

eleitor, o que evitou o debate político em temas mais contundentes e polêmicos 

tendo em vista a escolha dos candidatos à Constituinte. 

As eleições corresponderam às estratégias governamentais. O PMDB 

consagrou-se vitoriosamente, ganhando em 22 estados dos 23 governos dos 

estados. Foram eleitos através dos doze partidos que disputaram a eleição: PMDB -

303; PFL-135; PDS-38; PDT- 26; PTB- 16; PL- 07;  (Partido Democrático Cristão)- 

PDC- 06; PCB- 03; PC do B –03; PSB – 02;( Partido social Cristão) – PSC -  01; 

(Partido Municipalista Brasileiro) – PMB –01; ( ABREU, 2001). 

No desdobramento do processo Constituinte essa composição foi se 

modificando. Diversos parlamentares se afastaram tendo em vista assumir cargos 

nos governos estaduais e federal e muitos migraram de um partido para o outro, 

sobretudo quando em julho de 1988 é fundado o Partido da Social Democracia – 

PSDB, que se constituiu como dissidência do PMDB.  

No dia 1º de fevereiro de 1987, tendo como presidente José Carlos Moreira 

Alves, presidente do Supremo Tribunal Federal foi instalada  em sessão solene a 

Assembléia Nacional Constituinte.  

Um concerto sinfônico sob a regência do maestro Claudio Santoro em frente 

ao Congresso Nacional, distraiu os populares presentes, imediatamente após a 

instalação da Assembléia Nacional Constituinte. Foi a fórmula encontrada para que o 

povo pudesse participar daquele evento, pois a falta de espaço no interior da sede 
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do Legislativo tornou inviável outra alternativa. Pelos Jardins o público acompanhou 

a solenidade, através de telões.

Além dos presidentes do Supremo Tribunal Federal ficaram na mesa de 

trabalho o Presidente da República e os presidentes da Câmara e do Senado. Seu 

discurso foi precedido pela execução do hino Nacional e das salvas de artilharia ao 

mesmo tempo em que foi hasteada a Bandeira Nacional. 

O discurso do Presidente do Supremo foi longo. Invocou a tradição inglesa 

tendo em vista indicar o  primado do direito, direito consuetudinário sobre todas as 

formas de poder. Fez uma análise sobre a questão da evolução do direito. Destaca 

ainda a história das constituições Inglesa, Americana e das nossas Constituições 

ressaltando que: 

A Emenda Constitucional nº 1 de 1969, não  alterou substancialmente 
a orientação adotada pela Constituição de 1967, mas sob certos 
aspectos a exacerbou.  Ambas em síntese pecam basicamente pelo 
excesso de fortalecimento da União e do Poder Executivo. 
 Ao instalar-se esta Assembléia Nacional Constituinte, chega-se ao 
termo final do período de transição com que, sem ruptura 
constitucional e por via de conciliação, se encerra ciclo revolucionário.  
Como só acontece em momentos como este reacendem-se as 
esperanças e de certa forma renascem devaneios utópicos. De há 
muito, porém, feneceram os ideais de Constituição perfeita e 
perpétua. Como adverte Duguit” a eterna quimera dos homens é 
procurar inserir nas Constituições a perfeição que eles não têm.
(Duguit, apud Alves,1987). Pode-se dizer generalizando a   lúcida 
observação de Rui Barbosa, nos primórdios da República, que o
indispensável é uma constituição sensata, sólida praticável, política 
nos seus próprios defeitos, evolutiva nas suas insuficiências naturais, 
humana nas suas contradições inevitáveis.(BARBOSA apud 
ALVES,1987, p.63).  

Com esse discurso que ressaltava a impossibilidade de uma Constituição  

imutável, na época atual pelas próprias condições objetivas da sociedade e mera 

lógica da teoria do Contrato Social, devemos aspirar a uma Constituição que 
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viabilize mudanças na estrutura social sem que isto implique mudanças no 

mecanismo do processo político ( ALVES, 1987).  

Na primeira sessão ordinária, realizada no dia 02 de fevereiro de 1987 e 

presidida pelo Ministro do Supremo Moreira Alves houve a primeira disputa tendo em 

vista a participação ou não, dos senadores eleitos no pleito de 1982; 394 dos 

presentes votaram favoravelmente, 124 contra e 17 se abstiveram de votar. A partir 

dessa primeira eleição feita após a instalação da Constituinte ficou decidido que 

esses senadores  seriam constituintes. Nessa primeira sessão foi eleito também o 

Presidente da Assembléia Constituinte, que daí por diante comandaria os trabalhos. 

Com um sufrágio de 425 votos o deputado Ulisses Guimarães do PMDB, de São 

Paulo sagrou-se vitorioso, contra 69 votos atribuídos a Lisâneas Maciel (PDT-RJ) e 

28 votos em branco. 

Até a votação do regimento interno em 24 de março a Constituinte foi regida 

por norma provisória baseada em resolução no. 01 de 05 de fevereiro, estruturada 

de acordo com  os líderes do processo ( ABREU et al 2001). 

O ano de 1987 foi concomitantemente o ano de elaboração da nova 

Constituição e o ano em que deveriam ser redefinidas as novas políticas da Nova 

República nas mais diversas perspectivas social, custos e preços, relações 

internacionais, dívida externa e tecnologia de ponta. A forma gradual pela qual a 

nova ordem foi se constituindo desde o início da distensão promovida pelo governo 

Geisel, o governo Figueiredo até a eleição e a morte do presidente Tancredo Neves 

e a transferência do poder para o vice-Presidente José Sarney provocou uma 

indeliberada conseqüência, ou seja, a concentração de um conjunto de decisões as 

quais determinarão profundamente os destinos do País, em um  curto espaço de 

tempo.
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No próximo item em que esse trabalho se desdobra analisaremos as 

circunstâncias e os elementos que caracterizaram a implantação da nova ordem, 

bem como os sujeitos que participaram ativamente do processo Constituinte. 
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2.0 - DISCUTINDO A NOVA ORDEM: SUJEITOS E PROCESSO 

Neste item focalizaremos elementos que fundamentam sob o ponto de vista 

estrutural, a constituição de uma nova ordem que tem uma forte característica  de 

regime político com implicações na legitimidade de direitos sociais e econômicos, o 

que não significa a superação dos ditames da lógica do capital. Analisaremos, 

também, elementos de natureza conjuntural, específicos do momento histórico do 

início dos trabalhos da Constituinte, além dos atos concernentes ao próprio governo, 

que tiverem relevância para esse estudo. No sentido de compreender as forças 

representativas que se constituíram como sujeitos na elaboração da Carta 

Constitucional, identificaremos, por meio de parâmetros pertinentes ao nosso 

trabalho parlamentares Constituintes de 1987.

A construção de uma nova ordem não é tarefa fácil, quando precisamos 

superar mais de vinte anos de ausência do exercício de direitos políticos e temos 

como proposta restabelecer os instrumentos destruídos pelo despotismo militar. 

Provavelmente, por isso, talvez, seja irrelevante indagar, foi o melhor caminho? Em 

realidades como a nossa constituída por uma sociedade  civil fragmentada, marcada 

pela desigualdade e contrastes, construir uma nova ordem implica a escolha de 

alternativas que se excluem e, por isso, provocam profundas tensões. A transição é, 

pois, um período de incertezas e que pressupõe dos sujeitos históricos, escolhas 

claras e definidas.

De acordo com Santos é possível argumentar: 

A transição brasileira aparenta ser, finalmente, o último ato de um 
drama histórico, cujo remoto início está associado à ditadura varguista. 
As políticas que se seguiram ao golpe de 1964 não almejavam alterar 
a ordem corporativa subdesenvolvida instituída por Vargas, em 1945, 
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também não provocaram modificações espetaculares nas estruturas 
sociais e nos padrões de integração política herdados do período 
ditatorial. Os graus de liberdade política reconquistados foram usados 
com muita parcimônia, restringindo-se as alterações à forma de 
governo e aos modos de competição partidária. A sociedade, 
entretanto, permaneceu praticamente intacta. A restauração autoritária 
de 1964 não ameaçou deliberadamente a velha ordem. Mas o estilo 
radical de administrar o velho modelo – centralizado brutalmente 
acumulador, socialmente iníquo e altamente regulatório – abreviou o 
tempo necessário para sua própria exaustão e propiciou a emergência 
de realidades sociais incompatíveis com a ordem cinqüentenária 
(SANTOS, 1986, p.16) 

As pressões na perspectiva de sobrepujar os resquícios de autoritarismo 

implicaram, paralelamente, criar formas para alterar instituições e padrões de 

práticas políticas e sociais, arraigadas em um período de meio século.  A transição 

brasileira, por outro lado se diferencia das ocorridas em outros contextos políticos, 

pelo fato de que não podia se realizar apenas no terreno político. Isso, 

impreterivelmente,  gera inúmeras tensões que permeiam a ordem que se constitui. 

O que se observa é que o País nesse interregno passou por crescentes e 

significativas mudanças de impacto negativo no que concerne ao aumento da 

pobreza sob o ponto de vista econômico e de busca de reorganização social 28 . A 

28 Nos últimos vinte anos intercensitários (1960-1980), o país cresceu economicamente, urbanizou-se, 
capitalizou-se, sofreu significativa reestruturação ocupacional e observou o reordenamento de alguns 
de seus principais grupos sociais. Em 1964 a economia enfrentava uma recessão que iria durar até 
1967. Em seguida, de 1968 a 1976, o produto interno bruto cresceu continuamente a uma taxa média 
de 10% ao ano. Entre 1977 e 1980 a taxa média de crescimento oscilou em torno de 6% ao ano, 
seguindo-se então novo ciclo recessivo que só agora dá sinais  de amortecimento. Aqui estão alguns 
indicadores do tipo de crescimento ocorrido. Primeiramente, a pauta de exportações. Enquanto em 
1968 os bens primários e industriais eram responsáveis, respectivamente, por 80% e 20% do total 
dos itens exportados, em 1980 a participação dos bens primários havia decrescido para 42%, 
enquanto a porcentagem relativa aos bens industrializados crescera para 56,5. As mudanças na 
estrutura de produção industrial foram igualmente significativas. A proporção de bens não duráveis 
caiu de 56,7% do total da produção industrial, em 1959, para 34,4%, em 1980, ao mesmo tempo em 
que a participação de bens duráveis cresceu espetacularmente de 5,1% para 13,5% durante o 
mesmo período. A produção de bens industriais intermediários, por fim, aumentou sua participação de 
24,6% no início do período, para 37,4% em 1980. Quanto ao processo de urbanização os números 
relevantes são os seguintes. Em 1960 o contingente da população rural ainda era majoritário, 
correspondendo a 55,3% da população total. Precisamente vinte anos depois os centros urbanos já 
compreendiam 67,6% da população. Não obstante o fato de que a tendência para a urbanização 
seria universal, é importante reconhecer a velocidade adquirida pelo processo brasileiro nos últimos 
trinta anos. Considere-se a relação entre a população urbana (PUR) e a população rural (PR): a razão 
PR/PUR era 0,57,em 1950, 0,82 em 1960, e 2,1 em 1980. Quer dizer, se existia meia pessoa vivendo 
em áreas urbanas, em 1950, para cada habitante rural, a relação tornou-se, em 1980, a de dois 
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estruturação que se buscou empreender nesse momento histórico está balizada em 

um questionamento à velha ordem  política e a seus desdobramentos econômicos e 

sociais e pode ser traduzida em conflitos que indicam as contradições embutidas nos 

novos arcabouços institucionais por meio dos quais se procura produzir respostas 

compatíveis com as novas demandas  sociais.

Santos caracteriza o momento da transição de “desordem criadora” e afirma 

que tem três formas principais: 

a) em uma reponderação do peso político dos atores tradicionais, 
acrescida do alargamento do número desses  mesmos atores; b) na 
emergência de um sem número de formas organizadas de 
participação política, ao lado do tradicional sistema partidário-
representativo; c) na reestruturação do próprio sistema partidário. A 
gestação de uma nova ordem se desenrola em sincronia com alguns 
atributos do tempo histórico contemporâneo e aos quais o País não é 
impermeável. Do mesmo modo que a possibilidade de isolar asséptica 

urbanistas para cada habitante rural. A escala de mudanças na estrutura do mercado de trabalho, na 
agricultura tanto quanto no setor industrial, apresenta a imagem de uma economia na qual a difusão 
de relações de assalariamento tem sido contínua e extremamente rápida. A porcentagem dos 
parceiros nas áreas rurais diminuiu de 12,7 do total dos trabalhadores  rurais, em 1970, para 6,9 em 
1980. Durante a mesma década a porcentagem de assalariados cresceu de 25,4 para 35,1 do total 
da força de trabalho rural. No setor industrial moderno o número de assalariados já atingiu a marca 
dos 88,7% do total dos empregados no setor. Como conseqüência da transformação estrutural da 
economia, paralela ao movimento migratório do campo para as cidades, observou-se vasta 
realocação da força de trabalho brasileira nos últimos vinte anos. Entre 1960 e 1980 a porcentagem 
da população economicamente ativa (PEA) trabalhando no setor primário decresceu de 53,9% para 
29,9% enquanto a proporção da força de trabalho no setor secundário cresceu de 12,9% para 24,3%. 
Finalmente, o setor terciário absorvia 36,7% da população ativa, em 1980, contra 27,4% em 1960. 
Para que se tenha uma idéia comparativa da magnitude dessas mudanças, em vinte anos, é 
apropriado lembrar que é razoavelmente superior ao que ocorreu após quarenta anos de acumulação 
de capital na Inglaterra (1801-1841), também quarenta anos nos Estados Unidos (1870-1910), e após 
trinta anos de crescimento econômico na União Soviética (1929-1958). Conforme seria de esperar, a 
composição interna da força de trabalho industrial sofreu importantes modificações. O crescimento do 
número de trabalhadores no setor moderno foi consideravelmente maior do que o aumento no setor 
tradicional. Ao final da década de 1970 mais de 50% dos operários industriais já estavam 
empregados no setor moderno. É bastante conhecido o fato de que o crescimento econômico 
brasileiro tem sido perverso, impondo elevados custos sociais a grande parte da população. O preço 
exato pago pela acelerada acumulação das duas últimas décadas está sendo lentamente estimado 
mediante cuidadosos estudos sobre saúde pública, educação, condições de trabalho, saneamento, 
previdência social, etc. Aqui mencionarei apenas o trivial indicador da distribuição da renda. O modelo 
econômico imposto à população brasileira acelerou indubitavelmente a modernização da economia. 
Sua orientação concentracionista, entretanto, não permitiu que as conseqüências positivas do 
progresso fossem eqüitativamente distribuídas entre os diferentes segmentos da sociedade. Mito ao 
contrário, o hiato entre os muito ricos e os muito pobres alargou-se nos últimos vinte anos. Assim, os 
1% mais ricos aumentaram sua participação relativa na renda nacional bruta de 12% para 17%, 
enquanto os 20% mais pobres experimentaram uma queda de 3,9% para 2,8% na renda nacional 
(SANTOS, 1986, p.17). 
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e coercitivamente o País a fim de torná-lo uma ilha  de abundância e 
tranqüilidade revelou-se ilusória, também será frustrada qualquer 
tentativa de administrar os conflitos contemporâneos como se eles  
não fossem afetados pelas características que  se repetem na 
operação cotidiana de  todos os sistemas do mundo não socialista 
(SANTOS, 1986, p. 19)  

Muitas variáveis, portanto, perpassam o processo de construção da nova 

ordem, sobretudo como já destacado no item anterior há um conjunto de ações a 

serem realizadas de grande magnitude de caráter  governamental, além daquelas 

atribuições pertinentes aos Constituintes. 

Nelson Jobim, deputado eleito pelo PMDB do Rio Grande do Sul e que tinha 

sido partidário de uma Constituinte exclusiva, (que seria dissolvida após a 

elaboração da nova Constituição) ao invés da Congressual, modelo que foi adotado, 

analisa aspectos significativos daquele momento histórico:

Nós precisamos ter a coragem de não ocultar a história. Nós 
gostamos de racionalizar o ensino do fato histórico e o sufocamos 
para tentar manter concepções teóricas que eventualmente não são 
utilizáveis no Brasil, porque a história política brasileira tem as suas 
peculiaridades (...) no dia 02 de fevereiro, antes, pois da instalação da 
Assembléia  Constituinte, a Câmara dos Deputados se reúne para 
eleger o seu Presidente, abrindo uma disputa dentro do PMDB. O 
Deputado Ulisses Guimarães, que era candidato a Presidente da 
Câmara e também candidato a Presidente da constituinte, no dia 02 
de fevereiro, teve de enfrentar dentro da Câmara, a candidatura do 
deputado Fernando Lira, do PMDB de Pernambuco, ex –ministro da 
Justiça do início do governo de Sarney. Esse debate político teve 
repercussões importantes no processo constituinte especialmente 
sobre o andamento de seus trabalhos. Desde janeiro que nos 
perguntávamos: qual a modelagem do processo constituinte ou qual o 
conteúdo do seu regimento interno? A morte de Tancredo tinha 
destruído a possibilidade do modelo que nós usamos no Brasil de 
1891 a 1934 que era um projeto enviado pelo Poder Executivo a ser 
votado pelo Congresso constituinte. Deodoro enviou o projeto 
elaborado por Saldanha Marinho. E Getúlio em 1933, enviou o Projeto 
elaborado pela Comissão Afrânio de Melo Franco, a comissão 
Itamaraty, pai de Afonso Arinos. Esse modelo de enviar um projeto era 
o que Tancredo queria, porque com isso seriam limitados os espectros 
da disputa constitucional (...) O Presidente Sarney não tinha força 
política para enviar um Projeto a Assembléia Constituinte, pois seria 
rejeitado. Qual a razão? Porque havia disputa, naquele momento 
entre Ulisses e Sarney. Isso era 1987(JOBIM, 2004, p. 10). 
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  Dentro da sua narrativa Jobim relata que na impossibilidade de seguir o 

modelo de 1891 e 1934 restou o modelo de 1946 que, entretanto, não se colocava 

como um paradigma a ser copiado, uma vez que foi adequado ao momento em que 

Getúlio foi deposto por Góes Monteiro e passou o governo para José Linhares, 

Presidente do Supremo Tribunal Federal. Naquela ocasião sem possibilidades de 

enviar um Projeto ao Congresso é constituída uma comissão, denominada “grande 

Comissão Nereu Ramos“, formada por deputados e senadores para construírem um 

projeto para  a Constituinte. Esse poderia ter sido o processo, porém, quando o 

deputado Fernando Lira se candidatou à Presidência da Câmara, apresentou uma 

minuta de um Projeto que o deputado Ulisses Guimarães havia encomendado a uma 

assessoria legislativa e enfatizou: era aquilo que o deputado Ulisses Guimarães 

desejava fazer. A exemplo do que fez Nereu Ramos, “Doutor Ulisses quer eleger a 

sua grande  comissão, composta pelo Clube do Poire ampliado e vocês deputados 

de segunda categoria , vão aguardar o trabalho no sabies” sic (JOBIM, 2004). 

Quando isso se espalhou entre os Constituintes, gerou um mal estar que inviabilizou 

o modelo de 1946. Só restou então o modelo de 1967 que não podia ser copiado 

porque representava a ditadura militar.

 A partir daí, segundo Jobim foi necessário “inventar”. Foi criado então um 

modelo definido por Jobim como “extraordinariamente complicado”. Formaram-se 25 

subcomissões as quais deveriam examinar os assuntos que se referissem ao próprio 

título, ou seja, o assunto sobre o qual se intitulava como subcomissão.  

Jobim relata, 

 O que vou contar é literal. Surgido o problema, pegamos os três 
volumes que reuniam as constituições ocidentais editadas pelo 
Senado, e recortamos com tesoura os títulos, os nomes de títulos e 
capítulos de todas aquelas constituições. E, durante uma noite inteira, 
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colocando no chão terminamos a distribuição de tudo aquilo. E, aí 
surgiu o seguinte: houve títulos, ou nomes de títulos e  capítulos que 
se reproduziam em todas as constituições. Chamamos de matéria 
relativamente constitucional.Houve de títulos e de capítulos que se 
reproduziam na maioria das constituições. Chamamos de matéria 
relativamente constitucional. E houve um número de títulos de 
capítulos que se repetiam na minoria das constituições, menos de 
50%. Chamamos de matéria relativamente não constitucional. E, por 
último, capítulos e nomes de títulos de capítulos que existiam em uma 
ou outra constituição. E aí nós chamamos de matérias 
idiossincrassicamente  constitucionais. Neste modelo é que foram 
elaboradas as 25 subcomissões que se centravam em grandes temas: 
as oito comissões, que eram os 08 títulos  da Constituição de hoje 
(JOBIM, 2004, p. 12) 

Ainda, de acordo com Jobim foi esse o modelo encontrado para definir as 25 

subcomissões que se ocupavam dos grandes temas. Essas vinte e cinco comissões 

formadas por 21 deputados cada uma deram início à votação dos textos, de forma 

independente.  Havia o grupo dos tributos, dos municípios, dos direitos e garantias 

individuais, da reforma agrária, do sistema financeiro, os quais elaboravam os textos 

e levavam para subcomissões, que, após seu recebimento,  produziam os textos de 

acordo com o título da subcomissão. Após esse trabalho esse texto era enviado à 

comissão de sistematização.  Essa comissão era formada por 49 deputados e 

senadores que estavam articulados na discussão política com as lideranças e com o 

doutor Ulisses. Além desses 49, 21 deputados recebiam os relatores das comissões 

(8) e os presidentes da comissão. Perfaziam um total de 89 deputados e senadores 

que estavam envolvidos na Comissão de sistematização.  E Jobim destaca que 

nesse momento houve um fato histórico que vale destacar: uma nova disputa do 

PMDB, no cenário da Constituinte para assumir sua liderança. 

Ulisses queria que o deputado Luis Henrique  fosse o líder do PMDB 
na constituinte. O Presidente José Sarney não queria, porque seria o 
fortalecimento absoluto de Ulisses, já que Luis Henrique era ligado a 
Ulisses. Surge então a candidatura de Mario Covas. A candidatura de 
Mario Covas derrota Ulisses com os votos do setor progressista do 
PMDB e com os votos dos Sarneístas do PMDB, ou seja, dos 
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governistas, tendo Carlos Santana por líder. O que aconteceu então? 
Mario Covas assume a liderança do PMDB e resolve indicar a ala 
progressista do PMDB, a ele ligada para relatorias nas comissões, 
para presidência das comissões e para presidência das 
subcomissões. Logo os 36 membros das subcomissões, que iam 
integrar a comissão de sistematização, estavam todos à esquerda do 
PMDB, aguardados pelos 49 membros que estavam situados já dentro 
da Comissão de sistematização. Significa dizer que a Comissão de 
sistematização ficou à esquerda do plenário da Assembléia 
Constituinte. Eu estava lá. O debate era todo no sentido de acertar o 
acordo da extrema direita esquerda com a centro esquerda; a direita 
excluída (JOBIM, 2004, p. 12). 

Como se pode observar, por meio dos relatos históricos, houve uma imensa 

disputa pelos cargos e vagas das comissões, subcomissões, desdobrada no interior 

dos próprios partidos.  As Comissões de Ordem social e Ordem econômica eram as 

mais disputadas. Além disso, os parlamentares ainda desejavam os principais 

cargos de primeiro Presidente e segundo vice-presidente e relator  (ABREU, 2001).

Foi usado como critério a proporcionalidade partidária para indicar os 96 cargos das 

subcomissões e 36 das comissões, inclusive a da sistematização. O PMDB, devido 

ao seu grande número de representantes teve que considerar também, sua 

representação regional. 

 Em relação à estruturação da mesa da Constituinte desencadeou-se outro 

conflito também. Após ser vitorioso na eleição para liderança do PMDB Mario Covas, 

pressionado pelos seus correligionários, nega-se a cumprir acordo que havia sido 

antes pactuado com o PFL, de indicar para primeira presidência e segunda 

secretaria membros desse partido. Diante de nova proposta a segunda vice- 

presidência e segunda secretaria, o líder do PFL, deputado pela Bahia, José 

Lourenço deixa as negociações, e o PFL fica fora da mesa.  A mesa foi composta 

por Presidente:  Ulisses Guimarães, (PMDB- São Paulo); primeiro vice presidente, 

Mauro Benevides (PMDB- CE); segundo vice-Presidente,  Jorge Arbage (PDS- PA);  

primeiro secretário, Marcelo Cordeiro (PMDB- BA); segundo secretário, Mario Maia 
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(PDT- AC); terceiro secretário, Arnaldo Farias de Sá (PTB-SP); primeiro suplente de 

secretário, Benedita da Silva(PT-RJ), segundo suplente de secretário, Luís Soyer 

(PMDB- GO); terceiro suplente de secretário, Sotero Cunha (PDC- RJ). 

 Após a sua exclusão da mesa, o PFL procurou compor postos nos principais 

cargos das comissões. Assim foi firmado o seguinte acordo: o PMDB ficou com oito 

relatorias e o PFL com sete presidentes; o PDS ficou com as outras que restaram.

Sob o ponto de vista do regimento o relator tinha muito poder uma vez que 

competia a ele definir o anteprojeto a ser votado e preparar substitutivos, de acordo 

com os subsídios dos constituintes. Nas subcomissões observou-se a 

proporcionalidade dos diversos partidos. O PMDB indicou o maior número de 

relatores. Os líderes escolhiam os parlamentares que formariam a chapa única de 

cada subcomissão e comissão e procuravam garantir que seus aliados cumprissem 

os acordos.29

As subcomissões trabalharam de 07 de abril a 25 de maio de1987 (ABREU, 

2001). De acordo com a escolha dos parlamentares, a composição de cada uma 

variou entre o mínimo de 14 integrantes – Questão Urbana e Transporte e o máximo 

29As Comissões temáticas e respectivas subcomissões, foram as seguintes: I) Comissão da 
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher: I-A) Subcomissão da Nacionalidade, da 
Soberania e das Relações Internacionais: I-B) Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos 
Coletivos e Garantias: I-C) Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais: II) Comissão da 
Organização do Estado: II-A) Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios: II-B) Subcomissão 
dos Estados, II-C) Subcomissão dos Municípios e Regiões: III) Comissão da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo: III-A) Subcomissão do Poder Legislativo: III-B) Subcomissão do 
Poder Executivo: III-C) Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público: IV) Comissão da 
Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições: IV-A) Subcomissão do Sistema Eleitoral 
e Partidos Políticos: IV-B) Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de Segurança: IV-C) 
Subcomissão de Garantia da Constituição, Reformas e Emendas: V) Comissão de Sistema Tributário, 
Orçamento e Finanças: V-A) Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas: V-B) 
Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira: V-C) Subcomissão do Sistema Financeiro: VI) 
Comissão da Ordem Econômica: VI-A) Subcomissão de Principios Gerais, Intervenção do Estado, 
Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica: VI-B) Subcomissão da Questão 
Urbana e Transporte: VI-C) Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária: VII) 
Comissão da Ordem Social: VII-A) Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores 
Públicos: VII-B) Subcomissão de saúde, Seguridade e do Meio Ambiente: VII-C) Subcomissão dos 
Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minoria: VIII) Comissão da Família, da 
Educação, Cultura e Esportes: VIII-A) Subcomissão da Educação,Cultura e Esportes: VIII-B) 
Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação: VIII-C) Subcomissão da Família, do Menor 
e do Idoso (ABREU, 2001, p.385)
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de 26- Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos – em parte isso 

descompensou a proporcionalidade entre os partidos. A escolha dos nomes para 

integrar as diversas comissões  provocou um desgaste da relação com o líder Mario 

Covas e membros do PMDB, que se sentiram lesados nas indicações. Nesse 

período foi significativa a participação dos constituintes e da população. Foram 

concedidas 182 audiências públicas e apresentadas 11.989 propostas e 6.417 

emendas aos anteprojetos30 (ABREU, 2001).

O excesso de dados e variedade de temas além da inexperiência dos 

constituintes e regras regimentais novas e ambíguas provocaram votações confusas. 

Por outro lado   a descentralização e o número menor de constituintes nos comitês,  

proporcionaram um melhor intercâmbio de informações. Ao final desse período 

surge o primeiro arcabouço do que seria a futura Constituição. 

A partir do dia 26 de maio, começam a ser entregues às oito comissões os 

anteprojetos formulados pelas subcomissões com a colaboração da sociedade em 

geral. Com a junção das subcomissões, o quórum deliberativo aumentou para 59 

integrantes, - Organização do Estado - e 65 Ordem Econômica e Social. Nesse 

momento se constituiu o primeiro trabalho para enxugar e organizar os textos. Deu-

se início à estruturação dos grupos, de acordo com as afinidades de idéias e 

30 A incorporação da iniciativa popular como uma fonte de produção das leis constituiu o elemento 
mais avançado que se conseguiu conquistar na elaboração do Regimento da Assembléia Nacional 
Constituinte. Ponto alto do projeto de constituição do Prof. Fábio Konder Comparato, a iniciativa 
popular e o referendo receberam forte apoio externo, principalmente da OAB e do Plenário Pró-
participação Popular na Constituição. Nos projetos de resolução do PT e de outros partidos de 
esquerda e entre constituintes radicais do PMDB as duas reivindicações encontraram acolhidas 
plenas. O regimento aprovado não foi tão longe quanto se pretendia. O senador Fernando Henrique 
Cardoso deu cobertura favorável à iniciativa popular, embora  sem atender a alguns desdobramentos 
desejados, e manteve-se firme na defesa das posições aceitas. A resistência surpreendente de uma 
parte de constituintes experimentados e de renomados constitucionalista, bem como o torpedeamento 
por parte de correntes mais conservadoras de vários partidos não impediu a aprovação das 
inovações.. (...) A iniciativa popular desmistifica a representação em sentido liberal e força o 
parlamentar a sair de sua pele, ela quebra pelo menos o teor imobilista e ritual de um entendimento 
enviesado do mandato que confere ao parlamentar a facilidade de confundir a sua voz e o seu querer 
com a voz do povo e os interesses dos representados em regra esquecidos “até as próximas 
eleições” (FERNANDES, 1987, p. 77). 
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conhecimento do assunto.  A experiência adquirida contribuiu para  facilitar os 

trabalhos em sua fase mais avançada, indicando o teor das posições quando surgia 

algum conflito e mostrando também as possibilidades de acordo.

Segundo Abreu, 

Na etapa das comissões, também começou a ser selado o fim da 
Aliança Democrática, ocorrendo a aproximação do governo com os 
setores de centro e direita. Uma das principais motivações foi a 
escolha feita pelo líder Mario Covas  dos relatores peemedebistas, em 
sua maioria de centro-esquerda, fato que desagradou o palácio do 
Planalto e os setores à direita da Constituinte (ABREU, 2001, p. 385) 

A dinâmica da Constituinte vai paralelamente, também determinando um novo 

reagrupamento das forças políticas.31  Isto vai ocorrer, sobretudo à época da 

instalação da Comissão de sistematização, que tinha como principal trabalho 

elaborar o Projeto da constituição a ser votado no primeiro turno.

 Com base no Regimento deveria ter 49 membros que, somados aos 24 

(excetuando-se a 25a, da sistematização) relatores, das subcomissões, oito relatores 

e oito presidentes totalizava 89 Constituintes. Para compatibilizar a 

proporcionalidade dos representantes dos Partidos, concedeu-se uma vaga a todos 

os partidos, o que elevou o quórum  para 93 participantes.

Os trabalhos foram ainda, adiados pela disputa interna que se estabeleceu 

dentro do PMDB, visando ao cargo de relator. Em eleição interna do partido o 

Senador Bernardo Cabral venceu os outros dois candidatos Fernando Henrique e 

31 A diferente composição de cada comissão, a concentração de constituintes interessados em 
questões específicas reforçada pela de grupos de pressão e interesses organizados, fizeram com que 
os anteprojetos resultantes, quando reunidos, compusessem um projeto descoordenado. Além de 
superposições e desencontros da matéria constitucional – por exemplo, definição de despesas e 
vinculações orçamentárias sem a contrapartida das receitas – houve perfis antagônicos – comissão 
de Ordem social, à direita. Como conseqüência, e dada a crescente fragmentação do PMDB, 
começaram a ser articulados blocos suprapartidários. Alguns unidos por afinidade ideológica ou 
temática, tendo em vista influir na organização do texto; outros interessados em ocupar o espaço que 
surgia do afastamento entre a elite peemedebista e o Poder Executivo (ABREU et al, 2001, p.386).  
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Pimenta da Veiga.  O Senador do PFL-RJ, Afonso Arinos por meio do acordo já 

pactuado, anteriormente ficou com a presidência. Os parlamentares Aluísio Campos 

(PMDB-PB) e Brandão Monteiro (PDT-RJ) ficaram respectivamente com a primeira e 

segunda secretaria. Após algum tempo com o acúmulo de trabalhos, os senadores 

Jarbas Passarinho (PDS-PA) e Fernando Henrique (PMDB-São Paulo) foram 

nomeados como terceiro e quarto vice-presidente (ABREU,2001) 

A Comissão de sistematização tinha basicamente três funções: 

A primeira era coordenar os anteprojetos oriundos das comissões 
temáticas, compatibilizando-os em um texto preliminar para discussão. 
A segunda, que começava pelo recebimento e organização das 
propostas enviadas, implicava a elaboração de um anteprojeto 
substitutivo. Essa fase incluía o recebimento das emendas populares 
e a concessão de audiência pública para que os representantes das 
propostas as defendessem perante a Constituinte. Finalmente 
atribuía-se aos componentes da sistematização por delegação dos 
demais, a competência para debater as propostas, definindo pelo 
voto, o projeto de Constituição a ser enviado ao plenário (ABREU et 
al, 200, p. 386).32

O excesso de dados a serem sistematizados e a urgência do tempo 

regimental sobrecarregava o relator, o que levou à formação de um comitê para 

contribuir nos trabalhos. Posteriormente, os parlamentares Adolfo de Oliveira (PL-

RJ), Antonio Carlos Konder Reis (PDS–SC), Fernando Henrique Cardoso (PMDB-

SP), Nelson Jobim (PMDB-RS) e Wilson Marins  (PMDB-MS), membros do comitê, 

32 Em 17 de junho, foram enviados à comissão de sistematização sete anteprojetos elaborados pelas 
comissões temáticas - uma delas, a comissão VIII, não concluíra a sessão de votação. Coube ao 
relator, além da tarefa de reunir os textos elaborar, a partir  de conversas com os relatores das etapas 
anteriores , a matéria referente a  essa comissão. O primeiro projeto de Sistematização, apresentado 
no dia 26, continha 501 artigos, e apenas reunia formalmente os anteprojetos. Incompatibilidades 
entre os textos e inconsistências técnicas de algumas normas eram visíveis, fato que acrescido do 
caráter polêmico de alguns dispositivos, motivou críticas ácidas dentro e fora da ANC. As lideranças 
partidárias decidiram que, das 5.624 emendas feitas pelo ao texto, o relator Bernardo Cabral levaria 
em conta apenas as 977emendas consideradas como de adequação, ficando as demais – emendas 
de mérito – para serem avaliadas em etapa subseqüente. No dia 14 de Julho de 1987, o relator 
apresentou o “Projeto zero”  composto por 496 artigos, e marco inicial para apresentação e discussão 
de novas propostas (ABREU et al, 2001, p. 386). 
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foram designados como relatores adjuntos, com a finalidade de colaborar nas 

funções de coordenar e redigir os trabalhos. 

Entre os diversos grupos que realizavam o trabalho de sistematização três 

começaram a se destacar. O grupo dos 32, que tinha como líder o senador José 

Richa, (PMDB-PR), elaborou anteprojetos informais; o chamado grupo de consenso, 

que congregava parlamentares de centro e centro-esquerda; e por último o grupo 

conservador que  reunia  os parlamentares considerados dessa linha na Constituinte 

e que tinham por seu lado o apoio do governo Sarney, que como já se destacou 

anteriormente, havia entrado em rota de coalizão com os componentes da Aliança 

Democrática, desde a etapa da formação das comissões e da divisão de cargos 

efetuada pelo Senador Mario Covas, que não havia atendido e satisfeito ao pleito de 

muitos constituintes.

Os líderes partidários assumem, nessa época, importante função nas 

negociações das matérias e agenda de trabalho. Destaca-se que as deliberações 

foram se centralizando nas mãos de uma “elite parlamentar”.  

Foram apresentadas ainda, em relação ao projeto zero33, 20.791 emendas. 

5.237 provenientes das etapas anteriores e 122 emendas populares. 83 que 

estavam de acordo com as normas regimentais foram apresentadas na 

sistematização entre os dias 26 de agosto e 04 de setembro por seus 

patrocinadores. A nova matéria produzida pelo senador Bernardo Cabral era, porém, 

o alvo das atenções, o substantivo I, ao qual ainda foram apresentadas mais 14. 320 

emendas, compondo um total de 35.111.  A ANC sofria pressões, o substantivo I, 

era criticado porque atribuíam-no a negociações entre o relator e líderes partidários, 

caracterizando a centralidade das decisões. Os parlamentares que se sentiam fora 

33 Projeto Zero – apresentado inicialmente, daí tal denominação, composto por 496 artigos constituiu 
o marco para as discussões de novas propostas e anexação de outras emendas (ABREU, 2001). 
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das negociações reclamavam, e estavam contrariados por não estarem informados 

do processo.

O governo passava por mais uma crise, e estava coagido pelos conflitos 

políticos e pela crise econômica.  Responsabilizava a vagarosidade dos trabalhos e 

o teor das propostas, o recrudescimento da insatisfação e do mal-estar social. O 

clima foi complicado pela inclusão de um dispositivo que condicionava a intervenção 

das forças armadas  à defesa da  “ordem Constitucional”, e a depender ainda da 

indicação de um dos poderes. Insatisfeitos, os militares fizeram um protesto público. 

Num clima tenso, foi reelaborado o substantivo I, estruturando-se novo anteprojeto 

por meio de outra pauta de negociações. O substantivo II, mais uma vez, foi objeto 

de crítica, sobretudo tendo em vista os dois focos que constituíam pontos bastante 

polêmicos, o da Reforma Agrária e o sistema de Governo, determinando 06 anos de 

governo para o Presidente Sarney.

O novo texto foi distribuído e aguardou-se um período para a apresentação de 

requerimentos em relação ao Projeto zero, substantivo I e II. A votação do projeto de 

sistematização começou em 24 de setembro de forma lenta, embora houvesse 8.377 

destaques a serem analisados e o debate do substantivo II. A votação era 

inicialmente nominal, só em 17 de outubro foi inaugurado o painel eletrônico, quando 

ainda se debatia sobre o substantivo II.  

Tendo em vista que o período regimental estava se esgotando e ainda 

faltavam 5000 destaques para votação, foi feito o seguinte arranjo: os líderes 

decidiram delimitar os destaques para 10% desse número. Ficaram então 504, 

divididos pela proporção de cada partido. Os pequenos partidos receberam 07 

destaques, por constituinte. Os trabalhos foram adiados de 29 de outubro para 30 de 

novembro.
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Simultaneamente ao desdobramento das votações da sistematização, 

estruturava-se uma coalizão de centro e direita – denominada “centrão”. 

Abreu define o Centrão como: 

Grupo suprapartidário com perfil de centro e direita  criado no final do  
primeiro ano da Assembléia Nacional Constituinte de 1987- 1988 para 
dar apoio ao Presidente da República José Sarney. Foi responsável 
pela reviravolta no processo de elaboração constitucional ao 
conseguir alterar, por meio de um projeto de resolução, as normas 
regimentais que organizavam os trabalhos constituintes. Era 
comandado por lideranças conservadoras do Partido da Frente 
Liberal-(PFL), do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB), do Partido Democrático Social (PDS), e do Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB), e contava também  com parlamentares 
do Partido Liberal (PL) e do Partido Democrático Cristão (PDC) 
(ABREU et al, 2001, p. 1304). 

 Com a divisão do PMDB, foi selada o fim da Aliança Democrática entre 

PMDB e PFL, que tinha sido a “fiadora formal da transição democrática e núcleo de 

sustentação da nova república” (ABREU et al, 2001). 

 Considerado grupo de confiança do governo ,o Centrão garantiu sua vitória 

nas votações de seu interesse, sobretudo, em relação ao sistema de governo, 

Presidencialista e o mandato de cinco anos.34

34 Para entender o crescimento e o esvaziamento do Centrão, devem ser discernidos dois conjuntos 
de elementos.  Em primeiro lugar, houve, por assim dizer, antecedentes estruturais: 1) históricos – 
natureza da transição democrática; 2) políticos-institucionais - sistema partidário e eleitoral; e 3) 
sociais e econômicos - clivagens regionais, setoriais e ideológicas. Tais fatores predispuseram, como 
uma possibilidade inerente à dinâmica política à aglutinação momentânea, mas institucionalizada, das 
forças de centro e direita na constituinte. Em segundo lugar, questões conjunturais consolidaram, 
após idas e vindas , uma operação de parlamentares que, balizados pelo contexto político- relações 
com o Executivo, crise da Aliança Democrática, conflitos entre elites regionais – e sob a injunção da 
organização institucional dos trabalhos constituintes – normas regimentais, sistema de comissões, 
prerrogativas dos líderes, ocupação das vagas e cargos nas comissões – concretizaram a 
organização das forças de centro e direita em torno do governo Sarney e contra a unidade do 
majoritário PMDB. Como decorrência de ambos os fatores, aconteceria a dissolução do grupo. A 
fragilidade do sistema partidário – a qual favorecia novos arranjos  das siglas – o início da competição 
eleitoral – com suas inevitáveis clivagens regionais, setoriais e entre elites – e as lutas dos agentes 
pelos escassos recursos promovidos por um governo em final de mandato e em meio à crise 
econômica, decretariam o fim  do Centrão, ainda que parte do núcleo se mantivesse no poder ao 
longo dos governos dos presidentes Fernando Collor de Melo, Itamar Franco e Fernando Henrique 
Cardoso (ABREU et al, 2001. P. 1305).
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Diversos aspectos podem ser observados na formação do Centrão, tais como 

a forma peculiar da transição democrática brasileira que, se por um lado realizava 

uma Assembléia Constituinte projetada, como uma ação democrática para eliminar 

os resíduos de autoritarismo por meio de uma aliança chamada democrática 

mantinha vínculos com políticos de outras tendências, inclusive com partidários do 

próprio Paulo Maluf, que havia sido o adversário de Tancredo Neves, no Colégio 

Eleitoral.  Nesse sentido, pode-se avaliar o quanto as fronteiras entre os partidos 

eram tênues. Saliente-se que os seis partidos que à época tinham um maior quadro 

de parlamentares não tinham ainda dez anos de existência.  

O sistema dos partidos recém-criado, havia sofrido modificações em 1985, 

contribuía para a falta de fidelidade partidária, colaborava para formação de 

subgrupos que tinham interesses regionais, em seu estado ou município ou diversos 

outros interesses pessoais ou ainda, pretendiam cargos ou verbas públicas.

 Outro elemento significativo também foi a vitória esmagadora do PMDB nas 

eleições de 1986, realizada sob o sucesso do plano cruzado. Após a eleição, 

quando foram anunciadas medidas econômicas restritivas, tanto o governo quanto o 

PMDB caem em descrédito, perante a população. As tentativas que foram feitas 

para retirar sobre si a responsabilidade pelas dificuldades desencadearam três 

conseqüências: O PMDB foi dividido em três facções: uma à esquerda era a favor do 

confronto com o governo: a segunda de direita ao contrário buscava aliar-se ao 

Presidente e a terceira de centro que pretendia uma unidade, evitava o confronto e 

colocava-se como aliado do governo dando-lhe apoio. Abreu (2001) chama a 

atenção para o senso de oportunidade revelado por um dos líderes do PFL à época, 

face às injunções políticas daquele momento. Enquanto flertava com o planalto, 

José Lourenço (PFL-BA), alfinetava o PMDB, pedindo a queda do Ministro Dílson 
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Funaro e acusando-o de ser responsável pelo fracasso do plano cruzado (ABREU, 

2001). Na mesma linha os parlamentares do PFL, articulavam-se, com as elites 

empresariais que questionavam, as medidas interventivas do plano. 

A negociação ou o primeiro confronto entre PMDB e governo se deu no 

momento da votação do Regimento da Constituinte. As facções de direita e centro 

juntas impediram que a Resolução número 02, cujo dispositivo - permitia que através 

da Constituinte o PMDB interferisse no governo - fosse aprovada. Foi, então, preciso 

que parlamentares do PMDB fragmentassem o partido para estabelecer a 

negociação. Isso, porém, demonstrou a força da direita e do centro e criou 

dificuldades entre os peemedebistas,  que até então eram  correligionários.  O 

desdobramento a partir daí foi a eleição do parlamentar paulista de centro esquerda 

Mário Covas, o que gerou tensões, já destacadas, anteriormente.

Segundo Jobim,

toda a  votação  da Comissão de Sistematização foi, numa linguagem 
política,  um patrolamento (sic) dos setores conservadores. E isso teve 
uma conseqüência política grave em face de nossa, digamos, 
inabilidade de condução. Foi, então, que no final de 1987 surgiu a 
crise do regimento. E o Centrão relativamente majoritário, na 
Assembléia Constituinte, o que faz? Elabora emendas substitutivas de 
títulos e capítulos de todo o texto da Constituição. A Comissão de 
sistematização havia votado um texto da Constituição. Quando este 
foi a plenário, depois da derrota da esquerda e do PMDB na votação 
do regimento, o Centrão oferece uma série de emendas ao texto 
aprovado na Comissão de Sistematização, as chamadas emendas 
coletivas, que substituíam tudo. Não tivemos outra solução senão 
votarmos o texto do Centrão. Caiu, portanto todo o trabalho das 
subcomissões, das Comissões e da Comissão de Sistematização, 
substituído pelo texto do Centrão. E aí nós tivemos que fazer um 
trabalho imenso de emenda ao texto do Centrão, para tentar recompor 
por dentro desse texto, o texto da sistematização. Eu me lembro. 
Naquela época os computadores não eram ainda de grande utilização. 
Colocávamos uma enorme folha na parede da liderança do PMDB, 
com o texto da Comissão de Sistematização, com o texto do Centrão 
e nós assessorados pelo professor José Afonso da Silva, 
elaborávamos emendas para recompor, por dentro do texto do 
Centrão, o texto que já havíamos aprovado na sistematização e esse 
foi o debate (JOBIM, 2004, p. 13). 
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Embora tivesse garantido que não interferiria no processo da Constituinte, o 

Planalto criou o que o Jornal da Tarde caracterizou como o “lobby do Presidente”: 

um batalhão de assessores de Sarney  foram a campo, para influenciar e controlar 

os constituintes. 

 De acordo com fonte do palácio do Planalto a perspectiva de realização de 

uma Constituinte exclusiva foi o primeiro sinal de alerta, no sentido de convencer o 

Presidente Sarney a montar uma articulação coordenada para acompanhar os 

trabalhos do Congresso. O ministro da Casa Civil, Marco Maciel foi um dos maiores 

defensores da idéia.  Pessoalmente estruturou o sistema de comunicação entre 

planalto e congresso. Além disso, com a contribuição do Serviço Nacional de 

Informação – SNI, traçou um perfil dos constituintes, contendo uma lista de 

informações, tão completa a respeito de cada congressista que era capaz de 

provocar inveja aos melhores analistas políticos. Somente o Presidente, o chefe da 

Casa Civil, Militar e SNI estavam de posse dessas informações que incluía desde a 

tendência ideológica dos congressistas até seus gostos e preferências pessoais 

(Jornal da Tarde, 1987). 

Diversos constituintes, naquele momento, criticaram a posição do governo, 

identificando um excesso de interferência do poder executivo no Legislativo. Para 

eles a disposição de controlar as ações do Legislativo na Nova República muito 

pouco ou quase nada, difere dos tempos dos generais. No máximo apresenta-se 

com outra roupagem, como está convencido o deputado Lysâneas Maciel, que 

disputou a Presidência da Constituinte com Ulisses Guimarães.  Para o parlamentar 

pedetista, a mudança consistia apenas no fato que, na atualidade, (1987) o governo 

procura utilizar mecanismos democráticos para a implantação de instrumentos 

autoritários, visando ao fortalecimento do Presidente Sarney, quando anteriormente 
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isso era feito na marra. O descontentamento atinge o próprio partido do governo 

(Jornal da tarde, 1987). 

O deputado Helio Duque (PMDB - PR) denuncia que o fato de haver uma 

brisa acolhedora, mas totalmente enganosa, não esconde a intenção do Executivo 

de domínio absoluto sobre o Legislativo. O – decreto-lei, através do qual o governo 

controla a política econômica está aí para mostrar que nada mudou. O mesmo 

deputado critica também Ulisses Guimarães, lembrando que, até no tempo em que 

Flávio Marcílio era presidente da Câmara, o PMDB tentou aprovar a devolução das 

prerrogativas do Congresso, enquanto na sua gestão nada aconteceu, com a 

agravante de ele ter engavetado projeto com esse objetivo (jornal da tarde, 1987). 

O deputado Afif Domingos (PL-SP) concorda com Helio Duque em sua 

análise, acrescentando que, além da manutenção do decreto-lei citado acima,  é 

impossível a qualquer cidadão a argüição da inconstitucionalidade de uma lei, pois 

todas as tentativas nesse sentido esbarram no procurador-geral da República, que 

se arvorou em julgador, quando é advogado da parte (jornal da tarde, 1987). 

O vice-líder do PT na Câmara, deputado José Genoíno, entende que a 

interferência do Executivo sobre as decisões do Legislativo se dá na mesma medida 

do regime autoritário: nada mudou, porque o Congresso não tem prerrogativas e o 

governo continua a querer determinar sua pauta (Jornal da tarde, 1987). 

Ainda em relação à Participação do Presidente na Assembléia Constituinte, o 

Jornal O Globo de fevereiro de 1987, destaca que, sua atuação deverá ocorrer em 

três  frentes: dinamizar o Conselho Político do Governo- que seria convocado logo 

após a eleição do líder do PMDB, na Câmara; manter contatos permanentes com os 

partidos e escolher um líder para desempenhar o papel de interlocutor do palácio do 

planalto junto às bancadas da Constituinte, Câmara e Senado.
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O ministro-chefe do Gabinete Civil, Marco Maciel indicou as inovações que 

podem ser efetuadas por meio do referido Conselho, por exemplo, o Presidente 

poderá chamar, informalmente, para participar de reuniões os presidentes e líderes 

dos diversos partidos e relator da Constituinte. A conversa com o relator visa a 

inteirar o Presidente dos assuntos em debate e examiná-los conjuntamente com o 

Conselho. Esse conselho formado anteriormente e constituído pelos líderes da 

Aliança Democrática, os Ministros Paulo Brossard, da justiça, Marco Maciel e 

presidido pelo próprio Sarney, segundo o chefe da Casa Civil é um Conselho de 

geometria variável e que não tem um número de membros fixados, como é o caso 

do Conselho de Desenvolvimento Social (CDS), portanto, nada impede que se reúna 

com o Presidente, quando este achar necessário. Embora considerasse superado o 

episódio da discussão sobre a Constituinte exclusiva o Ministro Marco Maciel acha 

que o mesmo serviu para mostrar ao governo a importância de estar acompanhando 

o desenrolar da Constituinte e nesse sentido é importante a escolha de um líder para 

essa função. Afirma o chefe da Casa civil que Sarney já havia amadurecido essa 

idéia, ainda, em conversa com o Presidente Tancredo Neves. Assim, 

independentemente das opiniões contrárias do PMDB e do PFL Sarney pretende 

constituir essa liderança. Longe de ser um desafio para o PMDB, este interlocutor 

iria, na concepção governamental, fortalecer a Aliança Democrática e não se 

configuraria como uma interferência do Executivo, no Legislativo (O Globo, 1987). 

 Nesse clima de luta pelo controle do Poder, iniciou-se o debate do primeiro 

turno. De difícil desdobramento uma vez que, foi discutido item por item, havia uma 

outra dificuldade, nenhum dos constituintes tinha uma visão global de toda matéria. 

As matérias foram divididas por especialistas. Em processo tributário: César Maia, 

José Serra, Firmo de Castro; em Previdência Social: Almir Gabriel, em processo 
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legislativo e em organização dos poderes, Egídio Ferreira Lima e José Jorge. 

Inicialmente, porém, não tinha como se estabelecer uma comunicação a respeito 

dos diversos temas. Somente no final das votações do primeiro turno  foi possível  

ter uma compreensão da totalidade. Nesse momento, verifica-se se o sujeito do 

artigo 1o. concordava com a declinação do verbo do artigo 60, e se o predicado, o 

objeto direto e indireto daquele texto estava lá no artigo 230 (JOBIM, 2004).  No 

segundo turno das votações foi acertado que seria usada a técnica de fusão de 

emendas. Baseado em modelo espanhol, denominado de transação, o sistema foi 

rebatizado como fusão de emendas. Essas fusões de emendas modificavam o texto 

do primeiro turno no sentido de conseguir levá-lo a uma solução  de não 

contradição, e em busca da consistência (JOBIM, 2004). 

O segundo turno de votações chegou ao final com mudanças de conteúdo do 

primeiro turno. Nesse momento, ocorre algo que mais recentemente gerou uma 

imensa polêmica. Acusa-se que esse fato dos artigos não votados não foi de 

conhecimento público. 

Essa questão de acordo com Jobim foi, inclusive, matéria de o Jornal O Globo 

em 19 de setembro de 1988, Comissão não seguiu regimento:

reunida para fazer correções de linguagem no texto da Nova 
Constituição, e adaptá-lo técnica legislativa, a comissão de redação 
acabou modificando o conteúdo de vários dispositivos, alguns deles 
muito contestados, como a garantia dos direitos trabalhistas para 
militares. (Jornal o Globo, 19 de setembro de 1988, apud, JOBIM, 
2004, pág. 14).

  O texto aprovado por Ulisses Guimarães e enviado para a comissão de 

Redação, para o Professor Celso Cunha apresentou 200 problemas de caráter 

redacional. Resultante de um trabalho, realizado por uma comissão pós reforma do 

regimento, da crise provocada pelo Centrão em janeiro resolve-se emendar o texto 
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para que se suprissem omissões importantes tais como o patrimônio e autonomia  

para o Distrito Federal.

Um exemplo pode ser destacado e podemos observar, também, que, a 

polêmica passa pelo âmbito político, como bem destaca Jobim (2004), o parágrafo 

192, primeiramente, era inciso - o limite da taxa de juros. Maílson da Nóbrega, à 

época ministro do Sarney esbravejou, porque com a limitação dos juros, a política 

econômica ficaria inviabilizada. 

Diversas matérias35 sofreram alterações e isso se tornou público e foram 

matérias de jornais da época. Tal repercussão desencadeou uma crise, que não foi, 

de acordo com Jobim (2004), uma crise motivada pelas adequações feitas pela 

Comissão de Redação ao texto Constitucional, mas uma crise de origem política, 

entre o governo e Ulisses Guimarães que liderava movimento, tendo em vista a 

promulgação da Constituição em 1988, para efeito das eleições em 1989. O governo 

pretendia, justamente, evitar que a promulgação da Constituição ocorresse, antes 

das eleições. Criou-se, então, um debate, tendo como representante do governo o 

“líder do governo e da maioria”, nomeado por Sarney em fevereiro de 1987, 

deputado Carlos Santana, (PMDB-BA). Santana alegava que deveria haver um 

terceiro turno, porque não houve alteração do mérito no segundo turno e teria havido 

na Comissão de Redação. Ulisses Guimarães não concordava, e, não admitia um 

terceiro turno. Após muita discussão foi feito um acordo. O acordo segundo Jobim foi 

estabelecido nos seguintes termos: 

35 Direitos trabalhistas dos militares, bens do Distrito Federal; cartórios (substituição de expressões, 
de serventias para cartórios) crimes hediondos; deputados marajás; o limite mínimo de vereadores, 
que não tinha e foi introduzido pela comissão de redação; rádio-difusão; incidência de imposto de 
renda sobre vencimentos do Presidente da República; juizado de pequenas causas (a comissão 
havia suprimido o juizado); estado de defesa; exploração do subsolo; defesa do meio ambiente; juiz 
de paz. 
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Nós votaríamos a redação final da Comissão de Redação, não por 
votação simbólica, mas sim por votação nominal, por maioria absoluta 
de 280 votos, o quórum constitucional da Emenda Constitucional no. 
25. E a liturgia desse fato seria uma questão de ordem suscitada pelo 
deputado Carlos Santana, que seria contradita por mim e resolvida por 
Ulisses, chamando à votação a matéria nesse sentido. (JOBIM, 2004, 
p.15).

De acordo com a ata nº 340 da ANC no dia dessa votação, o Presidente da 

ANC,  deputado Ulisses Guimarães, afirma que o mérito e não apenas a redação 

está sendo votada. Após diversos discursos de Roberto Freire, Haroldo  Lima, Luís 

Inácio Lula da Silva, Brandão Monteiro, Jarbas Passarinho, Fernando Henrique e 

Jobim, Dr. Ulisses antes de iniciar a votação da matéria36 afirma,

Em tramitação a matéria, neste plenário, e por certas vozes de fora da 
casa, surgiram interpretações no que diz respeito à votação do 
segundo turno. A matéria resultou, no segundo turno, de emendas 
destacadas, emendas que foram objeto de coordenação pelos 
doutores líderes e por forças representativas deste plenário. O 
plenário ouviu as argüições, as ponderações, mas entendeu, na sua 
soberania, que deveria aprovar a matéria, e a aprovou dentro do 
fórum qualificado que a emenda 26 exige (...) este turno poderia até, 
por uma interpretação regimental, ter uma votação simbólica ou uma 
votação que não envolvesse o quórum constitucional. Mas a matéria 
vai ser submetida também ao quórum constitucional de 280 votos. 
Portanto, não há nenhuma dúvida que, depois da sucessividade de 
todas as etapas, se procurou captar a intenção de realmente servir a 
Nação através do texto aprovado. E essa votação que hoje vai se 
fazer também terá o caráter homologatório, ratificador, o caráter 
confirmatório, daquilo que, se eventualmente alguma dúvida 
suscitasse, através da maioria absoluta, soberana e qualificada do 
plenário se espanta qualquer dúvida. Além disso, e para terminar, o 
Regimento é meio e não é fim, o fim em qualquer texto legal, é a 
Constituição, principalmente é a verdade, o bem e a justiça 
(Guimarães in ata da Assembléia Constituinte no. 340, apud JOBIM, 
2004, p. 16). 

36 A folha de S.Paulo destaca no dia 23 de abril: um acordo entre o Presidente do Congresso 
Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, e o líder do governo, Carlos Santana, permitiu a 
aprovação sem questionamento do novo texto constitucional. Isso não quer dizer que o governo 
concorde com a versão final. O Presidente José Sarney, segundo apurou a Folha, apenas desistiu de 
travar uma batalha, perdida com antecipação para Ulisses, e vai deixar que o deputado se desgaste, 
junto com o que espera ser o fracasso da aplicação da nova Carta. O governo está convencido de 
que o texto constitucional, nas imperfeições registradas em sua votação (modificações introduzidas 
pela Comissão de Redação), principalmente, vai gerar contestações no Supremo Tribunal Federal e 
crises institucionais (Folha de São Paulo, 23 de abril de 1988, apud JOBIM, 2004, p. 15). 
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Entre as diversas indagações feitas por vários estudiosos na época: Moisés, 

(1987) Fernandes (1987) a respeito da Constituinte uma pode ser considerada 

recorrente, “a Constituinte foi uma continuidade ou ruptura?” Alguns estudiosos, 

naquela época, consideravam que ela poderia representar uma continuidade, na 

medida em que prevalecessem os interesses mais reacionários do País, ou seja, os 

interesses do Governo Sarney que, naquele momento, atuou para contrabalançar e 

esvaziar as idéias constitucionais mais avançadas e que em tese significavam a 

supressão da mobilização popular e não respeito aos direitos já conquistados pelas 

classes trabalhadoras e da sua ampliação dentro da nova Constituição.  Para outros 

teria sido uma continuidade se  a mobilização popular não houvesse crescido. Afinal, 

o domínio das leis das normas, não poderia  continuar sendo terreno da formalidade 

superestrutural que só interessa às classes dominantes.  O campo das leis e dos 

direitos interessa, particularmente, aos trabalhadores e dominados, na medida em 

que esses instrumentos  asseguram e ratificam esses direitos. Naquele momento era 

preciso a participação da sociedade civil, no sentido de viabilizar suas demandas e 

afiançar  que a Constituinte se viabilizasse e realizasse uma ruptura com os 

interesses que se interpunham no sentido de negar a ascensão e a concretização  

de mudanças sob o ponto de vista da exclusão, das reivindicações e dos direitos dos 

menos favorecidos. 

No próximo capítulo apresentamos os constituintes brasileiros de 1987.
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2.1 QUEM FORAM OS CONSTITUINTES DE 1987? 

Neste capítulo, apresentamos elementos do perfil dos parlamentares 

constituintes de 1987. 

Inicialmente no primeiro item fizemos uma caracterização geral a respeito dos 

constituintes das diversas regiões brasileiras. No segundo e terceiro item 

destacamos os parlamentares da bancada de Pernambuco, em relação à sua 

qualificação na ANC. Para  a estruturação dos elementos que fundamentam a nossa 

análise realizamos pesquisa documental e bibliográfica, entre as quais selecionamos 

as seguintes fontes: Abreu, 2001; Benevides, 1991; Gaspari, 2004; Jobim, 2004;  

Lamounier, 1988 Rodrigues 1987; Skidmore,1988; documentos do acervo do 

congresso nacional, dados compostos pelo conjunto de jornais do banco de dados 

da Folha de São Paulo. Utilizamos, de forma mais abrangente para exposição dos 

dados referentes aos constituintes brasileiros, aqueles compilados por Rodrigues 

(1987), considerando que na pesquisa efetuada, nos diversos acervos do Congresso 

Nacional, USP, UNICAMP, CEDEC, DIAP, DIEESE, UFPE, UNICAP e outros, a 

pesquisa do referido autor é considerada da maior relevância no que concerne ao 

levantamento dos elementos referentes aos representantes eleitos para construir a 

nova Constituição. Os dados dessa pesquisa não foram, entretanto, utilizados em 

sua integralidade, tendo em vista que os objetivos  do nosso estudo privilegiaram as 

orientações políticas no sentido de identificar  a correlação de forças que se foi 

estruturando desde a ascensão do Presidente Geisel ao poder em 1974, período 

que antecede a realização da pesquisa de Rodrigues.  Nesse sentido, os elementos 

e variáveis utilizados na referida pesquisa  foram complementados com informações 

documentais e bibliográfica de outras fontes, além das já citadas, e indicadas na 
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bibliografia ao final deste trabalho. A elaboração e exposição dos dados da pesquisa 

sob a forma de gráficos e tabelas foi sendo construída em um processo  original no 

qual as variáveis consideradas foram se impondo na perspectiva de delimitar e 

circunscrever as particularidades do nosso estudo, o que se justifica pela natureza 

da própria informação que se buscava, de acordo com a característica da nossa 

análise, que se efetiva no fato de ter eleito a bancada de Pernambuco como objeto 

de estudo, o que não está  considerado na pesquisa de Rodrigues, que não 

dispunha de elementos suficientes sobre essa questão. Assim, as informações que 

coletamos e sistematizamos em diversas fontes possibilitaram a agregação dos 

dados que compuseram o perfil apresentado ou seja, o exame do posicionamento 

em relação às propostas  e votações apresentadas na Constituinte por meio das 

emendas elaboradas pelos constituintes, bem como o destaque para certos traços 

biográficos da composição da bancada pernambucana, pertinentes às questões a 

que nos propomos examinar. A análise dessas variáveis nos permitiu identificar a 

mobilidade partidária desses parlamentares, suas  histórias de vida, tendências 

políticas, opções na escolha da matéria em pauta, o que permitiu chegar a uma 

configuração ideológica da representação pernambucana, bem como conhecer as 

alianças que se foram estabelecendo no processo Constituinte. 

As eleições para a Assembléia Nacional Constituinte apresentaram um 

resultado inédito, à “sofrida história dos sistemas partidários brasileiros” em relação 

ao sufrágio para deputados e senadores. Para a Câmara Federal, só o PMDB 

elegeu 53% dos parlamentares. O PFL elegeu 24% do total de parlamentares. Entre 

72 parlamentares eleitos para o Senado, 45 pertencem ao PMDB (63%) e 15 são do 

PFL (21%). Verifica-se, assim, que os dois partidos que constituíam a ”situação” 

compunham dois terços do congresso.   O outro terço era composto por dez  
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partidos de uma oposição fragmentada,  entre eles, o mais significativo é o PDS, que 

elegeu 33 deputados e 07 senadores.

O sistema partidário brasileiro que se estrutura a partir das eleições de 1986, 

poderia ter sua constituição, assim definida: um partido grande - (PMDB), um Partido 

médio -(PFL), quatro partidos pequenos PDS, PDT, o PTB e o PT) e seis 

micropartidos (o PL, o PDC, o Pc do B, o PCB, o PSB, e o PMB).

O PMDB era o partido de maior receptividade nas regiões mais 

desenvolvidas, enquanto o PDS e o PFL tinham um melhor desempenho nas 

regiões mais atrasadas (menos industrializadas e urbanizadas). O PMDB, 

entretanto, apresentou um resultado equilibrado em todos os estados da Federação, 

embora tenha tido seu melhor resultado na região Sul. O PDS e o PFL ainda que 

tenham tido um melhor desempenho no Nordeste, não somavam juntos o total 

alcançado pelo PMDB, nessa região.

 Nos dados apresentados, além de identificar o quadro do resultado das 

eleições de 1986, mapeamos algumas características do perfil dos constituintes, 

apontando elementos significativos para a compreensão do movimento de interação 

que se iria  processar bem como as forças de coalizão que foram  construídas, de 

acordo com os interesses em pauta. Consideramos também, na apresentação dos 

dados os elementos que possibilitavam  a análise das situações de força que se 

impuseram nessa conjuntura, e que irão determinar a mudança de enfoque e o 

privilegiamento de certos interesses que justificaram determinadas alianças dentro 

do processo Constituinte, inclusive alterando a composição dos partidos e 

determinando a hegemonia de um determinado grupo. Nessa perspectiva, é que se 

pretende por meio da explicitação da trajetória política dos diversos parlamentares 
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buscar verificar como os valores constituintes referentes à Democracia, assumiram 

primazia para efeito da elaboração da nova carta Constitucional.  

No que diz respeito à questão das relações de forças, Gramsci chama a 

atenção sobre o que convém ser considerado, 

É o problema das relações entre estrutura e superestrutura que deve 
ser posto com exatidão e resolvido para que se possa chegar a uma 
justa análise das forças que atuam na história de um determinado 
período e determinar a relação entre elas. É necessário mover-se no 
âmbito de dois princípios: 1) o de que nenhuma sociedade se põe 
tarefas para cuja solução ainda não existam as condições necessárias 
e suficientes, ou que pelo menos não estejam em vias de aparecer e 
se desenvolver; 2) e o de que nenhuma sociedade se dissolve e pode 
ser substituída antes que se tenham desenvolvido todas as formas de 
vida implícitas em suas relações (GRAMSCI, 2002, p. 36).  

   

É, nesse sentido, que se indaga quais as condições  objetivas existentes   

naquele momento histórico,  por meio das quais se poderia efetuar  uma mudança 

consistente na realidade brasileira, e por outro lado, quais as forças antagônicas ou 

contraditórias presentes que poderiam  interditar ou bloquear esse processo?  

 Acredita-se que, nessa diretriz, é que buscamos identificar que organicidade  

havia no novo projeto brasileiro de se construir uma democracia. 

Considerando também, o que diz Marx a esse respeito destacamos, 

Uma formação social nunca perece antes que estejam desenvolvidas 
todas as forças produtivas para as quais ela é suficientemente 
desenvolvida, e novas relações de produção mais adiantadas jamais 
tomarão o lugar, antes que suas condições materiais de existência 
tenham sido geradas no seio mesmo da velha sociedade. É por isso 
que a humanidade só se propõe as tarefas que pode resolver, pois, se  
considera mais atentamente, se chegará à conclusão de que a própria 
tarefa só aparece onde as condições materiais de sua solução já 
existem, ou pelo menos são captadas no processo do seu devir 
(MARX, 1978, p. 130). 
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Nessa consideração, acredita-se que o desenrolar dos acontecimentos, desde 

a distensão da ditadura militar proporcionou o desencadeamento de uma série de 

fatos que, neste estudo, estamos analisando com o objetivo de verificar se foram 

direcionados no sentido de promover um avanço na ordem socioeconômica 

brasileira, de maneira a garantir os interesses da maioria da nossa população. 

Nesse sentido, é que se julga pertinente conhecer os constituintes tendo em vista 

que foram os construtores da nova ordem social. 

A coleta de dados na pesquisa do Rodrigues (1987), a partir da qual 

construímos, aproximadamente, vinte quadros apresentados nesse item,  foi feita por 

meio da aplicação de um questionário, preenchido por entrevistador ou pelo próprio 

parlamentar, cujo tempo estimado foi de quinze minutos. Grande parte dos 

questionários foi aplicada nos estados de origem dos parlamentares (300, 

aproximadamente), o restante foi aplicado em Brasília, após a instalação da 

Constituinte (RODRIGUES, 1987). 

Do total de 487 deputados, 93% destes foram entrevistados. Na tabela que 

apresentamos a seguir estão indicadas as proporções de questionários aplicados 

em cada unidade da Federação. 

De acordo com a disposição dos questionários aplicados por Região, pôde-se 

verificar que os melhores resultados, (em termos percentuais) foram obtidos na 

região Sul (100% de participação) e Sudeste (95%). O resultado mais baixo foi 

computado na região Nordeste, apenas 86% dos deputados foram entrevistados, 

destacando-se, negativamente, o Ceará onde apenas 73% dos deputados foram 

entrevistados e a Paraíba, onde foram entrevistados somente 75% dos 

parlamentares.
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TABELA 01 -  DISTRIBUIÇÃO DOS DEPUTADOS POR REGIÃO  
BRASIL 1987 

(Continua)

Estados Número de 
deputados

Questionários
aplicados

% quest. 
aplicados

Norte 49 45 92% 

Amapá 4 4 100%

Roraima 4 4 100%

Acre 8 8 100%

Amazonas 8 5 62%

Rondônia 8 7 100%

Pará 17 17 100%

Nordeste 151 130 86% 

Maranhão 18 15 83%

Ceará 22 16 73%

Rio Grande do Norte 8 7 88%

Paraíba 12 9 75%

Pernambuco 25 23 92%

Alagoas 9 9 100%

Sergipe 8 8 100%

Bahia 39 35 90%

Piauí 10 8 80%

Centro-Oeste 41 38 93% 

Goiás 17 16 94%

Distrito Federal 8 8 100%

Mato Grosso 8 8 100%

Mato Grosso do Sul 8 6 75%

Sudeste 169 161 95% 

Espírito Santo 10 10 100%

Rio de Janeiro 46 45 98%

Minas Gerais 53 51 96%

São Paulo 60 55 92%

Sul 77 77 100% 

Paraná 30 30 100%

132



Santa Catarina 16 16 100%

Rio Grande do Sul 31 31 100%

TOTAL 487 451 93% 

(Conclusão)

Fonte:RODRIGUES, 1987, p. 14 

Na metodologia da pesquisa, Rodrigues visando à organização dos dados 

para a análise quantitativa, estruturou as siglas dos diversos partidos  em sete 

grupos:

1) PMDB: Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

2) PFL: Partido da Frente Liberal 

3) PDS: Partido Democrático Social 

4) PDT: Partido Democrático Trabalhista 

5) PTB: Partido Trabalhista Brasileiro 

6) PT, PC do B, PCB, PSB: Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do 

Brasil, Partido Comunista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro 

7) PL e PDC: Partido Liberal, Partido Democrata Cristão 

A representação dos deputados, de acordo com seus partidos considerados 

pela pesquisa, não correspondeu ao da eleição, uma vez que muitas modificações já 

haviam ocorrido à época da Pesquisa, tais como: transferência de partido, 

afastamento motivado por questões pessoais e outros. As entrevistas foram 

realizadas com os titulares das cadeiras. A seguir apresentamos o número de 

deputados por partido, eleitos em 1986. 
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TABELA 02 – NÚMERO DE DEPUTADOS POR PARTIDO 
BRASIL 1987 

Partido Nº de 
deputados

%

PMDB 257 52,9

PFL 118 24,2

PDS 33 6,8

PDT 24 4,9

PTB 18 3,7

PT 16 3,3

PC do B 6 1,2

PL 6 1,2

PDC 5 1,0

PCB 3 0,6

PSB 1 0,2

TOTAL 487 100,0% 
Fonte: RODRIGUES, 1987, p. 17 

Um dado sugestivo por parte da população em relação ao seu desempenho 

na eleição, no tocante à renovação da Câmara Federal, merece ser ressaltado, mais 

da metade dos deputados federais eleitos estavam em sua primeira legislatura. O 

fato permite inferir que os eleitores optaram por uma mudança, deixando de lado, 

velhas raposas ou políticos desgastados, ou ainda veteranos detentores de 

mandato, depositando suas expectativas em novas lideranças (SADEK apud 

RODRIGUES, 1987,p.3) . 

Assim, em vários momentos, podemos perceber indicações dadas pela 

população em relação ao desejo que tinham em imprimir uma certa direção à nova 

ordem que se constituía. 

Como isso foi levado em conta e quais as respostas que foram dadas pelos 

parlamentares no processo de elaboração da constituição?  
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Várias demandas foram postas pela população na conjuntura do processo 

Constituinte, como já ressaltado. Tendo em vista essa análise, passemos a conhecer 

inicialmente quem foram esses constituintes, qual o seu perfil. 37

A tabela 03 e 04 indicam a região dos diversos parlamentares eleitos e os 

partidos a que pertencem. Como já se ressaltou a grande maioria é do PMDB, que 

teve, na eleição, um desempenho melhor no Sul, do País. 

TABELA 03 – DISTRIBUIÇÃO DOS DEPUTADOS POR PARTIDO E REGIÃO (%) 
BRASIL 1987 

Partido Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul

PMDB 55 49 59 49 64

PFL 29 39 25 15 13

PDS 08 07 02 05 12

PDT 02 01 09 08

PTB 04 01 02 08

PT/PCs/PSB 02 03 05 09 03

PL/PDC 07 05

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
Fonte: RODRIGUES, 1987, p. 26 

37 A pesquisa visava obter informações sobre uma parcela da classe política (os deputados federais) 
eleitos em 1986, quer dizer, representando certas disposições do eleitorado numa dada conjuntura, 
disposições que, resultaram não apenas na esmagadora vitória do PMDB, mas numa ampla 
renovação do corpo de deputados. Ora entre os 72 senadores que compõem o atual Senado, 23 
foram eleitos em 1982. Considera-los, juntamente, com os demais implicaria a introdução de um tipo 
de viés; deixa-los de lado acarretaria outras deformações, uma vez que fazem parte do atual Senado. 
Outro problema que resultaria de uma agregação separada dos dados referentes aos deputados e 
aos senadores decorreria do número de senadores relativamente baixo em comparação com os 
deputados federais. Esta diferença faz com que os  resultados para o Senado, não possam ser 
desagregados por região  ou, por partido, que foram as variáveis independentes utilizadas na maioria 
das tabelas.Por exemplo, na região sul, teríamos apenas nove senadores, número insuficiente para 
uma análise em termos quantitativos; a mesma observação pode ser feita para os partidos, onde 
apenas o PMDB tem um número relativamente alto de senadores (45) que possibilite um tratamento 
estatístico. Outros partidos têm apenas um senador, enquanto o PT e os PCs  não têm nenhum. Uma 
solução seria agregar senadores e deputados numa única população, representando a Assembléia 
Nacional Constituinte. Este procedimento foi adotado por outros pesquisadores com a finalidade de 
uma análise diferente da nossa. No estudo de certos aspectos da classe política (origem social, 
trajetória política, etc) consideramos que não conviria juntar dois conjuntos heterogêneos 
(RODRIGUES, 1987, p. 21). 
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TABELA 04 – DISTRIBUIÇÃO DOS DEPUTADOS POR PARTIDO E REGIÃO (%) 
BRASIL 1987 

Região Total PMDB PFL PDS PDT PTB PT/PCs/
PSB

PL/PDC

Norte 10 11 12 12 4 11 4

Nordeste 31 29 50 34 4 6 19

Centro-Oeste 9 9 8 3 6 8 27

Sudeste 34 32 22 24 67 77 61 73

Sul 16 19 8 27 25 8

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fonte: RODRIGUES, 1987, p. 26 

Por meio da tabela 05 podemos observar como o desempenho do PMDB foi 

majoritário na eleição de 1986. Podemos comparar com a eleição de 1982 e verificar 

como o partido cresceu entre uma eleição e outra, sobretudo considerando o 

resultado de outros partidos. Por intermédio  da tabela 06, podemos observar como 

a legislação eleitoral, vigente na época, contribuiu para provocar certas distorções. O 

Nordeste, comparativamente à sua importância econômica e ao peso do seu 

eleitorado, é a segunda  região que se encontra mais bem representada, na Câmara 

Federal em particular e no Congresso, de modo geral. Essa região apresenta 

também a classe política com maior homogeneidade e de certa forma mais influente. 

O Norte de acordo com a sua pequena população tem índices de sobre-

representação superior ao do Nordeste.
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TABELA 05 – DISTRIBUIÇÃO DE CADEIRAS OCUPADAS PELOS PARTIDOS 
NA CONSTITUINTE – BRASIL 1987 

Partidos Eleitos em 1982 Eleitos em 1986 Total

PMDB 7 38 45

PFL 8 7 15

PDS 3 2 5

PDT 1 1 2

PTB 1 - 1

PSB 1 - 1

PL 1 - 1

PMB - 1 1

PDC 1 - 1

Total 23 49 72
   Fonte: RODRIGUES, 1987, p. 39. 

TABELA 06 – PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES NA POPULAÇÃO BRASILEIRA E 
NA CÂMARA FEDERAL (%) – BRASIL 1987 

Região Participação das regiões 
na população brasileira 

Participação das regiões 
na Câmara Federal 

Norte 5 10

Nordeste 29 31

Centro-Oeste 7 8

Sudeste 43 35

Sul 16 16

TOTAL 100% 100% 
Fonte: RODRIGUES, 1987, p. 49

Em relação à região de nascimento dos deputados, 35% dos constituintes são   

nordestinos, proporção que é superada somente pela bancada do Sudeste. Os 

estados nordestinos apresentam uma maior tendência para eleger representantes 

da própria região. 85% dos parlamentares nordestinos nasceram na região que 

representam. No  Sudeste, 81% de sua bancada é também filho da região, enquanto 
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na bancada do Norte e do Centro Oeste se encontram a maior proporção de 

parlamentares procedentes de outras regiões.

Outro aspecto que se considerou relevante destacar, é, em relação à 

mobilidade partidária dos candidatos, tanto no que diz respeito à região e quanto ao 

partido, tabelas 07 e 08. Verifica-se que os deputados da região Nordestina foram os 

que apresentaram um maior índice de mobilidade partidária.  Somente 29% 

estiveram no partido que no momento representam na Assembléia Nacional 

Constituinte, considerando a proporção abaixo da encontrada para o total de 

deputados 39%. Os deputados que apresentaram mais estabilidade sob o ponto de 

vista partidário são os sulistas, mais da metade nunca estiveram em outro partido, 

além do atual. A alta mobilidade dos deputados da bancada nordestina poderia ser 

atribuída à falta de coesão interna dos partidos. Não foi, porém, o que aconteceu no 

caso da bancada Nordestina, cujos deputados migraram do PDS para o PFL, após e 

devido a  derrota dos seus partidos, no Colégio Eleitoral, por ocasião da eleição para 

Presidente da República.

Em relação à tabela 07 que apresenta a mobilidade por partidos, Rodrigues 

1987, chama a atenção, (segundo o jargão habitual), os partidos de direita e 

esquerda apresentavam deputados indicadores de fidelidade ou consistência 

partidária mais altos. Essas proporções elevadas sugerem a Rodrigues (2004) que 

nos dois extremos ideológicos há um maior grau de coesão política nas respectivas 

bancadas como é o caso do PDS (70%) e PT/PCS/PSB (62%). Observe-se o caso 

do PDS, que, após ser considerado o maior partido nacional, teve seu quadro 

reduzido, com grande parte de seus representantes transferindo-se para o PFL. 

Note-se que 75% dos eleitos pelo PFL foram anteriormente do PDS e 44% da Arena. 

Se for levado em conta que o PDS constituiu-se de uma continuação da antiga 
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ARENA tem-se que a grande quantidade de deputados do PFL, originários desses 

partidos, não deverão ser computados para a heterogeneidade doutrinária interna da 

bancada. O PMDB constitui um caso diferente, pois 11% dos seus deputados foram 

do PDS, 19% da ARENA e 14% do antigo PP. No caso do grupo dos deputados do

PT, PCs e PSB, 20% estiveram no MDB, e 28% no PMDB.

De acordo com Rodrigues, 

Na contabilidade geral de entrada e saída do PMDB, esse partido 
cresceu absorvendo um bom número de deputados da antiga ARENA 
(11% como vimos) e liberando uma proporção bem menor de 
deputados que passaram para os partidos de esquerda. Deve-se 
considerar, no entanto que alguns partidos de esquerda que deixaram 
o PMDB, possivelmente já pertencessem de fato aos partidos de 
esquerda (basicamente, os partidos comunistas) estando 
transitoriamente abrigados na legenda do PMDB enquanto 
aguardavam a legalização dos seus partidos. Conseqüentemente, no 
conjunto, o PMDB caminhou mais à direita. Este deslocamento deve 
se manter ou se acentuar: por ser o grande partido governamental, 
organizado em escala nacional, o PMDB deverá em comparação com 
o passado, atrair políticos mais pragmáticos das classes altas, 
capazes de obter melhores resultados na competição pelo controle da 
máquina partidária, disputas de vagas nas listas eleitorais e obtenção 
de melhores resultados nos diferentes pleitos. Políticos iniciantes que 
não disponham de um cacife eleitoral forte (como é o caso, por 
exemplo, de um radialista, de um intelectual amplamente conhecido, 
de um industrial com fartos recursos econômicos etc), terão menos 
chances de assumir posições importantes dentro do PMDB. A 
orientação natural dos membros das classes médias e operárias, que 
pretendam se iniciar na vida política será para os pequenos partidos 
de esquerda. Conseqüentemente é nossa hipótese  que  o PMDB 
dificilmente poderá tornar-se mais radical (RODRIGUES, 1987, p.53).  

Segundo a interpretação de Rodrigues, após os políticos considerados mais 

progressistas abandonarem o antigo PMDB para compor partidos como o PT, o PCB 

e o PDT , foram substituídos por políticos vindos da ARENA, PDS e do PP, um 

eventual deslizamento do PMDB em direção a posições mais radicais não só poderia 

acarretar a fuga de facções “moderadas” importantes, como impossibilitaria o 
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desempenho de sua função de partido majoritário com prerrogativas para acolher 

inúmeras tendências de posições. 

TABELA 07 – MOBILIDADE PARTIDÁRIA DOS DEPUTADOS POR REGIÃO (%) 
BRASIL 1987 

Mobilidade Partidária Total Norte Nordeste C-Oeste Sudeste Sul

Sempre estiveram  no 
partido pelo qual se 
elegeram

39 31 29 44 42 52

Pertenceram apenas a 
um outro partido diferente 
do atual 

35 47 36 37 32 32

Estiveram em mais de um 
partido diferente do atual 

26 22 35 19 26 16

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fonte: RODRIGUES: 1987, p. 51 

TABELA 08 – MOBILIDADE PARTIDÁRIA DOS DEPUTADOS (%) 
BRASIL 1987 

Mobilidade PMDB PFL PDS PDT PTB PT/PCs/PSB PL/PDC

Sempre estiveram
no partido pelo 
qual se elegeram 

48 12 70 24 22 62 18

Pertenceram
apenas a um 
outro partido 
diferente do atual 

36 38 21 38 33 27 36

Estiveram em 
mais de um 
partido diferente 
do atual 

16 50 9 38 45 11 46

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fonte: RODRIGUES: 1987, p. 52 
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A mobilidade partidária dos deputados, mesmo após a eleição de 1986, de 

certo modo acredita-se que tenha prejudicado a pesquisa, tendo em vista que essas 

mudanças refletem e estabelecem um jogo de interesses, que nem sempre mantém 

ou representam  a mesma correlação de forças anterior a uma dessas mudanças. 

Nas tabelas de números 09 e 10 podemos observar os números de 

deputados que tentaram se reeleger por região e partidos, respectivamente. Apenas 

42% dos  deputados já tinham concorrido alguma vez à Câmara Federal. 54% 

disputavam pela primeira vez. O maior número de deputados que concorriam pela 

primeira vez eram da região Centro-Oeste. 10% dos deputados, entretanto, não 

responderam a esta questão. Alguns, provavelmente, não quiseram se expor, 

revelando o não sucesso nas eleições.  Nesse entendimento, o número dos que 

desejaram se eleger sem sucesso, deve ser mais alto.  A mesma questão quando 

analisada sob o ponto de vista dos partidos é menos variada. Com exceção do PTB 

e do grupo PL e PDC, quase 50% dos parlamentares eleitos haviam se candidatado 

pela primeira vez.

TABELA 09 – NÚMERO DE CANDIDATURAS DOS DEPUTADOS POR REGIÃO 
BRASIL 1987 

Candidaturas Total Norte Nordeste C. Oeste Sudeste Sul

Primeira vez que 
se candidataram 

54 63 59 77 46 46

Candidataram-se
uma vez sem se 
eleger

10 14 9 6 13 6

Candidataram-se
mais de uma vez 
sem se eleger 

-- -- 1 -- 1 --

Foram eleitos 
todas as vezes que 
se  candidataram 

36 23 33 17 40 48

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fonte: RODRIGUES, 1987, p. 54 
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TABELA 10 – NÚMERO DE CANDIDATURAS POR PARTIDO (%) 
BRASIL 1987 

Candidaturas PMDB PFL PDS PDT PTB PT/PCs/PSB PL/PDC

Primeira vez 
que se 
candidataram a 
deputado
federal

54 53 55 55 60 57 46

Candidataram-
se uma vez sem 
se eleger 

8 9 14 8 7 17 18

Candidataram-
se mais de uma 
vez sem se 
eleger
Foram eleitos 
todas as vezes 
que se
candidataram

38 38 31 29 33 26 36

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fonte: RODRIGUES, 1987, p. 55 

Através da tabela 11 podemos identificar como ocorreu a renovação da 

Câmara.   As bancadas de todos os estados se renovaram sendo que a mudança 

mais representativa pôde ser observada na região Centro-Oeste, onde   76% dos 

parlamentares estão na primeira legislatura. A bancada Nordestina foi a que menos 

mudança apresentou, 50% dos deputados têm mais de uma legislatura.  

Tabela 11 – Número de Legislaturas dos Deputados por Região (%) 
Brasil 1987

Legislaturas Total Norte Nordeste C.Oeste Sudeste Sul

Uma legislatura 55 61 50 76 55 52

Duas legislaturas 22 33 23 12 19 23

Três legislaturas 12 4 14 5 11 18

Quatro ou mais 11 2 13 7 15 7

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fonte: RODRIGUES, 1987, p. 55 
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Julgou-se importante destacar, para efeito de conhecimento da 

representatividade da mulher, na Constituinte, o número de mulheres eleitas por 

meio dos diversos partidos, gráfico 01. Podemos observar que apenas 5% da 

Constituinte foram mulheres, entre os 93% dos deputados eleitos em 1986, para 

deputados federais constituintes, que participaram dessa pesquisa. Outro aspecto, 

aparentemente contraditório, é que os partidos maiores e de programas 

considerados progressistas apresentaram um número aquém da expectativa e esse 

número decresce a partir do aumento de cadeiras de cada partido na Câmara. A 

hipótese levantada pelos diversos pesquisadores, para explicar essa situação é que 

os setores dominantes, no caso os homens, estão há muito tempo na política e, por 

isso, tinham mais facilidade de acesso aos grandes partidos, travando o acesso  dos 

que estavam entrando na política naquele momento. De forma mais particular, em 

relação à mulher - é ainda mais difícil se for negra. Em geral mesmo em relação ao 

homem negro ou trabalhador manual, se não contar com algum apadrinhamento, ou 

recursos financeiros teria mais dificuldade para se lançar na política. Nesses casos, 

uma legenda menor seria mais acessível aos que estavam se iniciando na política, 

aos que não tinham recursos financeiros, apadrinhamento político, ou cacifes 

políticos eleitorais. Esses dados confirmam a idéia de que era difícil o acesso às 

legendas maiores, quando não se dispunha de trunfos que ajudassem esse acesso. 

As mulheres eleitas no pleito para a constituinte de 1987, em legendas grandes, sem 

que tivessem uma carreira política, anteriormente, foram eleitas por meio do apoio 

de figura masculina com prestígio e influência no campo político  (Rodrigues, 1987).
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GRÁFICO 01 - PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA CÂMARA FEDERAL POR 
PARTIDO BRASIL 1987
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Fonte: RODRIGUES, 1987, pág. 68 

Em relação a faixa etária podemos verificar que 44% dos deputados eleitos 

para Constituinte estavam na faixa etária dos 40 a 49 anos. Destaca Rodrigues 

(1987) que é muito difícil alguém chegar à Câmara Federal, antes dos quarenta 

anos. Na eleição em pauta, somente 21% dos eleitos tinham menos de quarenta 

anos.  A bancada do Nordeste foi a que elegeu um número maior de parlamentares, 

com menos de quarenta anos. Aliás, é significativo observar que os nordestinos 

apresentam uma propensão para entrar mais cedo na política e obter êxito na 

eleição, “o que poderia ser explicado pela existência de clãs políticos mais 

estruturados, capazes de eleger, desde cedo, os seus sucessores” 

(RODRIGUES,1987, p. 69)

Os partidos de tendência considerada de “esquerda” tinham entre seus 

representantes, um maior número de parlamentares, constituintes com menos de 

quarenta anos. 38% dos deputados dos partidos PT, PCs, PSB tinham menos de 
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quarenta anos, enquanto o PMDB possuía 23% dos seus representantes e o PDS 

21%.

 Em relação à escolaridade, 87% dos deputados informaram ter diploma de 

curso de nível superior. A região Sudeste apresentou cerca de 91% dos seus

representantes e o menor índice de deputados com Curso superior foi encontrado na 

região Norte, onde 71% dos parlamentares informaram ter Curso superior, como 

podemos observar através da tabela 12.

TABELA 12 – DEPUTADOS SEGUNDO NÍVEL DE INSTRUÇÃO,  POR REGIÃO 
(%) - BRASIL 1987 

Nível Superior Total Norte Nordeste C.Oeste Sudeste Sul

Com instrução de 
nível superior 

87 71 88 85 91 88

Sem instrução de 
nível superior 

13 29 12 15 9 12

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fonte: RODRIGUES, 1987, pág. 71 

No tocante a esse mesmo indicador de escolaridade, agora por partido, 

podemos observar, na tabela 13, que a maior proporção de deputados que não 

tinham curso superior foi encontrada no PDS, 19%, seguido do PT, PCs, PSB, com 

16% e no PFL,15%. Os menores partidos apresentavam um número maior de 

deputados sem curso superior. Considerando-se a elitização da educação brasileira, 

pode-se inferir que, de acordo com as profissões dos deputados, podemos 

relacioná-los como pertencentes, em sua maioria,  às  classes média alta ou classe 

alta, o que é bastante significativo, tendo em vista a influência que poderiam ter em 

questões relevantes e de decisões durante o processo Constituinte, 

Segundo Rodrigues. 
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são, na maior parte dos casos, pessoas que estão em processo de 
mobilidade ascendente e que, em termos geracionais, chegaram há 
relativamente pouco tempo às classes altas ou médias altas. Neste 
sentido, para uma elevada parcela dos deputados eleitos em 15 de 
novembro passado, a própria eleição para a Câmara dos deputados já 
deve ser considerada como uma continuidade de seu processo geral 
de ascensão social, isto é, de entrada nas classes de alto consumo e 
nos grupos politicamente dominantes (RODRIGUES, 1987, p. 72). 

TABELA 13 – DEPUTADOS  SEGUNDO NÍVEL DE INSTRUÇÃO POR PARTIDO 
(%) - BRASIL 1987 

Nível Superior PMDB PFL PDS PDT PTB PT/PCsPSB PL/PDC

Com instrução de 
nível superior 

88 85 81 92 94 84 91

Sem instrução de 
nível superior 

12 15 19 8 6 16 9

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fonte: RODRIGUES, 1987, p. 71 

Tendo em vista a análise das ocupações e atividades econômicas dos 

deputados, tabela 14, Rodrigues estabeleceu a seguinte classificação: no grupo I 

ficaram as profissões intelectuais; incluem-se neste grupo todas as profissões 

liberais e de alto nível cultural, intelectual ou técnico, que, normalmente, requerem 

formação e diploma universitário, independentemente se são exercidas de forma 

autônoma ou assalariada. No grupo II, as dos empresários; profissões ligadas ao 

mercado quer sejam no meio urbano ou rural. No grupo III as dos servidores 

públicos; compreendendo as mais diversas profissões ligadas aos Órgãos do 

Estado, municipal, estadual ou Federal ou aqueles deputados que já tinham sido  

juízes, promotores, delegados de polícia, militares, diplomatas e diretores de 

empresas estatais. No grupo IV as profissões manuais de nível médio; profissões de 

nível médio, tais como bancários comerciários, metalúrgicos, auxiliar de enfermagem 

e topógrafo. No grupo V as profissões e ocupações que não puderam ser incluídas 
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nos grupos anteriores, que não se adequavam à classificação já feita, tais como 

estudante, pastor evangélico e outros.

No que diz respeito à renda de certas profissões constantes do grupo IV, 

algumas poderiam ter rendimentos superiores àquelas profissões inseridas no grupo 

I. Em relação aos professores não se distinguiu o nível, (primário, médio ou 

superior). Pode ocorrer que um metalúrgico com determinada qualificação ganhasse 

mais do que o professor do nível secundário. As atividades e ocupações dos 

deputados do grupo I tenderiam a ser mais remuneradas que, as do grupo IV, 

composto por profissões de nível médio e que em geral realizavam trabalhos 

manuais. Em relação ao grupo III, deve-se considerar que se tratava do alto 

funcionalismo, o que levou a se considerar que tinham renda mais alta de que os do 

grupo IV, inferiores aos do grupo II e equivalentes aos do grupo I. 

De modo esquemático e um pouco caricato, os quatro grupos 
poderiam ser designados como a intelligentsia38 ,            a burguesia, 
a     burocracia e a “aristocracia operária”  agregada à baixa classe 
média. Com efeito, no grupo I, das profissões estão todos os que 
vivem de um saber. É a posse e utilização desse saber, de um 
conhecimento especializado ou de uma cultura geral, que não está ao 
alcance de “qualquer um”, que confere renda e prestígio para os seus 
detentores. E é justamente esta situação de proprietário de um saber 
que unifica as diferentes profissões do grupo I e que as diferencia e às 
vezes as opõem as ocupações do grupo II. Neste grupo II estão 
também deputados com nível elevado de escolaridade. Porém, aqui a 
fonte básica de rendimento não vem do exercício de uma profissão 
que requer alto nível de formação educacional, mas sim da utilização 
e valorização da propriedade ou se quisermos do capital econômico. 

38 Em sua obra sobre os intelectuais nos países socialistas, G. Konrad e I. Zselenyi chamam a 
atenção para este ponto: “ É precisamente monopólio – relativo_ de uma saber complexo que 
constitui o meio pelo qual a inteligência assegura um poder social e retribuições importantes. A 
inteligência tende a legitimar sua pretensão ao poder por referência a um saber. O essencial, é 
portanto,  a legitimidade desta aspiração e não a necessidade objetiva de um saber funcional”. Este é 
precisamente o caso de todas as profissões do Grupo I: para serem exercidas requerem níveis 
elevados de saber e de capacitação intelectual ou cultural na forma de conhecimentos gerais ou 
especializados, habitualmente atestado por um diploma quando o campo profissional está mais 
burocratizado. Em outros termos: no Grupo I, estão todos os que vivem da propriedade de um saber 
(ou que viviam antes de serem eleitos) enquanto, no Grupo II, estão todos os que põem o saber em 
função da propriedade. (G. KONRAD E I. ZSELENYI apud RODRIGUES, 1987, p.79) 
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Para utilizarmos os conceitos de Bourdieu, num caso se valoriza o 
capital cultural e intelectual; no outro, o capital econômico de modo 
mais preciso: no caso do grupo, o capital cultural e escolar é utilizado 
para a manutenção e ampliação do capital econômico. Trata-se de um 
saber e de conhecimentos que estão a serviço da propriedade. Esta é 
que constitui a fonte básica de renda, poder e status. Um industrial, 
com diploma de economista. Que usa os conhecimentos adquiridos 
para ampliar suas propriedades, está numa situação diversa daquela 
do economista assalariado, que vive da valorização de um saber que 
constitui o seu capital  (RODRIGUES, 1987, p.78). 

 Observamos que metade dos deputados, anteriormente ao seu ingresso na 

política, desenvolvia atividades que requeriam um alto nível de saber, além de 

conhecimentos especializados. O número de deputados nesse grupo superava o 

daqueles que tinham atividades ocupacionais ligadas à propriedade e ao mundo dos 

negócios.

GRÁFICO 02 - COMPOSIÇÃO SÓCIO-PROFISISIONAL DA CÂMARA (%) 
BRASIL 1987 

50%

32%

12% 3% 3%
Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Grupo V

Nota: Grupo I - Profissionais intelectuais 
Grupo II - Empresários 
Grupo III - Servidores públicos 
Grupo IV - Profissões manuais ou de nível médio 
Grupo V - Outras profissões e ocupações não determinadas 

Por meio da tabela 14 podemos observar que a porcentagem dos deputados 

que tinham profissões intelectuais era de 62% nos pequenos partidos. Destaque-se 
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que no bloco dos partidos de esquerda os deputados originários das classes médias 

e operárias representavam apenas a metade do número dos deputados com

profissões intelectuais; é preciso ressaltar que apenas no PT, PCs e PTB, essa 

fração da população é expressiva. Podemos observar que no PDT, por exemplo, dos 

seus 24 parlamentares, somente um (4% da bancada) veio da classe trabalhadora; 

no PMDB, somente três (1%) entre os seus 257 parlamentares; no PFL, somente 

dois (2%) dos seus 118 parlamentares; No restante dos partidos não foram 

identificados parlamentares, cujo perfil correspondesse ao IV grupo. 

Outro elemento que foi destacado por Rodrigues, foi em relação à significativa

presença de professores  entre os deputados dos pequenos partidos de esquerda, 

19%.

Outros aspectos faz-se pertinentes destacar, tal como as diferenças entre PT 

e os “partidos comunistas”. Entre os deputados dos partidos comunistas, nenhum 

deputado foi professor, dos nove deputados desses partidos sete eram profissionais 

liberais, um era funcionário do Banco do Brasil e o outro metalúrgico, enquanto no 

PT, cinco foram professores, dois metalúrgicos, dois bancários com formação 

universitária, dois economistas , dois médicos, um advogado, um assistente social e 

um topógrafo.

É importante destacar que todos os deputados que foram trabalhadores fabris 

tiveram como atividade a metalurgia, o que revela em termos políticos a organização 

dessa categoria. Entre eles, cinco foram presidentes dos sindicatos a que 

pertenceram, o que mostra também a possibilidade de que a carreira nessas 

instâncias sindicais proporcionava em termos de representação política para a 

classe popular. 
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Somente em quatro estados foram eleitos trabalhadores fabris para a 

Constituinte, dois no Rio de Janeiro, um em São Paulo e um no Rio Grande do Sul. 

O PL, que era um partido basicamente carioca, elegeu um empresário do 

setor urbano, outro do setor rural, um médico e três outros vindos do setor público, 

entre eles um ex-diplomata. O PDC que era em sua grande maioria de Goiás, elegeu 

três deputados por esse estado - com atividades ligadas à agricultura e ou à 

pecuária, um por São Paulo e outro pelo Rio de Janeiro, ambos empresários.

TABELA 14 – DISTRIBUIÇÃO DAS PROFISSÕES DOS DEPUTADOS POR 
PARTIDO (%) - BRASIL 1987 

(Continua) 
Profissões Total PMDB PFL PDS PDT PTB PT/PCs/PSB PL/PDC

GRUPO I 50 56 43 33 59 55 62 9

Advogados 20 24 18 -- 21 33 12 --

Médicos 7 8 4 6 13 -- 12 9

Engenheiros 5 5 6 6 4 6 8 --

Outras profissões 
intelectuais 

8 9 8 9 4 -- 11 --

Professores 6 5 5 9 4 16 19 --

Jornalista
radialista

4 5 2 3 13 -- -- --

GRUPO II 32 29 36 58 21 33 -- 64

Empresários
urbanos

21 21 19 39 17 22 -- 27

Empresários
rurais

9 6 14 16 4 11 -- 27

Empresários com 
atividades
diversificadas ou 
não diversificadas 

2 2 3 3 -- -- -- 10

GRUPO III 12 11 16 9 8 6 8 27

Funcionários
públicos

9 9 10 9 8 -- -- 27

Tecnocratas 3 2 6 -- -- 6 8 --

GRUPO IV 3 1 2 -- 4 -- 30 --
(Conclusão)
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Profissionais
manuais ou de 
nível médio 

3 1 2 -- 4 -- 30 --

GRUPO V 3 3 3 -- 8 6 -- --

Outras profissões 
e ocupações não 
identificadas

3 3 3 -- 8 6 -- --

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fonte: RODRIGUES, 1987, p. 86 

Tendo como proposta realizar uma caracterização sociológica dos partidos 

destacamos que o PMDB era o partido em que a categoria majoritária das profissões 

intelectuais coexistia com um segmento de empresários, sobretudo do setor urbano, 

que, embora constituíssem uma minoria, tinham representatividade dentro do 

partido. Grande número dos deputados do PFL  tinham, também profissões 

caracterizadas como intelectuais, porém predominam a facção dos empresários e 

dos funcionários, mais representativas do que no PMDB, sobretudo em relação aos 

empresários rurais. 

No PDS a facção mais representativa é a dos empresários que constitui mais 

da metade da representação do partido na Câmara Federal. Os empresários rurais 

também estão fortemente representados. Somente o PDC tem proporcionalmente 

uma bancada maior em relação ao total do grupo a que pertencem (Grupo II). 

As profissões intelectuais no PDT têm uma representação mais significativa e 

a facção dos empresários é pouco significativa ao contrário do PMDB. A composição 

do PTB é constituída, fortemente, por deputados de profissões intelectuais e de 

forma menos expressiva por empresários. 

As profissões intelectuais eram as de maior representatividade nas 

agremiações que formavam os pequenos partidos de esquerda, PT, PCs e PSB. 

Havia também, nesse grupo, um segmento de muita relevância, e em proporção 
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muito maior do que em outros partidos, constituída pelos deputados de profissões 

manuais ou de nível médio.

Por último o PL e PDC tinham um contingente predominante de deputados 

que eram empresários e funcionários públicos. 

Verificou-se, pois, a possibilidade de apontar dentro de cada partido um 

aspecto predominante referente à condição sócio-profissional dos deputados e de 

certa forma da classe social entre os diversos partidos. Este aspecto será relevante, 

no sentido de se observar a relação quando se tratar das posições políticas e 

ideológicas dominante entre os parlamentares 

Dentro dessa consideração o PMDB poderia ser, a partir do seu perfil de 

classe, definido como o partido da nova classe de profissionais liberais e 

profissionais intelectuais, Isto é da “intelligentsia”, facção hegemônica no partido. 

Embora na sua origem, o legítimo PMDB - os “peemedebistas puros” ou históricos, 

(RODRIGUES, 1987) provenientes do MDB e com a tradição de opositores ao 

regime ditatorial coexistia,  um grupo minoritário de parlamentares de ligações com 

setores empresariais, cujas atividades ocupacionais faziam parte do segmento do 

comércio, indústria e  em menor escala da agricultura.

Os pequenos partidos, embora pertencessem à “intelligentsia” tinham 

diferentemente do PMDB o seu segundo setor ocupacional de importância composto 

pela classe média e operária. Dessa forma, enquanto no PMDB a aliança da 

“intelligentsia” foi estabelecida em nível mais elevado com a camada dos 

empresários, nas facções dos pequenos partidos de esquerda foi estabelecida com 

as camadas média e popular. 

Em outro extremo, PDS e PL/PDC eram partidos com características dos 

setores empresariais. As ocupações intelectuais dos deputados que estavam em 
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seus quadros tendiam a participar dos valores liberais, vinculados à economia de 

mercado. Estes parlamentares formados pela burguesia proprietária constituem sua 

hegemonia.

 É difícil caracterizar a situação do PFL, uma vez que as profissões 

intelectuais, nesse grupo, superavam aquelas vinculadas ao mundo dos negócios. 

No PFL era também significativa à proporção dos deputados provenientes do setor 

de serviços. Sob o ponto de vista de classe a situação do PFL parecia ter um certo 

equilíbrio, considerando as profissões intelectuais e de proprietários.  

Entre as profissões dos deputados do PMDB, destacam-se dentre estes que 

só pertencem ao partido (MDB/PMDB) uma grande concentração de profissionais 

intelectuais, cerca de 63%, seguido de 21% pertencentes ao grupo II composto por 

empresários urbanos e rurais. Dos que pertenceram anteriormente à Arena, PDS ou 

PFL os grupos I e II estão representados em proporções equivalentes, 41% e 43% 

respectivamente.

De acordo com as autodefinições dos deputados sobre sua perspectiva 

política - gráfico 03 - a grande maioria dos Constituintes é composta por 

parlamentares da esquerda moderada ou centro esquerda, 52%; 37% se declararam 

de centro; nenhum dos deputados se declarou de direita radical e apenas 5% se 

consideravam de esquerda radical. 

GRÁFICO 03 - AUTO-DEFINIÇÃO POLÍTICA DOS DEPUTADOS (%)  -BRASIL 
1987
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Em pesquisa realizada pela Folha de São Paulo, os dados divergem um 

pouco da pesquisa do Rodrigues (1987). Na pesquisa da Folha de São Paulo, a 

respeito das tendências políticas dos deputados, os parlamentares do Centro 

constituíam a freqüência modal. 

Em relação a outras pesquisas realizadas à época, foram observadas,

também, algumas discrepâncias.  Quando a Folha de São Paulo - gráfico 04 - 

inicialmente, mapeou a tendência política dos deputados o Centro constituiu a 

facção mais representativa. Através dos dados do gráfico 04, quando são 

diretamente indagados, pela Folha de São Paulo, percebeu-se que os deputados 

evitavam as posições mais radicais e se colocavam de forma predominante mais à 

esquerda, 40%. Na opção esquerda e centro esquerda, tinha mais da metade dos 

Constituintes;  o número se reduziu  na  opção direita, extrema direita e centro 

direita. Tal informação sugeria que não existiam deputados de direita no País,

naquele momento. 
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GRÁFICO 04 - CLASSIFICAÇÃO PARTIDÁRIA DOS DEPUTADOS SEGUNDO A  
FOLHA DE SÃO PAULO (%) - BRASIL 1987 
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Fonte: Rodrigues, 1987, p. 98

 Na análise feita por Rodrigues (1987) tais diferenças encontradas pelas 

diversas pesquisas corroborava-se, levando a percepção de que, “ser ou parecer de 

esquerda radical não é bom, mas pior é ainda  ser ou parecer de direita (...) a 

etiqueta direita é menos valorizada do que à esquerda”. Essa posição parecia indicar 

uma predominância ideológica de esquerda, o que não correspondia a uma prática 

política que se pudesse considerar dessa linha. 

De acordo com Rodrigues

A taxionomia das facções políticas realizadas a partir do eixo direita-
esquerda é uma construção relativamente arbitrária que não emana 
diretamente da “natureza das coisas” e que, em nome do progresso 
da ciência e do aperfeiçoamento da pesquisa,  pode ser legitimamente 
contestada na medida em que, mais do que uma classificação objetiva 
pode ser um epíteto pejorativo. Mas apesar do seu caráter 
esquemático e superficial, reconhecido por todos os observadores, a 
caracterização das posições políticas continua a ser efetuada a partir 
desta escala direita-esquerda que, claramente, é mais vantajosa para 
os que se dizem (ou são) de  esquerda  do que para os que se dizem 
(ou são) de direita (RODRIGUES, 1987, p.100).39

39 As orientações políticas não são livres das injunções sociais, Isto é, de vinculações e 
compromissos econômicos e políticos com classes e frações de classes e das trajetórias pessoais 
anteriores que inviabilizam certas escolhas fundadas exclusivamente em considerações de 
contabilidade eleitoral. Em outras palavras: a maioria dos parlamentares eleitos no ano passado se 
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Quais as razões que levam a maioria política dos Constituintes a declarar-se 

de centro esquerda ou de esquerda moderada? As motivações que determinam 

escolhas políticas podem ser advindas de convicções profundas, de fórum íntimo, 

destituídas de qualquer interesse em lucros, vantagens ou perdas intrínsecas a uma 

determinada opção, ou estariam ligados a interesses de classe e a sua visibilidade à 

adequação à direção político hegemônica  na sociedade. 

Na consideração de que a ideologia de esquerda fosse hegemônica naquele 

momento histórico, isso indicaria que os grupos representantes desta tendência 

eram grupos hegemônicos no campo político e até cultural. Isso, porém não 

implicaria que outros segmentos sociais ou mesmo outras facções políticas não 

existiam mais ou estivessem de alguma forma privados de poder econômico ou de 

interação política, inspirada por interesses outros.

Em outro sentido, a hegemonia da esquerda  moderada ou centro esquerda 

não significava, também, que esta hegemonia era estendida  às classes populares 

ou operárias. 

Na visão de Rodrigues, 

A predominância da esquerda moderada associa-se como 
procuraremos mostrar mais adiante, à predominância da intelligentsia 
(quer dizer, a nova classe alta). A facção da esquerda moderada da 
intelligentsia, como já notamos, encontra sua expressão partidária 
especialmente no PMDB (onde convivem também facções minoritárias 
dos grupos proprietários). A facção radical da intelligentsia está 
situada nos partidos de esquerda, em aliança com uma facção 
minoritária dos deputados que tinham profissões manuais ou de nível 

autoclassifica de centro -esquerda não tanto porque, na luta pelo voto isto seja mais lucrativo, mas 
porque efetivamente se considera de esquerda (embora a primeira razão não deva ser excluída). Por 
mais vantajoso que possa ser do ponto de vista eleitoral,  parece extremamente improvável que num 
hipotético Congresso composto esmagadoramente por grandes proprietários , a maioria dos 
parlamentares se declarasse de esquerda  apenas para ganhar mais votos. O exemplo, 
evidentemente, é absurdo em razão das relações existentes entre as características e disposições 
predominantes no eleitorado e as características das elites políticas: se a tendência majoritária na 
massa de eleitores é de esquerda, dificilmente a maioria dos eleitos poderia ser formada proprietários 
(RODRIGUES, 1987, p. 101). 
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médio. O centro localiza-se majoritariamente no PFL, onde o peso dos 
grupos dos proprietários é maior do que no PMDB, mas menor do que 
no PDS. Assim, a direita é representada especialmente por este último 
partido, onde os grupos proprietários são hegemônicos. Em nossa 
hipótese - e como sugerem mas não provam os dados da pesquisa o 
esquema político dominante nesta “Nova República” resulta da 
ascensão política dos novos grupos de classe alta, mais fortes no 
sudeste e Sul, que se aliaram às facções políticas “democráticas“ dos 
setores proprietários e burocráticos dos Estados Nordestinos (...) 
quando se relacionam as posições políticas com as profissões e 
ocupações representadas nos partidos, a relação entre a ideologia e 
as origens de classe aparece de modo mais ou menos nítido 
(RODRIGUES,1987, p.102)

Buscamos, por meio dos dados da pesquisa, compreender como foram 

estabelecidas certas alianças, por exemplo, como se deu a formação da Aliança 

Democrática .Segundo os números da tabela 15, indicam que resultou da união dos 

dois maiores partidos dos Constituintes. O PMDB, com 74% dos seus parlamentares 

na posição de centro esquerda ou esquerda moderada e o PFL com 72% dos seus 

deputados na posição do Centro. Isso nos leva a inferir que a Aliança Democrática 

resultou de uma coligação entre os deputados do Centro e os de Centro-esquerda 

ou esquerda moderada. 

Considerando, ainda, a autodefinição dos deputados, segundo os partidos a 

que pertenciam, podemos observar que, embora em muitos aspectos, os 

parlamentares do PDS se assemelhassem aos do PFL, 21% da bancada do PDS, 

declararam-se de direita moderada ou centro-direita, enquanto no PFL, apenas 10% 

declararam-se nessa posição. Em relação ao outro extremo da escolha política 

apenas 10% dos deputados do PDS disseram que eram de centro esquerda, 

enquanto que no PFL, 18% se autodefiniram nessa posição. No que diz respeito aos 

pequenos partidos de esquerda, 69% dos deputados afirmaram que eram da 

esquerda radical e 31% de centro esquerda, nenhum dos deputados se classificou 

em outra opção. De acordo com as freqüências modais, nenhum partido como já 
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ressaltado, seria de direita radical. PL/PDC, PDS, PTB e PFL seriam, basicamente, 

constituídos de deputados autodefinidos como de centro; no PDT e PMDB seriam de 

centro-esquerda e a esquerda radical estaria representada pelo PT, PCs e PSB. 

O “peso” do centro se torna expressivo para o PMDB, tendo em vista a 

presença em sua bancada de uma série de deputados que migraram dos PDS (11% 

e do PFL (19%). Se fosse considerada na bancada do PMDB apenas aqueles 

deputados que vieram do MDB,  ou os que sempre estiveram no partido, a 

representatividade de centro-esquerda subiria para 80%; juntando os parlamentares 

procedentes da ARENA e do PDS, que se declararam de Centro esquerda essa 

proporção cai para 57%. Em relação aos deputados que  vieram do PP para o 

PMDB ou em outros partidos que não a ARENA, o PDS e o PFL , o número dos que 

se diziam de Centro-esquerda era elevado, igualando-se aos peemedebistas 

“chamados puros”. 

TABELA  15 – AUTO-DEFINIÇÃO POLÍTICA DOS DEPUTADOS POR PARTIDO 
(%) - BRASIL 1987 

Definição
Política

Total PMDB PFL PDS PDT PTB PT/PCs/
PSB

PL/
PDC

Direita
radical

-- -- -- -- -- -- -- --

Direita
moderada
ou centro-
direita

6 2 10 21 5 13 -- --

Centro 37 22 72 69 -- 54 -- 78

Esquerda
moderada
ou centro-
esquerda

52 74 18 10 95 33 31 22

Esquerda
radical

5 2 -- -- -- -- 69 --

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fonte: RODRIGUES, 1987, pág. 103 
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As diferenças entre as autodefinições por partidos e por região Tabela 15 e 16 

não são significativas. O Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentam uma tendência 

para posições mais à direita, do que as regiões Sudeste e Sul. Essa tendência pode 

ser explicada pela maior representatividade do PFL nas regiões menos 

desenvolvidas e do PMDB, nas regiões mais desenvolvidas. 

TABELA 16 – AUTO-DEFINIÇÃO POLÍTICA DOS DEPUTADOS POR REGIÃO (%) 
BRASIL 1987 

Definição Política Norte Nordeste C. Oeste Sudeste Sul
Direita radical -- -- -- -- --

Centro-direita 10 10 3 5 --

Centro 47 36 54 33 32

Centro-esquerda 43 48 37 54 67

Esquerda radical -- 6 6 8 1

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
Fonte: RODRIGUES,1987,p 105 

Na tabela 16 podemos observar que 10% dos deputados do Norte, como 

também os do Nordeste declararam-se de direita moderada ou centro direita, 

número que se reduz para 5% nos estados do Sudeste e para 0% no sul. A maior 

representatividade de deputados de centro-esquerda estão no Sul e no sudeste, e 

representam mais da metade de suas bancadas. Ressalta Rodrigues: 

Conseqüentemente, se as cadeiras atribuídas aos Estados e 
Territórios na Câmara Federal seguissem um critério de 
representatividade que acompanhasse rigorosamente a proporção de 
eleitores de cada unidade da Federação, as bancadas de centro-
esquerda e de esquerda, ao que tudo indica, seriam maiores (...) para 
corroborar certas tendências político-partidárias que , já apontadas por 
outros autores que os partidos de esquerda tendem a se fortalecer à 
medida que se passa dos estados menos desenvolvidos para os mais 
desenvolvidos. Vendo a questão de outro ângulo, da expansão do 
capitalismo e da sociedade moderna não vem resultando em 
correspondente avanço dos políticos dos setores empresariais e dos 
proprietários privados mas vem beneficiando principalmente - ao 
tornar a sociedade mais complexa e mais necessitada de 
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conhecimentos especializados  - os grupos profissionais de alta 
capacitação educacional e técnica (RODRIGUES, 1987, p. 105). 

A correlação entre as posições políticas e  os quatro grupos de ocupação 

profissional - tabela 17 -  mostrou, dentro do que já se esperava, que, entre os 

parlamentares que antes de serem eleitos, exerciam funções ligadas ao setor 

público (grupo III), 50% se autodefiniram como de centro, enquanto 44% do mesmo 

grupo afirmava que era de centro-esquerda e 6% de centro-direita. Nos grupos II e III 

o número de deputados de esquerda, conquanto fosse elevada, 44% era 

ultrapassada pelo total daqueles que representavam o centro e os que se afirmavam 

de direita. O grupo IV, representado pelos profissionais que realizavam trabalhos 

manuais, ou funções correspondentes ao nível médio de escolaridade, 70% 

disseram que eram de centro-esquerda.

TABELA 17 – AUTO-DEFINIÇÃO POLÍTICA DOS DEPUTADOS POR PROFISSÃO 
(%) - BRASIL 1987 

Definição
Política

Grupo I 
Profissões
intelectuais

Grupo II 
Empresários

urbanos e 
rurais

Grupo III 
Servidores
Públicos

Grupo IV 
Profissões 

manuais ou de 
nível médio 

Direita radical -- -- -- --

Centro-direita 1 11 6 --

Centro 32 44 50 20

Centro-esquerda 59 44 44 70

Esquerda radical 8 1 -- 10

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
Fonte: RODRIGUES, 1987, p. 106 

No sentido de adensar o conteúdo da pesquisa, de modo a aprofundar a 

identificação dos parlamentares, sob o ponto de vista político e ideológico Rodrigues 
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considerou programático analisar a base dos alinhamentos políticos e da divisão de 

forças políticas na atual Assembléia Nacional constituinte,

Procurou-se medir como os deputados se dividiam diante de três 
questões que, explicita ou implicitamente estarão subjacentes nos 
debates a serem travados quando da elaboração da Constituição e 
que são cruciais para as classificações ideológicas: economia de 
mercado e à intervenção estatal na economia; papel do capital 
estrangeiro no Brasil e a reforma agrária(...) foram investigadas em 
termos de quatro alternativas que iam de um mínimo de participação 
do Estado na economia a um máximo de estatização como 
desaparecimento do setor privado nos principais setores produtivos. 
De modo esquemático, e para facilidade de expressão, as quatro 
alternativas poderiam ser assim rotuladas: 

1) liberais (favoráveis a um mínimo de intervencionismo no 
Estado);

2) social-democratas (favoráveis a um equilíbrio entre a 
participação do Estado e da iniciativa privada);  

3) socialistas- moderados (favoráveis a um predomínio do Estado 
mas sem a eliminação da economia de mercado); 

4) socialistas extremados (favoráveis à eliminação do capital 
privado e à estatização dos principais meios de produção) 
(RODRIGUES,1987, p. 107). 

De acordo com a proporção apresentada na tabela 18, somente 6% dos 

deputados foram favoráveis a um sistema de economia, no qual se extinguisse  a 

iniciativa privada. Os deputados que fizeram essa escolha poderiam segundo 

Rodrigues (1987) ser apontados como representantes do segmento mais à esquerda 

da Câmara de Deputados (socialistas extremados). 15% dos parlamentares 

escolheram uma economia, na qual o Estado fosse considerado o setor 

hegemônico, mas sem extinção do  setor privado, (socialistas moderados). O grupo 

que escolheu essas duas alternativas 21% formam um conjunto mais à esquerda, 

porém constituem uma minoria. A grande maioria escolheu a  alternativa liberal que 

significa a opção por uma economia sem a participação do Estado. O número mais 

significativo das respostas que considerou o liberalismo a forma mais adequada de 

economia para o Brasil foram dadas por parlamentares do PL, PDC, PDS e PFL, 

respectivamente, 80%, 78% e 62%. Menos de um terço do PMDB fez essa escolha. 
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Quase a metade dos peemedebistas fez a opção por uma economia com uma 

distribuição igual de responsabilidades entre o capital, privado e estatal, (social-

democratas). Observe-se que no PMDB, ainda, há aqueles 19% dos parlamentares 

que, prefeririam um sistema de governo com a presença mais forte do Estado na 

economia. Na soma das respostas dos parlamentares do PMDB socialistas 

moderados e liberais, podemos observar um total de 48%. Rodrigues (1987) destaca 

que,

possivelmente a existência desta facção do partido majoritário, 
contrária a um amplo predomínio do Estado  na economia que vem 
possibilitando a continuidade da Aliança Democrática, aliança que de 
certo modo, lhe serve de defesa contra a ala estatizante de seu 
próprio partido (RODRIGUES, 1987, p. 108).  

Dentro dos partidos de esquerda, praticamente todos os parlamentares 

revelaram preferência por certo estatismo (moderado ou extremado); sendo que a 

maior parte das preferências (63% dos parlamentares dos partidos PT,PCs e PSB) 

indicaram que eram favoráveis a que os setores econômicos mais relevantes 

ficassem sob o controle do Estado.

Em diversos aspectos, internamente, o PMDB mostrou-se bastante dividido. 

Os social-democratas alcançam quase a metade da bancada. A proporção dos 

liberais é relevante também, pois chegam a 29%. Do outro lado há um grupo 

socialista (moderado ou estremado) que constituem mais de 20% dos parlamentares 

desse partido. 

O PDT está no meio entre o PMDB e os partidos menores, de esquerda; um 

terço de social-democratas e um terço de socialistas moderados; o partido era 

dividido, mas sua divisão advinha  do peso dos socialistas moderados 36% e 19% 

de socialistas extremados. A clivagem do PDT ocorre para a linha de esquerda. 

Podemos verificar que esses partidos menores são menos heterogêneos No quadro 
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do PL, PDC e no PTB não se identificava nenhum socialista moderado ou radical, 

por outro lado nos partidos dos PT, PCs e PSB não se localizava nenhum liberal. 

TABELA 18 – TIPO DE SISTEMA ECONÔMICO ADOTADO PELOS DEPUTADOS 
POR PARTIDO POLÍTICO (%) - BRASIL 1987 

Sistema
Econômico

Total PMDB PFL PDS PDT PTB PT/PCs
/PSB

PL/PDC

“Liberais” 40 29 62 78 9 50 -- 80

“Social-
democratas”

39 49 32 19 36 50 5 20

“Socialistas 
moderados” 

15 19 6 3 36 -- 32 --

“Socialistas 
extremados”

6 3 -- -- 19 -- 63 --

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
   Fonte: Rodrigues, 1987, p. 109 

De acordo com a análise de outras variáveis políticas as divergências 

regionais, observadas na tabela 19, não indicam contrastes significativos, tais como 

as identificadas em relação aos partidos. O número de liberais era de 45% no Norte 

e também no Sudeste, reduzindo para 35% no Nordeste e no Sul. Os parlamentares 

socialistas moderados ou extremados representavam a minoria dos parlamentares 

de todas regiões. 
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TABELA 19 - TIPO DE SISTEMA ECONÔMICO ADOTADO PELOS DEPUTADOS 
POR REGIÃO - (%) - BRASIL 1987 

Sistema
Econômico

Norte Nordeste C.Oeste Sudeste Sul

“Liberais” 45 35 38 45 36

“Social-
democratas”

36 43 43 33 47

“Socialistas 
moderados” 

14 19 8 14 14

“Socialistas 
extremados”

5 3 11 8 3

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
Fonte: Rodrigues, p. 110 

A parte mais expressiva dos parlamentares Constituintes - 62% conforme 

tabela 20) não eram contrários à ingerência do capital estrangeiro na economia 

brasileira, mas, consideravam que deveria ser restringida à área na qual o capital 

nacional, quer privado ou estatal, não tivesse como interagir. Essa tendência 

indicava como os constituintes percebiam a ação das multinacionais A avaliação foi 

feita, por Rodrigues (1987), por meio de três opções: 1) aceitação do capital 

estrangeiro, 2) aceitação com restrição e 3) rejeição total.

Como se pode verificar, um número pequeno é, radicalmente, contra a 

participação do capital estrangeiro; corresponde aproximadamente a 23%. Ao se  

comparar a relação entre as respostas sobre o tipo de sistema econômico mais 

adequado às que diziam respeito às multinacionais o número dos que eram 

partidários de  um menor intervencionismo era muito mais significativo em relação 

àqueles que  aceitavam uma ampla participação das multinacionais na economia do 

País. Nesse caso, reduzia-se o número dos liberais e crescia a dos nacionalistas. 
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Os maiores números de Constituintes partidários que admitiram a ampla 

participação do capital estrangeiro na economia do Brasil foram identificados nas 

bancadas do PTB 38%, do PDS 35%, e do PFL 26%. No PMDB, uma proporção 

pequena, 8%, acredita no papel positivo das multinacionais. A grande maioria do 

PMDB 67% não é hostil, mas acha que seu papel deve ser limitado a áreas nas 

quais o Capital nacional não possa atuar.  

De acordo com o peso exercido da bancada do PMDB (53% do total de 

componentes da Câmara) e do PFL 24%, os dados da pesquisa apontam que, em 

relação aos investimentos externos, a tendência predominante entre os constituintes 

seria de que em geral são favoráveis, mas com restrições; os liberais e nacionalistas 

constituíam minorias significativas. Ressalte-se a mesma proporção no PMDB e 

PFL, que aceitam com ressalva a ação das multinacionais, 67% em ambos os  

partidos.

Os partidos da esquerda são os que apresentam mais resistência aos 

investimentos estrangeiros. Nas bancadas do PT PCs e PSB quase 90% dos

constituintes são contrários à presença das multinacionais.

TABELA 20 – ACEITAÇÃO DO CAPITAL ESTRANGEIRO PELOS DEPUTADOS 
POR  PARTIDO POLÍTICO (%) – BRASIL 1987 

                                                                                                                                          (Continua) 

Total PMDB PFL PDS PDT PTB PT/PCs/
PSB

PL/PDC

Ampla
aceitação do 
capital
estrangeiro

15 8 26 35 4 38 -- 20

Capital
estrangeiro só 
em alguns 
setores

62 67 67 62 50 56 12 80

Total rejeição 

165



do capital 
estrangeiro

23 25 7 3 46 6 88 --

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

(Conclusão)

   Fonte: Rodrigues, 1987, p. 111. 

Segundo a opinião dos diversos parlamentares, uma reforma agrária com 

característica mais radical, não seria aprovada na Assembléia Nacional Constituinte. 

De acordo com a tabela 21, do total das respostas apenas 4% dos deputados 

constituintes foram contra a proposta de reforma agrária, 66% compreendem que 

uma distribuição de terra deveria ser feita, somente com propriedades não 

produtivas. É preciso ressaltar que, de outro lado, havia um  pequeno grupo de 

aproximadamente 30% dos constituintes que  eram partidários de uma reforma 

agrária mais radical, que tivesse como finalidade corrigir as distorções sociais e 

transformar a estrutura rural. 

O maior número de constituintes favoráveis a uma reforma agrária de caráter 

mais amplo concentravam-se no PT, PCs, PSB (96%) e PDT (50%). No PMDB, os 

constituintes que revelaram a opção representavam apenas 35%. Confirmando a 

teoria no PDS, PFL e no PTB estavam o maior número de deputados que se 

opunham a uma reforma agrária mais radical. São favoráveis a uma reforma agrária

restrita às propriedades não produtivas.

O PMDB foi a bancada que apresentou as maiores divergências internas, 

separando o centro de uma direita inexpressiva, pois representava apenas um 

pouco mais de um terço dos constituintes de seu partido. Nesse sentido, o PFL e, 

sobretudo, o PDS à sua direita e o PL, PDC, PT, PCs, e PSB são internamente mais 

consistentes. No caso do PFL e do PDS, a maioria dos seus constituintes considera 

também que a reforma agrária deveria atingir apenas propriedades improdutivas. Os 

partidos pequenos de esquerda consideram que a reforma agrária deve ser radical; 
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o PDT como o PMDB estava dividido em dois grupos com proporção semelhantes, 

mas a sua divisão é mais para a tendência de esquerda, isto é, metade dos seus 

parlamentares considera que a reforma agrária deveria ser radical.

TABELA 21 – POSIÇÃO POLÍTICA DOS DEPUTADOS COM RELAÇÃO A     
REFORMA AGRÁRIA (%) - BRASIL 1987 

Posição
Política

Total PMDB PFL PDS PDT PTB PT/PDs/
PSB

PL/PDC

Contrários a 
uma reforma 
agrária

4 3 7 10 4 6 -- --

Reforma
agrária só em 
terras não 
produtivas 

66 62 83 90 46 94 4 100

A favor de 
uma reforma 
agrária radical 

30 35 10 -- 50 -- 96 --

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fonte: Rodrigues, 1987, p. 114 

Quando confrontada, a opinião dos constituintes, por região, tabela 22, não se 

observam grandes divergências em relação à reforma agrária, como as verificadas 

nos partidos. Os parlamentares da região Sul podem ser caracterizados como mais 

radicais enquanto os que compõem a região Centro-Oeste e Norte se revelaram 

moderados.  

TABELA 22 – POSIÇÃO POLÍTICA DOS DEPUTADOS EM RELAÇÃO À 
REFORMA AGRÁRIA (%) BRASIL 1987 

                                                                                                                                               (Continua) 

Posição
Política Norte Nordeste C. Oeste Sudeste Sul

Contrários a uma 
reforma agrária 7 3 6 4 4
Reforma agrária só 
em terras não 
produtivas 

70 66 69 67 60
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A favor de uma 
reforma agrária 23 31 25 29 36

(Conclusão)

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
Fonte: Rodrigues, 198, p. 115 

Considerando as escolhas em relação à economia de mercado e ao 

intervencionismo estatal, à avaliação do papel do capital estrangeiro e ao problema 

agrário, pode-se ter uma percepção mais clara sobre o perfil ideológico da Câmara 

de Deputados e da representação do que é ser esquerda, centro e direita no 

momento em que se dava início aos debates da Constituinte. 

De acordo com o que convencionalmente se define como direita ou esquerda, 

ou seja, o grau de rejeição que se verifica a determinados parâmetros ligados, por 

exemplo, à economia, à tendência para a sua socialização, expropriação ou 

eliminação da classe dos proprietários, do capital estrangeiro, latifúndios, 

latifundiários, nacionalização das empresas multinacionais, poder-se-ia traçar, 

segundo Rodrigues (1987), “um mapa ideológico” mais preciso da Câmara dos 

deputados. 

Considerando, portanto, as posições, relacionadas ao tipo de organização 

política ideal para o País o “mapa ideológico” segundo a tipologia convencionada 

direita e esquerda seria: 

Composição da Câmara dos Deputados com relação ao tipo de 
economia:

1. Direita (liberalismo econômico):40% 
2. Centro (economia mista): 39% 
3. Esquerda ( economia socialista):21% 

Porém com relação ao capital estrangeiro, as proporções sofrem 
alterações. Se aceitarmos que a direita tende a ser mais favorável à 
“internacionalização da economia” do que a esquerda, mais 
nacionalista e inclinada à autarquia do sistema econômico, as 
respostas dos deputados referentes ao capital estrangeiro 
possibilitariam o seguinte mapa ideológico da Câmara Federal: 
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Composição da Câmara de Deputados com relação ao capital 
estrangeiro: 

1. Direita (aceitação do capital estrangeiro):15% 
2. Centro (aceitação com limitações):62% 
3. Esquerda (rejeição ao capital estrangeiro): 23% 

Considerações análogas podem ser feitas com relação a outra 
variável crucial para a divisão dos campos ideológicos: as posições 
ante a reforma agrária. Aceitando que a direita tende a se opor a uma 
política agrária que implique divisão da propriedade, e que a esquerda 
é favorável a uma distribuição de terras radical, as respostas dos 
deputados à pergunta relativa à reforma agrária leva ao seguinte 
resultado: Composição da Câmara de Deputados com relação à 
reforma agrária: 

1. Direita (oposição a uma reforma agrária): 4% 
2. Centro (aceitação a distribuição de terras): 66% 
3. Esquerda (mudança radical da estrutura fundiária): 30% 

(RODRIGUES, 1987, p. 116) 

De acordo com as questões observadas, podemos destacar que a Câmara 

tem uma tendência em relação à esquerda ou à direita. No que diz respeito ao tipo 

de economia vimos que, a direita supera o centro, e a esquerda tem o seu pior 

resultado. Nesse aspecto, a esquerda - os socialistas extremados - representa 

apenas 6%; em relação ao parâmetro sobre o capital estrangeiro, a direita decresce 

significativamente, o centro aumenta sua proporção  e a esquerda mantém-se na 

mesma posição.

De acordo com Rodrigues 

A discussão anterior, referente à distribuição das opiniões dos 
deputados sobre essas três questões que servem como divisores de 
água das grandes correntes doutrinárias, abre caminho para uma 
investigação mais concreta que possibilita verificar que conteúdos 
ideológicos se escondem atrás das rubricas de  direita, centro e 
esquerda capazes ao mesmo tempo de esclarecer e confundir. De 
modo mais banal: o que significa ser de esquerda, centro e direita no 
atual contexto político nacional? Em que medida os deputados que se 
declararam de centro distinguem-se dos que se declararam de  direita 
ou esquerda na apreciação das três questões que foram selecionadas 
para a construção do mapa ideológico da Câmara dos Deputados? 
(RODRIGUES, 1987, p.117)
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Os dados apresentados por meio da tabela 23, quando foram cruzadas as 

variáveis autodefinição política e preferência por regime econômico, indicam, de 

forma clara, que aqueles parlamentares que se definiram  como direita moderada de 

forma geral optaram por uma economia com reduzida interferência estatal 

(liberalismo); os que se definiram como esquerda radical são praticamente, em sua 

totalidade, partidários de uma economia controlada pelo Estado (socialismo 

extremado). Percebe-se que há uma linha que liga os deputados de direita à 

economia de mercado e de esquerda à economia estatal, pela própria fala dos 

deputados. Pode se confirmar assim o que, habitualmente,  se caracteriza por direita 

ou esquerda. Em relação ao centro, centro esquerda ou, esquerda moderada, a 

compreensão já não é tão clara, embora a tendência principal esteja um pouco 

confusa, pois se observa uma proporção alta dos parlamentares que se declaram de 

centro e partilham das mesmas opções dos que se dizem de esquerda moderada ou 

centro-esquerda em relação à questão da economia de mercado. Estão ainda mais 

próximas as opções dos deputados que se declararam como de direita e centro. 

Aliás, na realidade daquele momento brasileiro, direita e centro poderiam equivaler-

se, na medida em que se avaliasse as opções escolhidas pelos deputados, em 

relação à economia de mercado, em face do intervencionismo estatal. Observe-se 

que na pequena bancada de deputados que se declararam de direita, 6% do total, 

63% optaram por uma economia com uma menor participação do Estado. Em 

relação aos deputados do centro, a proporção que declarou a mesma opção foi de 

67%. Os deputados de direita moderada e centro partilhavam igualmente da opção, 

ou seja, que a responsabilidade entre o papel do Estado e o setor privado deve ser 

dividida, 29%.
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É significativo destacar que dentre os deputados de centro-esquerda, 23% 

tinham as mesmas convicções dos deputados de direita e centro. O que  diferencia o 

grupo de esquerda moderada da direita e do centro  é que metade dos 

parlamentares que indicaram suas convicções políticas nessa opção, eram 

favoráveis  a uma economia mista, com uma divisão igualitária entre o papel do 

Estado e do setor privado; na esquerda moderada havia uma proporção minoritária, 

porém significativa de parlamentares adeptos a um sistema de governo, no qual o 

setor privado teria uma função hegemônica; entre os deputados que se revelaram de 

esquerda radical, a maioria é partidária de um regime no qual a economia de 

mercado seria substituída pela economia do setor estatal. Destaque-se que, mesmo 

nesse segmento, havia um grupo partidário de uma economia mista.  

De acordo com as freqüências modais  apresentadas na tabela 23 podemos 

observar que aqueles parlamentares que se declaravam de centro direita ou de 

centro eram  partidários de um modelo econômico  concorrencial, com um mínimo 

possível de intervencionismo, os que se declaravam de centro-esquerda são 

geralmente partidários de uma economia mista; enquanto aqueles que se 

declaravam de esquerda são adeptos de uma economia estatal, segundo a 

classificação de Rodrigues (1987). 

TABELA 23 – AUTO-DEFINIÇÃO POLÍTICA DOS DEPUTADOS POR SISTEMA 
ECONÔMICO DE ACORDO COM SUA TENDÊNCIA POLÍTICA (%) – BRASIL 

1987
(Continua) 

Sistema
Econômico

Direita moderada 
ou centro-direita

Centro Esquerda moderada 
ou centro-esquerda 

Esquerda
radical

“Liberais” 63 67 23 --

“Social-
democrata”

29 29 50 5

“Socialistas-
moderados” 

8 4 22 16

“Socialistas -- -- 5 79
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extremados”
TOTAL 100% 100% 100% 

(Conclusão)

100% 
Fonte: Rodrigues, 1987, p. 119 

      

É importante ressaltar que, em relação às três questões analisadas: tipo de 

economia, capital estrangeiro e reforma agrária,  o maior número de parlamentares 

de esquerda estava entre os jovens Os deputados com idade inferior a 40 anos 

eram favoráveis a uma menor intervenção do Estado na economia, posição esta 

que, em geral, é considerada de esquerda (43%).  Em relação à idade e preferência 

por um tipo de economia foi identificada uma inversão significativa, foi entre os mais 

velhos e em tese os mais conservadores que foram identificados os números 

menores de deputados com preferência liberal (34%). Constata-se, assim que, os 

mais jovens apresentam a particularidade de preferência por uma economia 

controlada pelo Estado, 13%,  paralelamente aos 43% que diziam ser adeptos a um 

sistema econômico com reduzida intervenção do Estado 

De acordo com a tabela 20 (p. 165), podemos verificar que em geral os 

deputados concordavam com a presença do capital estrangeiro no País, desde que 

não se opusesse ao capital nacional, ou seja, operasse em áreas nas quais o capital 

nacional não o fizesse. Ainda que essa observação pudesse ser feita em relação a 

todas as faixa etárias, é importante destacar que no segmento mais velho dos 

parlamentares foi encontrado um número maior de parlamentares adeptos à

presença do capital estrangeiro (23%) e entre os mais jovens se encontrou um 

número maior, considerando prejudicial a presença do capital estrangeiro.

No que diz respeito à reforma agrária, de forma muito nítida se pode verificar 

que, à medida que a idade era reduzida, mais os parlamentares indicavam que eram 

adeptos a uma reforma agrária mais radical; os deputados com idade inferior a 40 
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anos que acreditavam nesse tipo de reforma agrária, mais radical eram 44%; 

Entretanto, o percentual dos parlamentares partidários de uma reforma agrária 

limitada às terras não produtivas foi a opção predominante. Podemos observar que à 

medida que a idade aumentava, crescia também o número dos deputados 

favoráveis a essa posição; de um percentual de 54% entre os deputados de idade 

inferior a 40 anos cresceu para 64% na faixa etária de 40 a 49 anos, para 72% na 

faixa dos 50 a 59 anos e 83% para os deputados com 60 anos ou mais. 

Após a caracterização  que fizemos sobre os deputados brasileiros- 

constituintes de 1987, no item que se segue pontuaremos os elementos que 

constituíram o fundamento da análise dos deputados - constituintes de Pernambuco 

e iniciaremos  o exame que procederemos ao longo desse capítulo, a respeito da 

atuação desses parlamentares, no processo  de elaboração da Constituição de 

1988.
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2.2. A REPRESENTAÇÃO DE PERNAMBUCO NA ASSEMBLÉIA

NACIONAL CONSTITUINTE DE 1987 

No sentido de caracterizar de forma mais balizada e com dados particulares 

referentes a cada um dos deputados que formava a bancada de Pernambuco na 

Assembléia Nacional Constituinte de 1986,  valemos-nos de alguns elementos já 

indicados na pesquisa de Rodrigues e ressaltamos paralelamente, outras 

informações40 que julgamos serem pertinentes a uma maior aproximação da análise 

que constitui o nosso objeto de estudo. 

Acreditamos que esses elementos podem nos propiciar a caracterização dos 

aspectos que temos em vista, apreender, ou seja, verificar qual foi a contribuição da 

bancada de Pernambuco no processo de discussão da ordem democrática no País, 

pós-ditadura militar. Para efeitos de análise do formato que assumiu a nossa 

Democracia, consideramos o ponto de vista desses parlamentares, revelados por 

meio das idéias,  da visão e da opinião acerca das diversas propostas emendas que 

podem ser consideradas avanços sociais, em relação às Leis e Constituição que até 

então vigoravam no País. 

Nesse sentido, acreditamos que é importante para o Serviço Social o 

conhecimento da atuação dos parlamentares pernambucanos, tendo em vista além 

do conhecimento histórico acerca das relações  de poder entre as diversas forças 

interatuantes no momento da elaboração da nova Constituição, vigente até nossos 

dias, compreender e identificar as questões que foram priorizadas por esses 

representantes do estado pernambucano, no sentido de criticar sua atuação ou 

40 As informações que caracterizam o perfil de cada deputado constam de diversas fontes: jornais, 
dicionário histórico- Biográfico Brasileiro e do acervo do Congresso Nacional, coletados através de 
pesquisa documental e ou através da Internet,via pág. do Congresso Nacional.
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apoiar uma vez que alguns são políticos ainda em destaque na atualidade, 

acreditamos que é relevante observar seus compromissos e programas de ação em 

relação a uma possível  interação ou convergência com o projeto ético político do 

Serviço Social.  

Tendo em vista não incluir categorias heterogêneas, os senadores serão 

apresentados separadamente, assim como também o que caracterizamos como 

“casos particulares” em que alguns suplentes assumiram, ou substituições foram 

feitas devido a falecimento, como foi o caso do senador Antonio Farias e outras 

razões.

 Para caracterizar aspectos referentes à escolha de sistema econômico tabela 

04, aceitação de capital estrangeiro, tabela 05, e reforma agrária , tabela 06, 

utilizamos dados da pesquisa de Rodrigues, referentes à bancada Nordestina, uma 

vez que não dispomos dessas informações  específicas de Pernambuco e  

consideramos relevante a visão dos constituintes nordestinos, entre os quais estão 

incluídos os pernambucanos,  em relação a esses aspectos. 

  No sentido de indicar a representatividade da bancada de Pernambuco, 

apresentamos na tabela 01, os números gerais dos constituintes pernambucanos em 

relação a bancada do Nordeste e do Brasil. Podemos observar por meio da tabela  

01 o número dos deputados eleitos e o número daqueles que foram entrevistados 

por Rodrigues (1987). Observamos que do total de parlamentares eleitos nas 

diversas regiões brasileiras,  92,61% foram entrevistados. No Nordeste 86,09% e em 

Pernambuco 92%. A bancada de Pernambuco representava 5,13%  em relação a 

totalidade dos deputados constituintes e em relação à bancada do Nordeste 16,5%. 

Dos 25 parlamentares pernambucanos, apenas, dois não foram entrevistados pela 
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pesquisa de Rodrigues,(1987): o deputado Inocêncio Oliveira , PFL; e o deputado 

José Tinoco, PFL. 

TABELA 01 -  NÚMERO DE  DEPUTADOS  ELEITOS E ENTREVISTADOS NO 
BRASIL, NA REGIÃO NORDESTE E EM PERNAMBUCO - 1987 

N°
Deputados

Questionários
Aplicados

% Quest. 
Aplicados

Pernambuco 25 23 92,00
Nordeste 151 130 86,09
Brasil 487 451 92,61

    Fonte:RODRIGUES, 1987, pág. 14 

A seguir, visando a compor o perfil dos  constituintes  pernambucanos,  

apresentamos os dados referentes à idade e naturalidade. Julgamos para efeito de 

maior compreensão dos fatos, da análise e conclusão a que  chegaremos a respeito 

da bancada de Pernambuco que, seria relevante a identificação dos respectivos 

parlamentares. As considerações aqui apresentadas restringem se aos elementos 

que se relacionam contribuem e determinam seu desempenho   durante a 

Constituinte. Os fatos,  aqui   ressaltados, fazem parte de informações constantes de 

acervo público. 

Quadro 01 – BANCADA DE DEPUTADOS DE PERNAMBUCO SEGUNDO A 
IDADE E NATURALIDADE 

(continua) 

Nome Idade Naturalidade

Fernando Bezerra Coelho 29 PE

Luiz Freire Neto 29 PE

Harlan Gadelha Filho 35 PE

Joaquim Francisco Freitas Cavalcanti 38 PE

Paulo Marques Pessoa 38 PE

Luiz Gonzaga Patriota 40 PE
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Marcos Perez Queiroz 40 PE

José Jorge de Vasconcelos Lima 42 PE

Geraldo José de Almeida Melo 43 PE

Gilson Machado Guimarães Filho 43 PE

José Tavares de Moura Neto 44 PE

Maurílio Ferreira Lima 46 PE

Roberto João Pereira Freire 46 PE

José Carlos de Morais Vasconcellos 47 PE

Fernando Soares Lira 48 PE

Inocêncio Gomes de Oliveira 48 PE

José Tinoco 49 PE

José Mendonça Bezerra 50 PE

Nilson Alfredo Gibson Duarte Rodrigues 51 PE

Maria Cristina Tavares 52 PE

Egídio Ferreira Lima 57 PE

Wilson Campos 62 PE

Salatiel Sousa Carvalho 32 MA

Ricardo Ferreira Fiúza 47 CE

Oswaldo de Souza Coelho 55 BA

(Conclusão)

GRÁFICO  01 - DISTRIBUIÇÃO DA BANCADA DE DEPUTADOS DE 
PERNAMBUCO SEGUNDO FAIXA ETÁRIA (%) 
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GRÁFICO  02 - DISTRIBUIÇÃO DA BANCADA DE DEPUTADOS DE 
PERNAMBUCO SEGUNDO NATURALIDADE (%) 
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16%
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20 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a50 anos

51 a 60 anos 61 a 70 anos

A faixa etária de maior porcentagem localizava-se entre os 41 e 50 
anos (48%); seguido dos deputados de idade entre 31 e 40 anos 
(24%) e entre 51 a 60 anos (16%). 
Em relação a naturalidade apenas 12% dos deputados não eram de 
Pernambuco, 88% eram natural do estado pelo qual se elegeram. 

QUADRO 02 - BANCADA DE DEPUTADOS DE PERNAMBUCO DE ACORDO 
COM O PARTIDO E A PROFISSÃO 

(continua) 
Nome Partido Profissão

Fernando Bezerra Coelho PMDB Administrador

Fernando Soares Lira PMDB Advogado

Harlan Gadelha Filho PMDB Advogado

Nilson Alfredo Gibson Duarte Rodrigues PMDB Advogado 

Luiz Gonzaga Patriota PMDB
Advogado/Administrador/

Comerciante 

Egídio Ferreira Lima PMDB Advogado/Juiz/Professor

Luiz Freire Neto PMDB Arquiteto

Geraldo José de Almeida Melo PMDB Comerciante 

José Carlos de Morais Vasconcellos PMDB Economista 
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Wilson Campos PMDB
Economista/comerciante/  

industrial

Marcos Perez Queiroz PMDB Engenheiro/empresário

Maurílio Ferreira Lima PMDB Func. Público/Advogado 

Maria Cristina Tavares PMDB Jornalista

Joaquim Francisco Freitas Cavalcanti PFL Advogado

José Mendonça Bezerra PFL Advogado

Oswaldo de Souza Coelho PFL Advogado

Ricardo Ferreira Fiúza PFL
Advogado/Profº

Universitário/Pecuarista

José Tavares de Moura Neto PFL Comerciante/Advogado 

José Tinoco PFL Empresário Hospitalar 

Gilson Machado Guimarães Filho PFL Empresário/canavieiro

Salatiel Sousa Carvalho PFL Engenheiro Eletricista 

José Jorge de Vasconcelos Lima PFL Engenheiro/Economista

Inocêncio Gomes de Oliveira PFL
Pecuarista/Médico/Empre

sário Hospitalar 

Paulo Marques Pessoa PFL Radialista

Roberto João Pereira Freire PCB Advogado

         (Conclusão)

TABELA 02 – DISTRIBUIÇÃO DA BANCADA DE DEPUTADOS DE 
PERNAMBUCO DE ACORDO COM O PARTIDO E A PROFISSÃO (%) 

Profissão PMDB PFL PCB
Administrador 7,69 0,00 0,00
Advogado 38,46 50,00 100,00
Comerciante 7,69 0,00 0,00
Juiz 7,69 0,00 0,00
Arquiteto 7,69 0,00 0,00
Economista 7,69 0,00 0,00
Empresário 15,38 30,00 0,00
Engenheiro 0,00 10,00 0,00
Jornalista 7,69 0,00 0,00
Radialista 0,00 10,00 0,00
TOTAL 100% 100% 100% 
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De acordo com a tabela acima podemos observar que o partido PMDB era 

composto em  grande parte por advogados (representava 38%) e empresários 

(15%), havia também administrador, comerciante, juiz, arquiteto, economista e 

jornalista; o PFL tinha 50% de seus deputados advogados, 30% empresários e 10% 

engenheiros; já o PCB tinha apenas advogado.

O elevado número de deputados com nível superior e com profissões que 

segundo Rodrigues (1987) podem ser caracterizadas no grupo daquelas pessoas   

que configuram a “intelligentsia”,  que, em geral, põem seu saber a serviço do poder 

e da propriedade permite inferir que a maior parte  dos deputados da bancada 

pernambucana tendia a privilegiar certos interesses e posições que estarão mais 

destacadas no próximo item, quando enfocaremos de forma particular cada 

deputado. Nesse momento indicamos, segundo a tabela apresentada, as 

características mais gerais dessa bancada. 

QUADRO 03 – BANCADA DE DEPUTADOS DE PERNAMBUCO SEGUNDO 
LEGISLATURA, PARTIDO PRECEDENTE E PARTIDO ATUAL 

(Continua)

Nome Legislatura
Partidos

Anteriores a 1986 
Partido
atual

Egídio Ferreira Lima 3ª MDB PMDB

Fernando Bezerra Coelho 1ª  PDS PMDB

Fernando Soares Lira 5ª MDB PMDB

Geraldo José de Almeida Melo 2ª PDS PMDB

Gilson Machado Guimarães Filho 1ª -- PFL

Harlan Gadelha Filho 1ª MDB PMDB

Inocêncio Gomes de Oliveira 4ª ARENA/PDS PFL

Joaquim Francisco Freitas Cavalcanti 1ª ARENA/PDS PFL

José Carlos de Morais Vasconcellos 3ª MDB PMDB

José Jorge de Vasconcelos Lima 2ª PDS PFL

José Mendonça Bezerra 3ª ARENA/PDS PFL
(Conclusão)
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José Tavares de Moura Neto 2ª PDS PFL

José Tinoco 1ª ARENA PFL

Luiz Freire Neto 1ª -- PMDB

Luiz Gonzaga Patriota 2ª -- PMDB

Marcos Perez Queiroz 1ª PDT PMDB

Maria Cristina Tavares 3ª MDB PMDB

Maurílio Ferreira Lima41 1ª PTB/MDB PMDB

Nilson Alfredo Gibson Duarte Rodrigues 4ª PDS PMDB

Oswaldo de Souza Coelho 4ª ARENA/PDS PFL

Paulo Marques Pessoa 1ª ARENA/PDS PFL

Ricardo Ferreira Fiúza 5ª ARARENA/PDS PFL

Roberto João Pereira Freire 3ª MDB PCB

Salatiel Sousa Carvalho 1ª -- PFL

Em relação aos aspectos explicitados na quadro 3 podemos observar que 

mesmo os 8% dos deputados pernambucanos que estavam em sua quinta 

legislatura não fizeram mudanças significativas no que diz respeito à migração de 

um partido para outro. Em geral os deputados pernambucanos migraram de um 

partido para outro que tinha uma tendência semelhante ao que pertenciam 

anteriormente.

Desse modo, considerando o Nordeste na análise de Rodrigues (1987), a alta 

mobilidade dos deputados pode ser atribuída à falta de coesão interna dos partidos. 

Porém, não foi o que aconteceu no caso da bancada pernambucana, cujos 

deputados migraram para partidos que apresentavam tendência política convergente 

com aquele ao qual pertenciam anteriormente, sobretudo após a derrota do seu 

partido no Colégio Eleitoral, por ocasião da eleição para Presidente da República.  A 

41 Foi a primeira vez que se elegeu deputado federal, mas já esteve na Câmara Federal como 
suplente do Deputado Jarbas Vasconcelos (1982-1985). 
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relação entre tendência política e partido foi feita a partir da própria auto-declaração 

dos deputados que em diversas entrevistas à folha de S.Paulo, 1986  à pesquisa de 

Rodrigues, 1987, a pesquisa feita pelo Professor David Fleischer da Universidade 

De Brasília -UNB- , além de outras fontes de pesquisa, se declararam pertencer a 

uma determinada tendência política.

QUADRO 04 – BANCADA DE DEPUTADOS DE PERNAMBUCO SEGUNDO 
TENDÊNCIA E PARTIDO POLÍTICO 

(continua) 
Nome Tendência política Partido

Fernando Bezerra Coelho Centro PMDB

Fernando Soares Lira Centro esquerda PMDB

Harlan Gadelha Filho Centro esquerda PMDB

José Carlos de Morais Vasconcellos Centro esquerda PMDB

Luiz Freire Neto Centro esquerda PMDB

Luiz Gonzaga Patriota Centro esquerda PMDB

Marcos Perez Queiroz Centro esquerda PMDB

Maria Cristina Tavares Centro esquerda PMDB

Wilson Campos Centro esquerda PMDB

Maurílio Ferreira Lima Esquerda PMDB

Egídio Ferreira Lima Esquerda moderada PMDB

Geraldo José de Almeida Melo Esquerda moderada PMDB

Nilson Alfredo Gibson Duarte Rodrigues Esquerda moderada PMDB

Joaquim Francisco Freitas Cavalcanti Centro PFL

José Jorge de Vasconcelos Lima Centro PFL

José Mendonça Bezerra Centro PFL

José Tavares de Moura Neto Centro PFL

José Tinoco Centro PFL

Oswaldo de Souza Coelho Centro PFL

Ricardo Ferreira Fiúza Centro PFL

Salatiel Sousa Carvalho Centro PFL

Gilson Machado Guimarães Filho Centro direita PFL

(Conclusão)
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Inocêncio Gomes de Oliveira Centro direita PFL

Paulo Marques Pessoa Sem definição PFL

Roberto João Pereira Freire Esquerda radical PCB

GRÁFICO 03 - DISTRIBUIÇÃO DA BANCADA DE DEPUTADOS DE 
PERNAMBUCO SEGUNDO TENDÊNCIA POLÍTICA (%) 
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Centro Centro Esquerda Centro Direita

Esquerda Moderada Esquerda Radical Esquerda

Sem Definição

No gráfico acima, podemos observar que, em geral, os deputados 

pertencentes aos partidos que tinham uma diretriz de esquerda  declaravam-se  

coerentemente como adeptos de um tendência correspondente à linha do seu 

partido. Embora, tal como na pesquisa mais ampla de Rodrigues se possa observar, 

sobretudo quando se confronta com os dados do quadro 5 que mostra a 

caracterização da distribuição da bancada pernambucana, segundo sua tendência 

política e profissão que, mesmo aqueles deputados de nível superior e que estão no 

grupo considerados como a “intelligentsia”, se dizem de esquerda ou centro 

esquerda. É possível que, para uma proporção elevada de parlamentares, as 

orientações de centro esquerda ou de esquerda não estejam associadas a uma 

perspectiva anticapitalista que, tradicionalmente, consideramos como esquerda.   
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Quando observamos ainda a tabela 03 podemos verificar que, a direita ou centro 

direita está representada por aqueles deputados que eram empresários; essa 

identificação sugere que apenas esse grupo revela, provavelmente, de acordo com 

interesses que permeiam  sua vida  a tendência política que adota. Embora como 

destaca Rodrigues (1987), tais considerações mereçam ser bem investigadas uma 

vez que podemos estabelecer uma diferença significativa entre os profissionais que 

têm o seu rendimento proveniente do exercício de uma profissão, que requer alto 

nível profissional e não da utilização e valorização da propriedade ou do capital 

econômico, um saber que está posto a serviço da propriedade e que até pode dar 

status e poder. Um empresário, porém, que se utiliza dos conhecimentos adquiridos 

para aumentar suas propriedades está numa posição diferenciada, do profissional 

assalariado que vive da valorização de um saber que constitui seu capital. A 

constatação pode ser representada pelo que Gramsci indica,  

A relação entre os intelectuais e o mundo da produção não é imediata, 
como é o caso nos grupos sociais fundamentais, mas é “mediatizada”, 
em diversos graus, por  todo contexto social, pelo conjunto das 
superestruturas , do qual intelectuais precisamente os “funcionários’. 
Poder-se-ia medir a organicidade dos diversos estratos intelectuais, 
sua mais ou menos estreita conexão com um grupo social 
fundamental, fixando uma gradação das funções e das 
superestruturas de baixo para cima (da base estrutural para cima) [...] 
Estas funções são precisamente organizativas e conectivas. Os 
intelectuais são os” comissários” do grupo dominante para o exercício 
das funções subalternas da hegemonia social e do governo político, 
Istoé 1) do consenso” espontâneo” dado pelas grandes massas da 
população á orientação impressa pelo grupo fundamental dominante à 
vida social, consenso que nasce “historicamente do prestígio (e 
portanto da confiança) que o grupo dominante obtém por causa de 
sua posição e de sua Função no mundo da produção; 2) do aparato 
de coerção estatal que assegura “legalmente” a disciplina dos grupos 
que não “consentem”, nem ativa nem passivamente, mas que é 
constituído para toda a sociedade, na previsão dos momentos de crise 
no comando e na direção, nos quais fracassa o consenso espontâneo 
(GRAMSCI, 1988, p. 10). 
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 Nesse sentido é que consideramos que  o papel daqueles deputados que  

não provinham por tradição familiar ou por terem ascendido à pirâmide social por 

meio de relações  estabelecidas com membros das classes dominantes podem ser 

caracterizados como intelectuais e agem oportunamente de forma favorável aos 

interesses dessa classe. 

QUADRO 05 – BANCADA DE DEPUTADOS DE PERNAMBUCO SEGUNDO 
TENDÊNCIA POLÍTICA E PROFISSÃO 

                  (Continua) 
Nome Tendência política Profissão

Fernando Bezerra Coelho Centro Administrador

Joaquim Francisco Freitas 

Cavalcanti 

Centro Advogado

José Mendonça Bezerra Centro Advogado

Oswaldo de Souza Coelho Centro Advogado

Ricardo Ferreira Fiúza Centro Advogado/Profº

Universitário/Pecuarista

José Tavares de Moura Neto Centro Comerciante/Advogado 

José Tinoco Centro Empresário Hospitalar 

Salatiel Sousa Carvalho Centro Engenheiro Eletricista

José Jorge de Vasconcelos Lima Centro Engenheiro/Economista 

Gilson Machado Guimarães Filho Centro direita Empresário/canavieiro 

Inocêncio Gomes de Oliveira Centro direita Pecuarista/Médico/Empresário

Hospitalar 

Fernando Soares Lira Centro esquerda Advogado

Harlan Gadelha Filho Centro esquerda Advogado

Luiz Gonzaga Patriota Centro esquerda Advogado/Administrador/

Comerciante 

Luiz Freire Neto Centro esquerda Arquiteto

José Carlos de Morais 

Vasconcellos

Centro esquerda Economista 
(Conclusão)
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Wilson Campos Centro esquerda Economista/comerciante/   

industrial

Marcos Perez Queiroz Centro esquerda Engenheiro/empresário

Maria Cristina Tavares Centro esquerda Jornalista

Maurílio Ferreira Lima Esquerda Func. Público/Advogado 

Nilson Alfredo Gibson Duarte 

Rodrigues

Esquerda moderada Advogado

Egídio Ferreira Lima Esquerda moderada Advogado/Juiz/Professor

Geraldo José de Almeida Melo Esquerda moderada Comerciante 

Roberto João Pereira Freire Esquerda radical Advogado

Paulo Marques Pessoa Sem definição Radialista

TABELA 03 – DISTRIBUIÇÃO DA BANCADA DE DEPUTADOS DE 
PERNAMBUCO SEGUNDO TENDÊNCIA POLÍTICA E PROFISSÃO (%) 

Tendência Política 
Profissão

Centro Centro
Direita

Centro
Esquerda Esquerda Sem

Definição
Administrador 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Advogado 55,56 0,00 40,00 100,00 0,00
Empresário 11,11 100,00 0,00 0,00 0,00
Engenheiro 11,11 0,00 10,00 0,00 0,00
Economista 11,11 0,00 20,00 0,00 0,00
Arquiteto 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
Jornalista 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
Comerciante 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
Radialista 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

De acordo com a tabela 04, podemos observar que no Nordeste 43% dos 

parlamentares se diziam socialistas democratas, 35% se revelaram liberais, 19% 

socialistas moderados e 3% socialistas extremados. Se considerarmos a questão 

dos interesses em pauta, que muitas vezes, determina a decisão e opções 
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parlamentares, a expectativa que temos é de que aqueles deputados que se 

declaravam socialistas deveriam  partilhar de um tipo de preferência por um sistema 

econômico de caráter  socialista. Em relação à escolha pelo sistema de governo,  

encontramos uma certa coerência; na bancada de parlamentares pernambucanos

65% de acordo  com a ideologia que diziam ter, prefeririam um sistema político de 

natureza socialista, enquanto que 35% preferiam  o liberalismo econômico.  Nas 

tabelas que se seguem, porém, vamos encontrar algumas discrepâncias nas 

preferências apresentadas em relação à aceitação do capital estrangeiro e reforma 

agrária.

TABELA 04 – DEPUTADOS DA REGIÃO NORDESTE SEGUNDO PREFERÊNCIA 
POR TIPO DE SISTEMA ECONÔMICO (%) 

Tipo de Sistema Econômico Nordeste

“Liberais” 35

“Social-democratas” 43

“Socialistas moderados” 19

“Socialistas extremados” 3

TOTAL 100% 

    Fonte: RODRIGUES, 1987, pág. 110 

No Nordeste, grande parte dos parlamentares, cerca de 63%, são favoráveis 

ao emprego do capital estrangeiro em alguns dos setores da economia,  apenas 

14% é que têm ampla aceitação ao capital externo (conforme tabela 05). Vemos 

que, em relação à aceitação do capital estrangeiro se, por um lado, há uma certa 

coerência,  em termos percentuais, uma vez que 65% dos deputados se diziam 

socialistas, por outro lado, como podem aceitar a ingerência do capital estrangeiro? 
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Nesse sentido torna-se passível a indagação: o que é ser socialista? Já na história 

do título do Manifesto Comunista, estudioso da questão afirma que Engels conta: 

No prefácio da sua edição inglesa de 1888, que não lhe podíamos 
ter chamado um Manifesto socialista. Em 1847, entendia-se por 
socialistas de um lado, os partidários dos inúmeros sistemas 
utópicos (owenistas na Inglaterra, fourieristas na França, reduzidos 
ambos já à condição de meras seitas,e em dissolução); de outro 
lado os mais variados charlatães sociais, que, com toda a espécie 
de remendos, pretendiam aliviar, sem qualquer risco para o capital e 
o lucro, todos os tipos de gravames sociais- nos dois casos , 
homens que estavam fora do movimento da classe operária e que 
procuravam apoio juntamente às classes “educadas”. Todo e 
qualquer setor da classe operária que se tivesse convencido da 
insuficiência de meras revoluções políticas e tivesse proclamado a 
necessidade de uma total mudança social dava a si mesmo o nome 
de comunista [...] Em 1847, o socialismo era um movimento de 
classe média e o comunismo de classe operária. O socialismo era, 
pelo menos no Continente, respeitável - o comunismo era 
precisamente o oposto. E como a idéia que tínhamos desde o 
princípio era que “a emancipação da classe operária tem de ser obra 
dos próprios trabalhadores”, não podia haver dúvidas sobre qual 
nome adotaríamos [...] G. Haupt reproduz o testemunho de 
Rappoport que afirma: ouvi da boca do próprio Engels que Marx e 
ele próprio só haviam, aceitado o termo social-democracia a 
contragosto, por uma espécie de compromisso com a realidade; 
mas que a definição favorita de suas idéias fundamentais  era 
comunismo (HOBSBAWM, 1980, 1:353 apud NETTO,1988, p.21).  

A questão dos fundamentos e as conseqüentes implicações do sentido da 

palavra socialista comporta muitos significados e não o definido por Marx e Engels. 

Nesse sentido é que somos levados a indagar, qual a perspectiva que levava os 

parlamentares constituintes preferirem declarar-se socialistas assumindo posição 

contraditórias com a ideologia que, realmente, professavam ou aos seus 

interesses?
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TABELA 05 – DEPUTADOS DA REGIÃO NORDESTE SEGUNDO ACEITAÇÃO 
DO CAPITAL ESTRANGEIRO (%) 

Aceitação Capital Estrangeiro Nordeste
Ampla aceitação do capital estrangeiro 14

Capital estrangeiro só em alguns setores 63

Total rejeição do capital estrangeiro 23

TOTAL 100% 

     Fonte: RODRIGUES, 1987, pág. 112 

No que diz respeito à posição dos parlamentares nordestinos com relação à 

reforma agrária, cerca de 66% são favoráveis apenas no caso de existência de 

terras não produtivas, 31% são favoráveis de forma geral e apenas 32% deles são 

contrários. Como se sabe, uma das grandes questões que inviabiliza a reforma 

agrária é o impasse entre terras consideradas produtivas ou não. Como sendo 

socialistas os deputados condicionam a essa possibilidade à reforma agrária?

TABELA  06 – DEPUTADOS DA REGIÃO NORDESTE SEGUNDO 
POSICIONAMENTO COM RELAÇÃO A REFORMA AGRÁRIA (%) 

Posição Nordeste
Contrários a uma reforma agrária 3
Reforma agrária só em terras não produtivas 66
A favor de uma reforma agrária 31
TOTAL 100% 

     Fonte: RODRIGUES, 1987, pág. 115 

Considerando os dados da tabela 07, pode-se observar que a bancada de 

Pernambuco foi em sua maioria favorável no que diz respeito às questões de 

interesse do trabalhador, em alguns casos com uma representatividade superior a 

75% como nas questões do piso salarial, férias (1/3 do salário) e direito de greve. 

Apenas em duas das questões de interesse do trabalhador votadas em primeiro 

190



turno obtiveram mais de 50% dos votos contrários, a questão da estabilidade 

(65,4%) e 40 horas (50%). 

TABELA  07 – PARTICIPAÇÃO DA BANCADA DE PERNAMBUCO NA VOTAÇÃO 
DAS QUESTÕES DE INTERESSE DO TRABALHADOR NO 1º TURNO (%) 

Questões de 
Interesse Favorável Contrário Ausente Abstenção Não

compareceu* TOTAL

Estabilidade 30,8 65,4 3,8 100%
40 horas 34,6 50,0 11,6 3,8 100%
Turno de 6 
horas 61,6 23,1 7,7 3,8 3,8 100%

Salário
mínimo real 61,6 19,2 15,4 3,8 100%

Prescrição/ 5 
anos 69,3 23,1 3,8 3,8 100%

Férias/ 1/3 do 
salário 80,8 3,8 11,6 3,8 100%

Piso salarial 77,0 15,4 3,8 3,8 100%
Direito de 
greve 84,7 7,7 3,8 3,8 100%

Aviso prévio/ 
mínimo
30dias

69,2 11,6 11,6 3,8 3,8 100%

Comissão de 
fábrica 50,0 34,6 11,6 3,8 100%

Nota: * não compareceu por motivo de força maior: doença, licença oficial da Assembléia, 
viagem em missão oficial. 

Já na votação de segundo turno das questões de interesse do trabalhador a 

questão da estabilidade recebeu um percentual menor de votos contrários (caiu para 

34,6%), a questão das 40 horas obteve um percentual de votos favoráveis e de 

votos contrários similar (30,8% cada um). As demais questões permaneceram com 

grande parte dos votos favoráveis, porém com uma menor magnitude, como 

exceção temos apenas a questão da “participação dos trabalhadores em órgãos de 

seus interesses” que recebeu cerca de 54% de votos contrários. 
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TABELA  08 – PARTICIPAÇÃO DA BANCADA DE PERNAMBUCO NA VOTAÇÃO 
DAS QUESTÕES DE INTERESSE DO TRABALHADOR NO 2º TURNO (%) 

Questões de 
Interesse Favorável Contrário Ausente Abstenção Não

compareceu*
TOTAL

Estabilidade 15,4 34,6 30,8 11,6 7,7 100%
40 horas 30,8 30,8 30,8 7,7 100%
Turno de 6horas 57,7 7,7 26,9 7,7 100%
Prescrição/ 5 anos 42,3 19,2 30,8 7,7 100%

Direito de greve 50,0 19,2 23,1 7,7 100%

Aviso prévio 
proporcional 38,5 15,4 38,5 7,7 100%

Estabilidade do 
dirigente sindical 53,8 15,4 23,1 7,7 100%

Sindicato como 
substituto
processual

50,0 15,4 26,9 7,7 100%

Trabs./
participação
órgãos seus 
interesses

19,2 53,8 19,2 7,7 100%

Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 46,1 46,1 7,7 100%

Nota: * não compareceu por motivo de força maior: doença, licença oficial da Assembléia, 
viagem em missão oficial. 

No tocante às questões chamadas informativas, tem-se uma maior 

representatividade de votos favoráveis (acima de 50%), com exceção apenas na 

questão de “defensor do povo” que obteve 38,5% de votos contrários frente aos 

30,8% votos favoráveis, além do “monopólio distribuição de petróleo” com 42,3% 

contrárias e 30,8% favoráveis.

TABELA  09 – PARTICIPAÇÃO DA BANCADA DE PERNAMBUCO NA VOTAÇÃO 
DE QUESTÕES CHAMADAS INFORMATIVAS (%) 

(continua) 
Questões

Informativas Favorável Contrário Ausente Abstenção Não
compareceu* TOTAL

Unicidade 
sindical 53,8 34,6 3,8 3,8 3,8 100%

Presidencialismo 61,6 34,6 3,8 100%
5 anos para 
Sarney 57,7 38,5 3,8 100%
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Aposentadoria
proporcional 50,0 26,9 19,2 3,8 100%

Reforma agrária 50,0 42,3 3,8 3,8 100%
Direito de greve/ 
servidor público 53,8 11,6 23,1 7,7 3,8 100%

Defensor do 
povo 30,8 38,5 26,9 3,8 100%

Monopólio
distribuição de 
petróleo

30,8 42,3 15,4 7,7 3,8 100%

(Conclusão)

Nota: * não compareceu por motivo de força maior: doença, licença oficial da Assembléia, viagem em 
missão oficial. 

Considerando a pesquisa do Rodrigues (1987), ressaltamos “possíveis 

diferenças” em relação à metodologia utilizada com a pesquisa do DIAP, que pode, 

por essa razão, evidenciar alguma discrepância com o item anterior deste capítulo. 

No primeiro turno, as votações de interesse do trabalhador receberam grande parte 

dos votos favoráveis (proporções acima de 60% em 7 das 10 questões colocadas 

em votação à época), o que não foi confirmado no segundo turno que, concentrou 

menores proporções (inferiores a 60% em todas as questões) de votos favoráveis 

nas mesmas questões. Nesse caso, a pesquisa do DIAP revelou uma tendência 

similar atribuindo notas aos deputados, levando em consideração o posicionamento 

deles em relação às questões do trabalhador, chegando a uma média de 5,88 no 

primeiro turno e 4,33 em segundo turno. Essa questão ficará mais destacada 

quando apresentarmos no item seguinte as notas individuais atribuídas aos 

parlamentares,  pelo DIAP.

No próximo item  prosseguiremos destacando elementos dos perfis dos 

deputados  constituintes pernambucanos, o percurso da sua história política até a 

Constituinte, bem como dados do seu desempenho durante o processo de 

elaboração da Constituição de 1988. 
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2.3 - AS FALAS E OS INTERESSES: QUEM DIZ O QUE E EM NOME 
DE QUEM? 

Pretendemos analisar o desempenho dos deputados da bancada de 

Pernambuco, durante a Assembléia Nacional Constituinte por meio da identificação 

das propostas e dos interesses apresentados, buscando verificar as prioridades que 

os respectivos parlamentares estabeleceram durante a dinâmica do processo de  

realização da ANC. 

  Por intermédio dos dados mais gerais, já destacados anteriormente, nos 

itens precedentes, visamos a traçar um perfil dos parlamentares em geral, e nos dois 

últimos itens, focalizamos especialmente os parlamentares pernambucanos, a partir 

dos elementos já conhecidos de forma geral e também, do conteúdo de algumas 

emendas e propostas feitas pelos deputados,  bem como a sua posição em relação 

à votação de algumas matérias constitucionais. Essas informações foram obtidas ao 

longo da nossa pesquisa bibliográfica e documental. 

Além dos dados indicados pela pesquisa de Rodrigues, incluímos também, 

elementos da  pesquisa desenvolvida pelo Departamento Intersindical de Assessoria 

Parlamentar- DIAP- intitulada: “Quem foi quem na Constituinte, em relação às 

questões de interesses dos trabalhadores”. Consideramos que essa pesquisa 

explicita, de forma manifesta, o nosso interesse precípuo de verificar o 

comprometimento dos parlamentares, com aqueles aspectos  que elegemos para 

verificar a prioridade dada por eles às demandas dos trabalhadores. 

Considerando que pretendemos analisar a questão democrática sob o ponto 

de vista das emendas propostas pelos deputados pernambucanos, das suas 

propostas e da defesa assumida a respeito da constituição dos direitos sociais, 

achamos que a referida pesquisa contém subsídios valiosos para o exame dessa 
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questão, uma vez que as suas categorias de análise incidem sobre as questões 

fundamentais de sobrevivência e bem estar do trabalhador, o que nos proporciona 

aferir a contribuição de cada deputado, no que diz respeito ao seu papel na 

constituição dos direitos sociais e, conseqüentemente,  na democracia. 

Caracterizamos ainda, um pequeno perfil dos parlamentares, segundo sua 

atuação em geral na Constituinte. 

Acreditamos que esses elementos podem nos municiar para  apreender, a 

contribuição da bancada de Pernambuco no processo de estruturação da 

“Democracia pós-ditadura militar” no País, considerando-se o ponto de vista da 

Democracia na perspectiva dos avanços sociais. 

Retomando os aspectos já destacados no item anterior, observamos uma 

seqüência nominal, já estabelecida quando identificamos a bancada de 

Pernambuco.  Dentro dessa mesma ordem damos continuidade aos aspectos que 

passaremos a apresentar nesse momento, ou seja, distinguir de forma mais densa e 

particular a atuação dos parlamentares pernambucanos, buscando identificar de 

forma mais precisa os Constituintes que foram atentos às demandas populares.  

As votações em matéria constitucional dos deputados da bancada de 

Pernambuco, disponibilizadas a seguir (individualmente) segundo a pesquisa do 

DIAP de 1988 mostram o posicionamento de questões relevantes no momento da 

votação no  primeiro e segundo turnos, além de abordar outras questões 

informativas.

As notas aos constituintes foram atribuídas de acordo com a metodologia da 

referida pesquisa e cada questão foi descriminada de acordo com a seguinte 

legenda:
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               Favorável                            Abstenção                 Ausência por motivo de força maior 

       Contrário                           Sim 

As emendas que ora destacamos foram aquelas a que tivemos acesso, por 

meio da pesquisa bibliográfica e documental empreendida, o que não significa dizer 

que alguma emenda ou mesmo outra proposta não tenha sido formulada por eles, 

as quais não tivemos conhecimento por meio da nossa pesquisa. 

No tocante às principais votações da Constituinte, destacamos, no perfil 

biográfico dos constituintes, aquelas emendas que não haviam ainda sido  indicadas 

na pesquisa do DIAP e as que constam do Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, 

uma das fontes em que nos baseamos para sintetizar uma pequena biografia de 

cada deputado-constituinte. Os dados que constam no que denominamos perfil do 

constituinte não foram dispostos em tabela porque não conseguimos obter as 

informações completas sobre eles, no tocante à presença, à ausência e como votou 

cada parlamentar em cada uma das votações. A falta de dados e informações mais 

rigorosas fez-nos optar por apresentar os dados da forma como estão, 

considerando que permitem indicar uma tendência revelada pelo deputado em cada 

votação.   Salientamos que não tivemos uma preocupação maior em apontar 

elementos da vida política dos parlamentares após a Constituinte. Algum aspecto 

ressaltado foi apontado no sentido de enfatizar alguma particularidade que 

permitisse caracterizar de forma mais balizada seu perfil, visando ao entendimento 

mais evidente das nossas questões, nesse trabalho. 

A

Ab

S

N

--

Ausência Não
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PERFIL DOS CONSTITUINTES 

MARIA CRISTINA TAVARES 

A deputada Cristina Tavares foi considerada uma parlamentar atuante, 

conhecida nacionalmente pela luta que empreendeu em defesa dos interesses 

nacionais, especialmente na área da informática. Durante a Constituinte distinguiu-

se pelo papel que exerceu no incremento dos instrumentos de participação popular e 

na democratização dos meios de comunicação social. Foi adepta do 

parlamentarismo. Ao longo dos trabalhos constitucionais foi relatora da Subcomissão 

de Ciência e Tecnologia e da Comunicação, além de titular da Comissão de 

Sistematização e Suplente da Subcomissão da Nacionalidade da Soberania e das 

Relações Internacionais, da comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do 

Homem e da Mulher. Nas votações mais relevantes da Constituinte foi favorável ao 

rompimento de relações diplomáticas com Países mantenedores de políticas de 

discriminação racial, da limitação do direito de propriedade privada, em favor das 

questões dos trabalhadores como aponta a pesquisa do DIAP apresentada a seguir. 

Foi contra a pena de morte. Na trajetória de atuação na Constituinte, destacou-se 

sempre pelo apoio às causas do segmento menos favorecido, do movimento 

feminista, como a legalização do aborto, a instalação de creches obrigatórias nos 

locais de trabalho e a ampliação dos direitos do trabalho da mulher. 

Fez parte da ala de esquerda do PMDB, tendo deixado o Partido em junho de 

1988 para fundar, juntamente com outros parlamentares o Partido Social Democrata 

- PSDB. Nesse partido fez parte da Comissão Diretora Nacional Provisória. Após a 

Promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988 retornou a sua participação, 

nos trabalhos ordinários da Câmara. Rompeu com o PSDB, quando em 1989 o 

partido escolheu o ex-governador de Pernambuco, Roberto Magalhães, conhecido 
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como conservador, para se candidatar a vice-presidente do  candidato a Presidente 

o deputado Mario Covas. Durante a campanha para a eleição de 1989 lançou 

Manifesto por meio de vários órgãos de Imprensa do País, dizendo-se favorável à 

candidatura de Leonel Brizola, do Partido Democrático Trabalhista -PDT. Após 

filiação ao PDT, tentou se reeleger por esse partido, mas não obteve êxito. Ao fim da 

legislatura presidiu o Instituto Alberto Pasqualini, de estudos políticos, ligado ao 

PDT, em Recife. Faleceu em 1992. 

Foi a única representante do sexo feminino na bancada de Pernambuco, na 

Assembléia Nacional Constituinte. Não compareceu ao segundo turno das eleições, 

pois já se encontrava doente. 

VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 

1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade  Estabilidade -- Unicidade Sindical S 

40 horas  40 horas -- Presidencialismo N 

Turno de 6 horas  Turno de 6 horas -- 5 anos para Sarney N 

Salário mínimo real  Prescrição/ 5 anos -- Aposentadoria 
proporcional

S

Prescrição/5 anos  Direito de greve -- Reforma agrária S 

Férias/ 1/3 do salário  Aviso prévio 
proporcional

-- Direito de 
greve/servidor público 

S

Piso salarial  Estabilidade do 
dirigente sindical 

-- Defensor do povo A 

Direito de greve  Sindicato com
substituto processual 

-- Monopólio distribuição 
de petróleo 

A

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

 Trabs./participação 
órgãos seus 
interesses

--   

Comissão de fábrica  Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

--   

Nota do 1º turno: DEZ Nota do 2º turno: -- Média final: DEZ 

Fonte: Pesquisa do DIAP-1988 
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QUADRO 01 - EMENDAS APRESENTADAS POR MARIA CRISTINA TAVARES 

Emenda Apresentação Situação Partido Resumo

00655 02/06/1987 parcialmente
aprovada PMDB relativa à liberdade de expressão

00654 09/06/1987 parcialmente
aprovada PMDB relativa aos direitos à cultura 

01350 02/07/1987 não informado PMDB relativa à liberdade  de expressão

01253 02/07/1987 rejeitada PMDB relativa à liberdade de expressão

05662 21/07/1987 parcialmente
aprovada PMDB relativa à liberdade de expressão

00206 01/06/1987 parcialmente
aprovada PMDB relativa a violência na família 

21054 31/08/1987 rejeitada PMDB relativa ao estado de sítio 

21056 31/08/1987 rejeitada PMDB relativo à não regulamentação de 
dispositivos desta Constituição 

21064 31/08/1987 rejeitada PMDB relativa a contratos públicos 

21068 31/08/1987 rejeitada PMDB relativo a direitos dos membros do 
Congresso  Nacional 

EGÍDIO FERREIRA LIMA

Desde as polêmicas discussões acerca da sucessão presidencial do General 

Figueredo, assumiu posição em favor das eleições diretas. Foi um crítico do regime 

militar e apoiou a eleição do Presidente Tancredo Neves. Depois da posse do 

Presidente Sarney continuou fazendo críticas à sua forma tímida de se posicionar ao 

empirismo das políticas propostas, ao crescimento da dívida interna e o déficit do 

Tesouro Nacional. Elegeu-se para a Assembléia Nacional Constituinte na eleição de 

1986 e foi relator da Comissão de Sistematização e Suplente da Subcomissão de 

Defesa do Estado da Sociedade e de sua Segurança, da Comissão da Organização 

Partidária e Garantia das Instituições. Por volta de junho de 1987 apresentou o 

primeiro modelo do seu relatório para a Comissão da Organização dos Poderes e 

Sistemas de Governo. Elaborou proposta de um sistema de governo de caráter 

parlamentarista e, como indica a tabela seguinte,  mostrou-se favorável a apenas 



200

quatro anos de governo para o Presidente Sarney, embora fosse a favor de cinco 

anos para os futuros presidentes. Nas votações mais relevantes da Constituinte foi 

adepto ao rompimento de relações diplomáticas com os Países que adotavam 

política de discriminação racial, da desapropriação da propriedade produtiva, do 

mandato de segurança coletivo, da proibição do comércio de sangue, da limitação 

dos encargos da dívida externa, da criação de um fundo de apoio à reforma agrária, 

da anistia  aos micro e pequenos empresários e do aborto. Votou também contra a 

pena de morte,  a legalização do jogo do bicho e  limite de 12%  ao ano para os 

juros reais. Defendeu a reserva de mercado para produtos nacionais e a presença 

do Estado no sistema financeiro. Após a promulgação da nova Carta Constituinte, 

participou dos trabalhos da Câmara e em 1988, tentou juntamente com outros 

parlamentares, fazer uma coligação entre o PSDB e parlamentares provenientes do 

PMDB, visando a uma candidatura comum para a sucessão do Presidente Sarney. 

Enfrentou, porém, resistências no PMDB e não conseguiu efetuar sua idéia. 

Posteriormente, mudou-se para a legenda do PSDB. Apoiou a candidatura do 

Senador Mario Covas para Presidente da República, na eleição que seria a primeira 

eleição direta para Presidente, desde 1960. Como secretário do PSDB articulou a 

admissão do pernambucano, Roberto Magalhães no PSDB, indicado logo em 

seguida, como candidato a vice-Presidente na chapa do Senador Mario Covas. Essa 

candidatura não logrou sucesso e Magalhães acabou desistindo.  O deputado Egidio 

Ferreira Lima não se candidatou mais  para outro mandato, passando a exercer a 

advocacia.
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VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 
1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade Estabilidade Unicidade Sindical S 

40 horas 40 horas Presidencialismo N 

Turno de 6 horas  Turno de 6 horas  5 anos para Sarney N 

Salário mínimo real  Prescrição/ 5 anos  Aposentadoria 
proporcional

N

Prescrição/5 anos  Direito de greve  Reforma agrária S 

Férias/ 1/3 do salário  Aviso prévio 
proporcional

 Direito de 
greve/servidor 
público

S

Piso salarial  Estabilidade do 
dirigente sindical 

 Defensor do povo N 

Direito de greve  Sindicato com
substituto processual 

 Monopólio 
distribuição de 
petróleo

N

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

 Trabs./participação 
órgãos seus 
interesses

Comissão de fábrica  Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

   

Nota do 1º turno: 7,0 Nota do 2º turno: 7,0 Média final: 7,0 

 Fonte: Pesquisa do DIAP-1988 

QUADRO 02 - EMENDAS APRESENTADAS POR EGÍDIO FERREIRA LIMA 

Emenda Apresentação Situação Partido Resumo

33325 05/09/1987 rejeitada PMDB relativo ao Brasil - República 
Federativa

28572 03/09/1987 rejeitada PMDB competência das comissões 
28574 03/09/1987 rejeitada PMDB perda de mandato 

28576 03/09/1987 rejeitada PMDB relativa ao mandato federal, 
estadual e municipal 

28578 03/09/1987 rejeitada PMDB 
acrescentar o artigo “os” antes da 
palavra “senadores” no §6º do art. 

84.
28579 03/09/1987 rejeitada PMDB contrato de serviço público 

28580 03/09/1987 rejeitada PMDB transferência de seção de artigos 

28603 03/09/1987 rejeitada PMDB dissolução da câmara federal 

28604 03/09/1987 rejeitada PMDB modificar de Senado para Senado 
Federal onde houver referência 
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FERNANDO BEZERRA COELHO

Elegeu-se em 1986 para deputado Constituinte após muitas atividades como 

deputado estadual. Líder do governo de Pernambuco em 1984 licenciou-se para 

assumir a chefia da Casa Civil do governo de Roberto Magalhães.  Antes das 

eleições foi um dos mais destacados auxiliares do Senador Marcos Maciel, na 

organização do PFL, em Pernambuco. 

Na Constituinte, participou da Comissão de sistematização, foi relator da 

subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas, da Comissão do 

Sistema Tributário, Orçamentos e Finanças. Apresentou, em maio de 1987, uma 

proposta da reforma tributária que equivalia a uma distribuição de renda mais 

equânime entre as regiões, fortalecendo o estado e municípios. Incluía a cobrança 

do imposto de renda aos parlamentares, juizes e militares e a limitação dos 

empréstimos compulsórios nos casos de calamidade. Votou, também, a favor do 

mandato de segurança coletivo, da soberania popular, do voto facultativo aos 16 

anos, da nacionalização do subsolo, da limitação aos 12% de juros reais ao ano, da 

anistia aos micro e pequenos empresários, da desapropriação das terras produtivas, 

da legalização do aborto, da proibição do comércio de sangue. Opôs-se à limitação 

do direito de propriedade, ao rompimento de relações diplomáticas com países que 

praticassem políticas de discriminação racial, à limitação dos encargos da dívida 

externa, à pena de morte à Criação de um fundo para a reforma agrária. 

Após a promulgação da Nova Carta Constitucional, permaneceu no exercício 

do seu mandato ordinário.
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VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL  

1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade Estabilidade Unicidade Sindical S 

40 horas 40 horas Presidencialismo S 

Turno de 6 horas  Turno de 6 horas  5 anos para Sarney S 

Salário mínimo real  Prescrição/ 5 anos A Aposentadoria 
proporcional

N

Prescrição/5 anos  Direito de greve  Reforma agrária S 

Férias/ 1/3 do salário  Aviso prévio 
proporcional

A Direito de 
greve/servidor 
público

S

Piso salarial  Estabilidade do 
dirigente sindical 

 Defensor do povo N 

Direito de greve  Sindicato como 
substituto processual 

 Monopólio 
distribuição de 
petróleo

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

 Trabs./participação 
órgãos seus 
interesses

A   

Comissão de fábrica Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

   

Nota do 1º turno: 6,5 Nota do 2º turno: 5,0 Média final: 5,75 

Fonte: Pesquisa do DIAP-1988 

QUADRO 03 - EMENDAS APRESENTADAS POR FERNANDO BEZERRA 
COELHO

Emenda Apresentação Situação Partido Resumo

 00159 09/06/1987 rejeitada PMDB relativo ao Plano Nacional de 
Desenvolvimento

00177 30/06/1987 aprovada PMDB 
suprimir art. 360 e seu 

parágrafo único do 
Anteprojeto da Constituição 

FERNANDO SOARES LIRA

Mesmo antes da eleição de 1986, quando foi reeleito, o deputado federal 

Constituinte de Pernambuco mais bem votado (mais de 90.000 votos) já tinha um 

papel de destaque no cenário Nacional, uma vez que foi indicado como Ministro da 

Justiça de Tancredo Neves, e após o seu falecimento permaneceu Ministro do 

Presidente Sarney. Em maio de 1985, porém, já eclodiram os primeiros atritos com 
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o Presidente Sarney, tendo como causa os encaminhamentos da elaboração do 

anteprojeto da Constituição. A Comissão formada por eminentes juristas ficou 

subordinada, diretamente, ao Presidente e o Ministro da Justiça não concordou, pois 

achava que esta Comissão deveria ser submetida ao seu ministério. Lira era a favor, 

também, de uma maior participação da sociedade civil nessa Comissão, idéia com a 

qual o Presidente também não concordava. Em fevereiro de 1986, pressionado por 

militares, que criticavam publicamente o Presidente da República porque mantinha 

no seu Ministério um comunista, deixou a pasta de ministro e assumiu seu lugar na 

Câmara Federal. Deixou importantes anteprojetos, relacionados à questão do estado 

de direito entre os quais uma nova lei de segurança nacional, baseada em garantias 

ao exercício das liberdades públicas e individuais, e a lei de acesso à informação, 

que permitia aos cidadãos acesso aos arquivos dos órgãos responsáveis pela 

repressão política durante o governo militar, entre os quais o Serviço Nacional de 

Informações (SNI). 

Quando se iniciaram os trabalhos da ANC, Lira se candidatou a Presidente da 

Câmara, mas foi derrotado por Ulisses Guimarães do PMDB de São Paulo, por 299 

a 155 votos.

Na ANC atuou como membro titular na Comissão de Sistematização (1987-

1988) e como suplente na subcomissão do Poder Executivo da Comissão de 

Organização dos Poderes e Sistema de Governo.

Ainda em 1987, durante a Constituinte, rompeu com o PMDB e se filiou ao 

PDT, partido liderado pelo governador do Rio de Janeiro Leonel Brizola.

Votou a favor da limitação do  direito de propriedade privada, do mandato de 

segurança coletivo, do direto de voto aos 16 anos, da nacionalização do subsolo do 

limite de 12% ao ano para os juros reais, da limitação dos encargos da dívida 
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externa. Foi contra a adoção da pena de morte. Após a promulgação da nova Carta 

Constituinte assumiu seus trabalhos ordinários na Câmara Federal.  

VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 

1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade Estabilidade A Unicidade Sindical S 

40 horas  40 horas A Presidencialismo N 

Turno de 6 horas  Turno de 6 horas  5 anos para Sarney N 

Salário mínimo real A Prescrição/ 5 anos  Aposentadoria 
proporcional

S

Prescrição/5 anos  Direito de greve  Reforma agrária S 

Férias/ 1/3 do salário A Aviso prévio 
proporcional

 Direito de 
greve/servidor público 

S

Piso salarial  Estabilidade do 
dirigente sindical 

 Defensor do povo S 

Direito de greve  Sindicato como 
substituto processual 

 Monopólio distribuição 
de petróleo 

S

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

 Trabs./participação 
órgãos seus 
interesses

   

Comissão de fábrica  Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

   

Nota do 1º turno: 6,5 Nota do 2º turno: 8,0 Média final: 7,25 

Fonte: Pesquisa do DIAP-1988 

GERALDO JOSE DE ALMEIDA MELO 

Após uma carreira política,  iniciada em 1976 com passagens pelo PDS e PFL 

migrou para o PMDB, partido no qual contribuiu para a campanha da Frente Liberal 

que elegeu o governador Miguel Arraes em 1986.  Nesse pleito, reelegeu-se 

deputado federal e integrou-se aos trabalhos da Constituinte, em fevereiro de 1987. 

Foi titular da subcomissão dos municípios e Regiões, da Comissão de Organização 

Eleitoral Partidária e Garantia das Instituições.  

 Votou a favor do rompimento de relações diplomáticas com Países que 

adotavam políticas de discriminação racial, da limitação do direito de propriedade 
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privada, do mandato de segurança coletivo e contra a pena de morte. Em 1988 

licenciou-se do cargo de deputado federal para disputar a Prefeitura de Jaboatão 

dos Guararapes. Foi eleito e passou seu mandato na Câmara Federal para o 

deputado Oswaldo Lima Filho, também do PMDB. 

VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 

1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade  Estabilidade AB Unicidade Sindical S 

40 horas A 40 horas  Presidencialismo S 

Turno de 6 horas  Turno de 6 horas  5 anos para Sarney N 

Salário mínimo real  Prescrição/ 5 anos A Aposentadoria 
proporcional

A

Prescrição/5 anos  Direito de greve  Reforma agrária S 

Férias/ 1/3 do salário  Aviso prévio 
proporcional

A Direito de 
greve/servidor 
público

A

Piso salarial  Estabilidade do 
dirigente sindical 

 Defensor do povo A 

Direito de greve  Sindicato como 
substituto processual 

A Monopólio 
distribuição de 
petróleo

S

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

 Trabs./participação 
órgãos seus 
interesses

Comissão de fábrica  Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

   

Nota do 1º turno: 8,5 Nota do 2º turno: 5,0 Média final: 6,75 

Fonte: Pesquisa do DIAP-1988 

OSWALDO CAVALCANTI DA COSTA LIMA FILHO 

Nasceu em Santo Agostinho do Cabo, atual Cabo (PE). 

Membro da Ação Integralista Brasileira (AIB), entre 1937 e 1938, no ano 

seguinte entrou para a Faculdade de Direito de Recife, bacharelando-se em 1943. 

Em 1944 foi nomeado promotor público de Surubim (PE) e, em outubro do mesmo 

ano, foi convidado a chefiar a Delegacia de Ordem Política e Social - DOPS, de 

Pernambuco. 
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Com o fim do Estado Novo (1937-1945), foi um dos organizadores do Partido 

Social Democrático (PSD) em Pernambuco. Após a deposição do presidente Getúlio 

Vargas em outubro de 1945, foi afastado da DOPS. Em 1947, elegeu-se deputado 

estadual por Pernambuco na legenda do PSD, participando da elaboração da 

Constituição estadual. 

Em 1950, ingressou no Partido Social Progressista (PSP), reelegendo-se 

deputado estadual em outubro. Em 1954, conquistou uma cadeira na Câmara dos 

Deputados, ainda pelo PSP. Reeleito deputado federal por Pernambuco em 1958, 

no final do ano seguinte ingressou oficialmente no Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB).

Por ocasião da renúncia do presidente Jânio Quadros (25/08/1961) e da crise 

gerada pelo veto dos ministros militares à posse do vice-presidente João Goulart, 

votou a favor da Emenda Constitucional nº 4, que solucionou o impasse, instituindo, 

no país o regime parlamentarista.

Reeleito deputado federal pelo PTB em outubro de 1962, em junho de 1963, 

já na fase presidencialista do governo Goulart, assumiu o Ministério da Agricultura. 

Após o golpe militar que depôs Goulart (31/03/1964), deixou aquela pasta e, de volta 

à Câmara dos Deputados, no dia 03 de abril pronunciou um discurso no qual acusou 

as Forças Armadas de pretenderem instalar uma ditadura fascista no País. 

Após a instauração do bipartidarismo, em 1965, ingressou no Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB), partido de oposição ao regime militar, pelo qual se 

reelegeu em 1966. O acirramento das tensões durante o ano de 1968 culminou com 

a edição, em dezembro, do Ato Institucional nº 5, suprimindo diversas franquias 

democráticas e reabrindo o processo de cassações de políticos. Em conseqüência, 

Lima Filho teve seu mandato parlamentar cassado e seus direitos políticos 
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suspensos em janeiro de 1969. Radicado em Recife, foi eleito conselheiro da seção 

pernambucana da Ordem dos  Advogados do Brasil para o biênio 1975-1976. 

Recuperou seus direitos políticos em 1979, após a anistia, e, com o fim do 

bipartidarismo, ingressou no Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). 

No pleito de  1982, foi eleito deputado federal por seu estado. Em 25 de abril de 

1984, votou a favor da emenda Dante de Oliveira, que propôs o restabelecimento 

das eleições diretas para presidente em novembro daquele ano. Como a emenda 

não foi aprovada, no Colégio Eleitoral, reunido em 15 de janeiro de 1985, votou no 

candidato oposicionista Tancredo Neves, eleito novo presidente da República. 

Contudo, Tancredo Neves não chegou a ser empossado, vindo a falecer em 21 de 

abril de 1985. Seu substituto foi o vice José Sarney, no exercício interno do cargo 

desde 15 de março. 

Em 1986, nas eleições para a Assembléia Nacional Constituinte, Lima Filho 

obteve apenas uma suplência. Contudo, participou das votações do primeiro turno, 

quando se sucederam as votações referentes à ordem social, substituindo Geraldo 

José de Almeida Melo. 

Candidato a mais um mandato em outubro de 1990, obteve apenas uma 

suplência. 

VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 
                                                                                                                                               (Continua) 

1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade  Estabilidade -- Unicidade Sindical S 

40 horas  40 horas -- Presidencialismo -- 

Turno de 6 horas  Turno de 6 horas -- 5 anos para Sarney -- 

Salário mínimo real  Prescrição/ 5 anos -- Aposentadoria 
proporcional

--

Prescrição/5 anos  Direito de greve -- Reforma agrária -- 

Férias/ 1/3 do salário  Aviso prévio 
proporcional

-- Direito de 
greve/servidor 
público

--



209

Piso salarial  Estabilidade do 
dirigente sindical 

-- Defensor do povo S 

Direito de greve  Sindicato como 
substituto processual 

-- Monopólio 
distribuição de 
petróleo

--

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

 Trabs./participação 
órgãos seus 
interesses

--   

Comissão de fábrica  Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

--   

Nota do 1º turno: DEZ Nota do 2º turno: -- Média final: DEZ 

Fonte: Pesquisa do DIAP-1988 

QUADRO 04 - EMENDAS APRESENTADAS POR OSWALDO CAVALCANTI DA 
COSTA LIMA FILHO 

Emenda Apresentação Situação Partido Resumo

33500 05/09/1987 Rejeitada PMDB organização dos poderes, 
quanto a  votações 

14615 13/08/1987 parcialmente
aprovada PMDB relativo ao direito de uso da 

assistência social 

14917 13/08/1987 parcialmente
aprovada PMDB

relaciona-se ao assegurado o 
direito de propriedade de 

imóvel que corresponder à 
função social 

30583 04/09/1987 rejeitada PMDB relativo ao direito de 
propriedade de imóvel rural 

00368 18/05/1987 rejeitada PMDB imposto para industrias de 
inseticidas

00369 18/05/1987 aprovada PMDB relativo ao regime das 
sociedades cooperativas 

14608 13/08/1987 parcialmente
aprovada PMDB refere-se a desapropriação de 

imóvel

00103 29/05/1987 parcialmente
aprovada PMDB refere-se à divida agrária 

GILSON MACHADO GUIMARAES FILHO 

Empresário do setor canavieiro compôs liderança classista dos usineiros do 

Estado. Fez parte da diretoria do Instituto de Açúcar e do Álcool, tendo representado 

essa Instituição de 1970 a 1973 em reuniões e encontros diversos, inclusive 

internacionais, em que a entidade se fez presente. Não concluiu seu curso de direito 

na Universidade Católica de Pernambuco.

(Conclusão)
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Em 1986 afastou-se do órgão (Instituto de Açúcar e do Álcool) para disputar 

uma vaga na Câmara Federal, pelo PFL, como representante dos setores da 

agroindústria canavieira. Teve uma expressiva votação advinda, sobretudo de 

acordos feitos com lideranças tradicionais, principalmente na Zona da Mata no 

Agreste e no Sertão. Na ANC foi titular de Sistematização e da subcomissão de 

Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade e do subsolo e da 

atividade Econômica, da comissão da Ordem Econômica, e Suplente da 

Subcomissão do Sistema Financeiro, da comissão do Sistema Tributário, Orçamento 

e Finanças. Votou a favor da pena de morte, da anistia para os pequenos e micro-

empresários. Foi contra o voto facultativo para 16 anos, a soberania popular, o 

mandado de segurança coletivo, a limitação do direito de propriedade privada, a 

nacionalização do subsolo, a estatização do sistema financeiro, o limite de 12% ao 

ano para os juros reais a limitação dos encargos da dívida externa, a proibição do 

Comércio de Sangue, a criação de um fundo para a reforma agrária, e a 

desapropriação da propriedade produtiva. 

Foi autor de uma emenda que recomendava a coincidência de todos os 

mandatos de Presidente a vereador, o que implicava  eleições municipais apenas 

para o ano de 1990. Foi desfavorável à aliança feita pelo PFL e PMDB e defendeu o 

rompimento com o governo, caso não revisse o pacto feito por essa aliança. Foi 

reeleito ainda em 1990, tendo sido um dos 38 deputados que votaram contra o 

impeachment do Presidente Fernando Collor. Recentemente em artigo de Jornal de 

circulação nacional afirmou sobre os trabalhadores sem terra: 

“A Paz só  voltará ao campo quando se garantir o direito de 
propriedade. O País está cansado de  discursos e Leis inexeqüíveis. 
Sejamos práticos . Garanta-se o direito de propriedade privada e 
remunerem-se os produtos agrícolas, que a paz voltará ao campo. 
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Não defendo a terra improdutiva, estas terão que ser confiscadas.”      
(MACHADO, 1996, apud ABREU, 2001, p. 3386) 

VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 
1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade Estabilidade Unicidade Sindical N 

40 horas 40 horas Presidencialismo S 

Turno de 6 horas Turno de 6 horas 5 anos para Sarney S 

Salário mínimo real Prescrição/ 5 anos Aposentadoria
proporcional

N

Prescrição/5 anos Direito de greve A Reforma agrária N 

Férias/ 1/3 do salário Aviso prévio proporcional A Direito de 
greve/servidor público

N

Piso salarial Estabilidade do dirigente 
sindical 

Defensor do povo A 

Direito de greve Sindicatocomo substituto 
processual

A Monopólio distribuição 
de petróleo 

N

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

Trabs./participação
órgãos seus interesses 

A   

Comissão de fábrica Auto-aplicabilidade dos 
direitos sociais 

A   

Nota do 1º turno: ZERO Nota do 2º turno: ZERO Média final: ZERO 

QUADRO 05 – EMENDAS APRESENTADAS POR GILSON MACHADO 
GUIMARÃES FILHO 

(Continua) 
Emenda Apresentação Situação Partido Resumo

22065 01/09/1987 Rejeitada PFL refere-se a desapropriação 
para reforma agrária 

00046 09/06/1987 Rejeitada PFL refere-se a desapropriação de 
imóvel rural 

00047 09/06/1987 parcialmente
aprovada PFL refere-se a desapropriação de 

imóvel rural 

02327 02/07/1987 não informado PFL refere-se a desapropriação de 
imóvel rural 

02192 02/07/1987 Rejeitada PFL refere-se a desapropriação de 
imóvel rural 

00941 13/01/1988 Rejeitada PFL refere-se as eleições 

00217 01/06/1987 Rejeitada PFL refere-se ao direito de 
propriedade

00254 01/06/1987 parcialmente
aprovada PFL refere-se a desapropriação da 

propriedade rural 

00292 01/06/1987 Rejeitada PFL direitos dos trabalhadores e 
servidores públicos 
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00294 01/06/1987 Rejeitada PFL direitos dos trabalhadores e 
servidores públicos 

22064 01/09/1987 Rejeitada PFL 
presidentes de autarquias  e 

sociedades de economia 
mista nacional 

LUIZ GONZAGA PATRIOTA 

Em 1964,  filiou-se ao MDB assumindo a Presidência do Diretório deste 

Partido em sua cidade natal, (Sertânia), cargo em que permaneceu durante dez 

anos. Em 1978 foi chefe de gabinete do Senador Mansueto de Lavor e nas eleições 

de 1982, elegeu-se deputado estadual por Pernambuco. Nesse período, teve 

participação significativa nas comissões da Assembléia Legislativa.  

Elegeu-se Deputado Federal em 1986 e na ANC fez parte da subcomissão do 

Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos, e Garantias, da Comissão da Soberania e 

dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher. Participou do bloco suprapartidário 

Nordeste-Norte-Centro-Centro-Oeste. Foi suplente da comissão da Organização do 

Estado.

Foi favorável à limitação do direito de propriedade privada e à desapropriação 

de terras improdutivas, da criação de um fundo de apoio à reforma agrária do 

mandado de segurança, da limitação em 12% dos juros reais ao ano, da limitação do 

encargo da dívida externa, da soberania popular e do direito do voto aos 16 anos.

Foi contra a pena de morte, o rompimento de relações diplomáticas com 

Países mantenedores de políticas de discriminação racial e a anistia aos micro e 

pequenos empresários com a promulgação da Nova Constituição. Voltou aos seus 

trabalhos ordinários na Câmara. Elegeu-se para Câmara Federal ainda em duas 

legislaturas, 1994 e 1998. 

(Conclusão)
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VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 

1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade  Estabilidade A Unicidade Sindical S 

40 horas  40 horas A Presidencialismo N 

Turno de 6 horas  Turno de 6 horas  5 anos para Sarney N 

Salário mínimo real  Prescrição/ 5 anos  Aposentadoria 
proporcional

S

Prescrição/5 anos  Direito de greve A Reforma agrária S 

Férias/ 1/3 do salário  Aviso prévio 
proporcional

 Direito de 
greve/servidor 
público

S

Piso salarial  Estabilidade do 
dirigente sindical 

 Defensor do povo S 

Direito de greve  Sindicato como 
substituto processual 

 Monopólio 
distribuição de 
petróleo

A

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

A Trabs./participação 
órgãos seus 
interesses

   

Comissão de fábrica  Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

   

Nota do 1º turno: 6,5 Nota do 2º turno: 7,0 Média final: 6,75 

Fonte: Pesquisa do DIAP-1988 

QUADRO 06 - EMENDAS APRESENTADAS POR LUIZ GONZAGA PATRIOTA 

Emenda Apresentação Situação Partido Resumo

00176 20/05/1987 não informada PMDB criação do Ministério da 
Defesa

00091  01/06/1987 não informada PMDB relacionada as Forças 
Armadas

HARLAN DE ALBUQUERQUE GADELHA FILHO 

Do interior de Pernambuco, município de Goiana, iniciou sua vida política em 

1976, quando se elegeu em 1976, vereador em Recife. Em 1979 foi eleito deputado 

estadual, tornando-se membro efetivo, Presidente das comissões de Educação e 

Cultura e Administração Pública. Com a extinção do bipartidarismo ingressou no 

PMDB, “legenda sucessora do MDB”, partido do qual foi vice-líder. Reelegeu-se para 

novo mandato estadual em 1982 e, em 1986 disputou uma vaga para deputado 
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federal. Integrou como titular, a subcomissão do Sistema Financeiro, da Comissão 

do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças e, como suplente, a Subcomissão da 

Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária da Comissão da Ordem 

Econômica.

 Votou a favor do rompimento de relações diplomáticas com países que 

praticassem políticas de discriminação racial, da limitação dos encargos da dívida 

externa, da soberania popular, do voto facultativo para menores de 16 anos, da 

nacionalização do subsolo, da criação de um fundo para a reforma agrária, da 

desapropriação da terra produtiva, da anistia aos micro e pequenos empresários, do 

aborto, da proibição do comércio de sangue. Votou contra a pena de morte e da 

pluralidade sindical. Ao terminar essa legislatura, não voltou mais a se candidatar, 

assumindo a sua carreira de advogado e de administrador de empresas. 

VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 
                                                                                                                                              

1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade  Estabilidade  Unicidade Sindical S 

40 horas  40 horas  Presidencialismo S 

Turno de 6 horas  Turno de 6 horas  5 anos para Sarney S 

Salário mínimo real  Prescrição/ 5 anos  Aposentadoria 
proporcional

S

Prescrição/5 anos  Direito de greve A Reforma agrária A 

Férias/ 1/3 do salário  Aviso prévio 
proporcional

 Direito de 
greve/servidor 
público

S

Piso salarial  Estabilidade do 
dirigente sindical 

A Defensor do povo N 

Direito de greve  Sindicato como 
substituto processual 

A Monopólio 
distribuição de 
petróleo

AB

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

 Trabs./participação 
órgãos seus 
interesses

A   

Comissão de fábrica  Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

   

Nota do 1º turno: DEZ Nota do 2º turno: 6,0 Média final: 8,0 

Fonte: Pesquisa do DIAP-1988 
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INOCÊNCIO GOMES DE OLIVEIRA 

Médico e pecuarista, nasceu no interior de Pernambuco, em Serra Talhada, 

onde seu pai foi vereador e tentou  eleger-se  prefeito, sem sucesso pela antiga 

UDN. Com o apoio de um irmão, à época prefeito em sua cidade natal, conseguiu se 

eleger pela ARENA, partido de sustentação do governo militar, em 1974, para a 

Câmara Federal. Pertenceu a diversas comissões na área da Saúde durante essa 

legislatura. Com a extinção do bipartidarismo em 1979, filiou-se ao PDS, partido que 

substituiu a ARENA, em apoio ao regime militar; Foi eleito para a segunda 

legislatura. Em 1982, reelegeu-se deputado federal. Foi favorável à emenda Dante 

de Oliveira42. Em Janeiro de 1985 migrou para o PFL, recém-fundado. Votou no 

candidato oposicionista a Tancredo Neves, no Colégio Eleitoral em 1985. 

Foi eleito, em 1986, deputado constituinte em sua quarta legislatura. Na ANC 

atuou como titular da comissão de sistematização e da comissão de redação e como 

suplente da Subcomissão dos Municípios e Regiões, da Comissão da Organização 

do Estado. Como vice-líder do PFL, em Março de 1987, propôs à mesa da 

constituinte, a ampliação do mandato de Presidente da República para cinco anos 

extensivos já para o Presidente Sarney. Foi contrário ao rompimento da Aliança 

Democrática entre o PFL e PMDB.  Nas principais questões da Constituinte votou a 

favor da pluralidade sindical e da anistia  dos micro e pequenos empresários. Votou 

contra o rompimento de relações diplomáticas com os Países que mantinham 

políticas de discriminação racial, a pena de morte, a limitação do direito de 

propriedade privada, a soberania popular, o voto aos 16 anos, a nacionalização do 

subsolo, a estatização do sistema financeiro,  o limite de 12% ao ano para os juros 

reais, a proibição do comércio de sangue, a limitação dos encargos da dívida 

42 Emenda que propunha as eleições diretas para Presidente da República, pelo Deputado Dante de 
Oliveira, já destacada em item anterior.
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externa, a criação de um fundo para a reforma agrária, a legalização do jogo do 

bicho e a desapropriação da propriedade produtiva. Com a promulgação da nova 

Constituição, voltou para os trabalhos legislativos da Câmara. Reelegeu-se para o 

sétimo mandato a deputado federal em 1998, sendo o deputado mais  votado do seu 

partido, o PFL e o segundo de todos os partidos no estado. Permanece ainda na 

Câmara Federal. 

VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 

1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade Estabilidade Unicidade Sindical N 

40 horas 40 horas Presidencialismo S 

Turno de 6 horas Turno de 6 horas A 5 anos para Sarney S 

Salário mínimo real Prescrição/ 5 anos Aposentadoria
proporcional

A

Prescrição/5 anos Direito de greve Reforma agrária N 

Férias/ 1/3 do salário  Aviso prévio 
proporcional

Direito de 
greve/servidor público 

N

Piso salarial  Estabilidade do 
dirigente sindical 

Defensor do povo N 

Direito de greve  Sindicato como 
substituto processual 

Monopólio distribuição 
de petróleo 

N

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

Trabs./participação
órgãos seus 
interesses

Comissão de fábrica Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

A   

Nota do 1º turno: 2,5 Nota do 2º turno: ZERO Média final: 1,25 

Fonte: Pesquisa do DIAP-1988 

QUADRO 07 - EMENDAS APRESENTADAS POR INOCÊNCIO GOMES DE 
OLIVEIRA

                                                                                                                                                 (Continua) 
Emenda Apresentação Situação Partido Resumo

22602 01/09/1987 rejeitada PFL refere-se a desapropriação 
para reforma agrária 

00170 19/05/1987 rejeitada PFL refere-se as atividades 
nucleares no pais 

00020 28/05/1987 rejeitada PFL relativa às atividades 
nucleares no Brasil 

00813 01/02/1987 rejeitada PFL relativa à inelegibilidade por 
parentesco
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10333 11/08/1987 rejeitada PFL 

estabilidade com indenização 
ao trabalhador despedido ou 
fundo de seguridade social 

equivalente
00531 01/07/1987 rejeitada PFL direito do trabalhador 

00833 01/07/1987 rejeitada PFL garantia de direito  ao trabalho

22579 01/09/1987 rejeitada PFL refere-se aos sindicatos 

08329 06/08/1987 aprovada PFL refere-se aos planos de 
previdência complementar 

10333 11/08/1987 rejeitada PFL direitos do trabalhador 
demitido

01031 09/06/1987 rejeitada PFL direitos de aposentadoria 

JOAQUIM FRANCISCO FREITAS CAVALCANTI 

Recifense teve um tio - José Francisco de Moura Cavalcanti - que foi 

governador de Pernambuco. Em 1966 se filiou à ARENA, Partido de sustentação do 

governo militar. Um ano após, foi nomeado chefe de gabinete do governador  Nilo 

Coelho, cargo que exerceu até 1970, quando concluiu seus estudos em Direito. 

Posteriormente assumiu diversos cargos de destaque como Presidente do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Cinco anos depois foi nomeado 

Presidente da Defesa Civil de Pernambuco e nesse mesmo ano, durante o governo 

do seu tio, foi para a Secretaria de Trabalho e Ação Social como seu titular. Ficou 

nesse cargo até 1979 quando depois de ser Presidente da Companhia de Habitação 

- COHAB - e Procurador da Junta Comercial do Estado, entre 1979 e 1980 atuou na 

iniciativa privada como diretor administrativo-financeiro da Companhia de Alumínio 

do Nordeste. 

Com a decretação do fim do bipartidarismo pelos militares mudou para a 

legenda do PDS. Foi, então, nomeado Prefeito do Recife pelo governador Roberto 

Magalhães. Foi favorável à emenda Dante de Oliveira e, após sua derrota, apoiou o 

opositor de Tancredo Neves, no Colégio Eleitoral, deputado Paulo Maluf do PDS de 

(Conclusão)
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São Paulo.  Em 1985 se filiou ao PFL ainda como prefeito do Recife.  Adquiriu, 

durante a época em que foi prefeito, uma certa popularidade no Recife, o que 

chamou a atenção do então Ministro da Educação Marco Maciel, que o incentivou a 

disputar uma cadeira na Câmara Federal. Nessa legislatura, em 1986 foi o deputado 

do PFL, mais votado. Iniciou seus trabalhos na ANC, mas, logo em seguida, 

licenciou-se para assumir o cargo de Ministro do Interior do governo Sarney43. Ficou

pouco tempo no cargo, devido a algumas desavenças com o Superintendente da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste -SUDENE-  Dorani Sampaio, 

filiado ao PMDB e por não concordar também, com algumas orientações do 

Presidente Sarney, a quem criticou afirmando que estava fazendo um governo “de

transições, fazendo transações” (CAVALCANTI, 1987,apud ABREU, 2001, p.2316). 

Retornou à ANC e, após desentendimento com alguns parlamentares do 

partido, rompeu com o líder do PFL, José Lourenço, deputado baiano.  Preconizou o 

rompimento do PFL com o governo. Nas votações consideradas as mais relevantes 

da Constituinte, votou favorável ao mandado de segurança coletivo, da anistia aos 

micro e pequenos empresários. Votou contra o rompimento de relações diplomáticas 

com Países que mantinham políticas de discriminação racial, a pena de morte, a 

limitação da propriedade privada, o voto aos 16 anos, a nacionalização do subsolo, a 

estatização do sistema financeiro, do Comércio de sangue, e a criação de um fundo 

43 Quando se licenciou para assumir o Ministério do Interior, Joaquim Francisco foi substituído pelo 
suplente Horácio Falcão Ferraz, político de Floresta, interior pernambucano. Advogado, começou sua 
vida pública como promotor e em 1978 concorreu após desempenhar o cargo de secretário  do 
Ministério Público no governo de Nilo Coelho1970/1971 e de secretário da Administração   no 
governo de Moura Cavalcanti, 1975/1979 a uma cadeira na Assembléia legislativa Estadual, através 
da ARENA. Em 1982 foi reeleito e em 1986 tentou uma cadeira para a Câmara Federal, pelo PDS, 
mas só conseguiu a suplência. Na época em que substituiu Joaquim Francisco propôs as seguintes 
emendas: EMENDA: 01303 APRESENTAÇÃO: 10-06-1987 SITUAÇÃO: Rejeitada PARTIDO: PFL 
RESUMO: Estabilização dos servidores da União. EMENDA: 1315 PRESENTAÇÃO: 10-06-
1987SITUAÇÃO: Parcialmente aprovada PARTIDO: PFL RESUMO: Aposentadoria do  servidor. 
EMENDA: 06353 APRESENTAÇÃO: 29-071987SITUAÇÃO: Rejeitada PARTIDO: PFL RESUMO: 
Refere-se aos crimes de tortura e terrorismo.EMENDA: 06359 APRESENTAÇÃO: 29-07-
1987SITUAÇÃO: Rejeitada PARTIDO: PFL RESUMO: Refere-se ao terrorismo e à tortura 
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para a reforma agrária. Absteve-se do voto ao aborto e à limitação dos encargos da 

dívida externa. Foi eleito Prefeito do Recife em 1988 e em 1990 desincompatibilizou-

se do cargo de prefeito e se candidatou a governador do estado. Apoiou o 

impeachment de Collor, e por discordar de algumas diretrizes do seu partido nessa 

época saiu do PFL e se filiou ao PDT. Voltou à legenda do PFL em 1998 e 

candidatou-se a deputado federal. Foi o segundo deputado mais votado de 

Pernambuco. É advogado  e concorreu na última eleição a  governador do Estado, 

mas não teve sucesso.

VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 

1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade Estabilidade A Unicidade Sindical N 

40 horas 40 horas A Presidencialismo S 

Turno de 6 horas  Turno de 6 horas  5 anos para Sarney N 

Salário mínimo real Prescrição/ 5 anos A Aposentadoria 
proporcional

N

Prescrição/5 anos  Direito de greve  Reforma agrária S 

Férias/ 1/3 do salário  Aviso prévio 
proporcional

A Direito de 
greve/servidor 
público

S

Piso salarial  Estabilidade do 
dirigente sindical 

 Defensor do povo A 

Direito de greve  Sindicato como 
substituto processual 

 Monopólio 
distribuição de 
petróleo

N

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

 Trabs./participação 
órgãos seus 
interesses

Comissão de fábrica Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

A   

Nota do 1º turno: 5,5 Nota do 2º turno: 4,0 Média final: 4,75 

Fonte: Pesquisa do DIAP-1988 

QUADRO 08 - EMENDA APRESENTADA POR JOAQUIM FRANCISCO FREITAS 
CAVALCANTI 

Emenda Apresentação Situação Partido Resumo

21792 01/09/1987 rejeitada PFL referente à desapropriação de 
imóvel rural 
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JOSE CARLOS DE MORAES VASCONCELLOS 

Recifense, fez  Curso superior de Economia. Iniciou-se na política eleitoral no 

ano de 1976, como vereador, na legenda do MDB, partido que fazia oposição ao 

governo militar. Nessa legislatura foi líder do seu partido e na Câmara participou da 

comissão de Saúde, Higiene e Bem-estar Social. Em 1978 candidatou-se pela 

primeira vez a deputado federal. Com a extinção do bipartidarismo em 1979 filiou-se 

ao PMDB.  Atuou, reestruturando as propostas políticas do seu partido  em relação 

às questões regionais. Reelegeu-se deputado Federal em 1982. Nessa segunda 

legislatura,  participou da comissão do Interior e ocupou a segunda vice-liderança do 

Partido e foi suplente das Comissões de Redação, Defesa do Consumidor e do 

Índio. Votou a favor da emenda Dante de Oliveira e em Tancredo Neves para 

Presidente no Colégio Eleitoral. Foi eleito para seu terceiro mandato em 1986, pela 

legenda do PMDB. Na ANC votou a favor do mandado de segurança coletivo, da 

limitação do direito de propriedade da criação de um fundo de apoio à reforma 

agrária, da limitação dos juros reais em 12% ao ano, da anistia aos micro e 

pequenos empresários,  o rompimento de relações diplomáticas com Países que 

mantinham políticas de discriminação racial, à soberania popular, a limitação da 

propriedade privada, o voto aos 16 anos, a nacionalização do subsolo, do comércio 

de sangue, e a criação de um fundo para a reforma agrária. Votou contra a pena de 

morte à legalização do aborto. Absteve-se de votar em relação à estatização do 

sistema financeiro. Apresentou uma proposta de realização de um plebiscito para 

decidir sobre a reanexação de uma área de terra da Bahia para Pernambuco, que no 

século XIX havia sido de Pernambuco. Com a Promulgação da Nova Constituição 

voltou à Câmara Federal para assumir os seus trabalhos ordinários.
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Em 1990, migrou para o Partido de Reconstrução Nacional - PRN - legenda 

que elegera o Presidente Collor no ano anterior. Em 1990 elegeu-se para seu quarto 

mandato. Foi um dos 38 deputados que votou contra a abertura do impeachment de 

Collor.

Em 1993 foi acusado de envolvimento e corrupção com irregularidades na 

Comissão Mista de Orçamento, em relação a verbas na área de transportes do 

Departamento Nacional de Estradas e Rodagens - DNER. Posteriormente, a 

Corregedoria da Câmara inocentou-o. No final dessa legislatura não se candidatou. 

Voltou a tentar se reeleger em 1998, na legenda do PSDB, mas não obteve sucesso. 

VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 

1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade  Estabilidade Unicidade Sindical S 

40 horas  40 horas  Presidencialismo N 

Turno de 6 horas  Turno de 6 horas  5 anos para Sarney S 

Salário mínimo real  Prescrição/ 5 anos  Aposentadoria 
proporcional

A

Prescrição/5 anos  Direito de greve A Reforma agrária S 

Férias/ 1/3 do salário  Aviso prévio 
proporcional

 Direito de 
greve/servidor 
público

S

Piso salarial  Estabilidade do 
dirigente sindical 

A Defensor do povo S 

Direito de greve  Sindicato como 
substituto processual 

 Monopólio 
distribuição de 
petróleo

A

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

 Trabs./participação 
órgãos seus 
interesses

A   

Comissão de fábrica  Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

   

Nota do 1º turno: DEZ Nota do 2º turno: 6,0 Média final: 8,0 

Fonte: Pesquisa do DIAP-1988 
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QUADRO 09 - EMENDA APRESENTADA  POR JOSÉ CARLOS DE MORAES 
VASCONCELLOS

Emenda Apresentação Situação Partido Resumo

00543 09/06/1987 rejeitada PMDB referente ao Plano Nacional 
de Desenvolvimento 

JOSÉ JORGE DE VACONCELOS LIMA 

Recifense, fez os cursos de Engenharia e Economia, tendo começado sua 

vida profissional, como professor da Universidade Federal de Pernambuco. Em 1968 

e 1969 fez parte de um grupo de trabalho de reestruturação do sistema estadual de 

estatística e da implantação do sistema de controle do imposto sobre circulação de 

mercadorias (ICM). Em 1971 coordenou o programa de ações do governo de 

Pernambuco. No governo de Moura Cavalcanti - 1975/1979 - assumiu a secretaria 

de Educação e Cultura do estado. No governo de Marco Maciel -1979/1982 - foi 

secretário de Habitação. Em 1982 teve a sua primeira experiência nas urnas,  

elegendo-se deputado federal pela legenda do PDS. Mesmo pertencendo ao partido 

governista e filiado a um grupo conservador, participou do Movimento das “Diretas 

Já” e votou a favor da referida emenda. Na eleição para Presidente da República 

que elegeu Tancredo Neves, seguiu o grupo dissidente liderado por Marco Maciel e 

votou em Tancredo. 

Em 1986 foi eleito no segundo mandato para deputado constituinte. Fez parte 

da Comissão de Sistematização e foi o relator da subcomissão do Poder Legislativo, 

da comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo. No relatório que 

fez, defendeu a ampliação das prerrogativas do Congresso Nacional, fortalecendo 

as comissões técnicas na apreciação e encaminhamento de projetos de Leis. 

Elaborou, também, um projeto sobre a adoção do sistema parlamentarista, com um 

mandato de seis anos para o Presidente da República. Foi também suplente da 
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Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da comunicação, da comissão da Família 

da Educação da Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação.

Nas principais votações da Constituinte, foi favorável à legalização do aborto, 

da soberania popular, da proibição do comércio de Sangue. Votou contra o 

rompimento de relações diplomáticas com Países que mantinham política de 

discriminação racial, pena de morte, nacionalização do subsolo, limitação de 12% ao 

ano para os juros reais, limitação do direito de propriedade privada, e a 

desapropriação da propriedade produtiva. Absteve-se das votações a respeito do 

mandato de segurança coletivo e o voto aos 16 anos.  

Com a promulgação da nova Constituição voltou ao seu trabalho ordinário  na 

Câmara.

Reelegeu-se em 1990, em 1994 para a Câmara Federal e em 1998 para o 

Senado Federal, aonde ainda cumpre mandato.

VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 
1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade Estabilidade Unicidade Sindical N 

40 horas 40 horas Presidencialismo N 

Turno de 6 horas  Turno de 6 horas A 5 anos para Sarney S 

Salário mínimo real  Prescrição/ 5 anos A Aposentadoria 
proporcional

N

Prescrição/5 anos  Direito de greve  Reforma agrária N 

Férias/ 1/3 do salário  Aviso prévio 
proporcional

A Direito de 
greve/servidor 
público

S

Piso salarial  Estabilidade do 
dirigente sindical 

 Defensor do povo N 

Direito de greve  Sindicato como 
substituto processual 

 Monopólio 
distribuição de 
petróleo

N

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

 Trabs./participação 
órgãos seus 
interesses

Comissão de fábrica Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

A   

Nota do 1º turno: 6,5 Nota do 2º turno: 3,0 Média final: 4,75 



224

JOSÉ MENDONÇA BEZERRA 

Nasceu em Belo Jardim, interior pernambucano. Em 1963, formou-se em 

Direito pela faculdade de Caruaru. Iniciou sua vida política em 1966 se elegendo 

para Câmara Estadual de Pernambuco, pela legenda da ARENA. Reelegeu-se mais 

duas vezes para a Câmara Estadual - 1971-1975 e 1975-1979. Em 1978 foi eleito, 

pela primeira vez, para a Câmara Federal e, em 1979, com a extinção do 

bipartidarismo, filiou-se ao PDS, legenda sucessora da ARENA. Fez parte da 

Comissão de Finanças e em 1980 constituiu a comissão de Inquérito para investigar 

as elevadas taxas de juros em diversos setores do sistema financeiro nacional. Em 

1982 reelegeu-se deputado federal e nessa legislatura participou das comissões do 

Interior e do Índio. Foi contrário à eleição direta para Presidente da República e 

esteve ausente à sessão de votação da Emenda Dante de Oliveira pelas “Diretas 

Já”. Seguindo o grupo dissidente, liderado por Marco Maciel, votou no candidato 

Tancredo Neves, no colégio eleitoral. Em 1986 migrou para o PFL, legenda pela 

qual se elegeu deputado Constituinte. Durante a ANC foi titular da subcomissão dos 

Direitos e Garantias Individuais, da comissão da Soberania e dos Direitos e Garantia 

do Homem e da Mulher; e como suplente da comissão do Poder Legislativo, da 

comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo. 

Nas votações, consideradas as principais da Constituinte, votou a favor da 

pena de morte, do aborto, limitação dos juros reais,  em 12% ao ano, da soberania 

popular. Votou contra o rompimento de relações diplomáticas com os países que 

mantinham política de discriminação racial, a limitação do direito de propriedade 

privada, o voto aos 16 anos, a nacionalização do subsolo, a proibição do comércio 

de sangue, a limitação dos encargos da dívida externa e a criação de um fundo de 

apoio à reforma agrária.
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Com a promulgação da nova Constituição voltou a atuar nos trabalhos 

ordinários da Câmara. Reelegeu-se ainda deputado federal nas legislaturas de 1990, 

1994 e 1998.

VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 
1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade Estabilidade Unicidade Sindical N 

40 horas 40 horas A Presidencialismo S 

Turno de 6 horas Turno de 6 horas A 5 anos para Sarney S 

Salário mínimo real Prescrição/ 5 anos Aposentadoria
proporcional

S

Prescrição/5 anos Direito de greve A Reforma agrária N 

Férias/ 1/3 do salário  Aviso prévio 
proporcional

A Direito de 
greve/servidor público 

A

Piso salarial Estabilidade do 
dirigente sindical 

A Defensor do povo N 

Direito de greve  Sindicato como 
substituto processual 

A Monopólio distribuição 
de petróleo 

N

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

Trabs./participação
órgãos seus 
interesses

Comissão de fábrica  Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

A   

Nota do 1º turno: 1,5 Nota do 2º turno: ZERO Média final: 0,75 

Fonte: Pesquisa do DIAP-1988 

JOSÉ TAVARES DE MOURA NETO 

 Recifense, formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais. Entre 1979 e 1980 

exerceu o cargo de Presidente do Sport Clube do Recife. Foi, em seguida,  nomeado 

chefe de gabinete da Presidência do Banco de Desenvolvimento do Estado. Foi 

também presidente do Conselho Deliberativo do Sport Clube do Recife. 

 Iniciou sua carreira política em 1982, quando foi eleito por meio da legenda 

do PDS, deputado Federal por Pernambuco. No decorrer desse mandato, atuou 

como titular da comissão de Economia, Indústria e Comércio. Esteve ausente da 

sessão plenária que em 25 de abril de 1984 votou na Câmara a emenda Dante de 
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Oliveira para eleições “Diretas Já”. Votou, entretanto, no candidato Tancredo Neves, 

seguindo o grupo dissidente do PDS e  ARENA, liderado por Marco Maciel, numa 

frente denominada frente liberal. Após a eleição de Tancredo Neves, essa frente 

evoluiu para a formação do PFL para cujo Partido José Moura migrou.

Em 1986, elegeu-se deputado federal pelo PFL. Na ANC integrou como titular 

a subcomissão de Cultura e Esportes, da comissão da Família da Educação, Cultura 

e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, e como suplente da 

subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime de Propriedade 

do Subsolo e da Atividade Econômica da comissão da Ordem Econômica.

Nas votações mais relevantes da Constituinte, votou a favor do rompimento 

das relações diplomáticas com países que mantinham política de discriminação 

racial, do voto aos 16 anos, do mandado de segurança coletivo, do limite de 12% ao 

ano, para os juros reais. Votou contra a pena de morte, a limitação do direito de 

propriedade privada, a soberania popular a nacionalização do subsolo, a estatização 

do sistema financeiro, a limitação dos encargos da dívida externa, a anistia aos 

micro e pequenos empresários, a legalização do jogo do bicho e a desapropriação 

da propriedade produtiva. Absteve-se de votar contra o aborto, a proibição do 

comércio de sangue e à criação de um fundo para a reforma agrária. 

Após a promulgação da Constituição, voltou aos trabalhos ordinários da 

Câmara. Em 1990, tentou reeleger-se, mas obteve apenas uma suplência. 

Posteriormente, com a indicação de alguns deputados para assumirem pastas em 

ministérios, voltou à Câmara onde ficou até 1993. Não se candidatou mais em outras 

legislaturas. Durante o ministério de Gustavo Krause (Meio Ambiente) exerceu o 

cargo de assessor especial. 
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VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 

1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade Estabilidade Unicidade Sindical N 

40 horas 40 horas Presidencialismo S 

Turno de 6 horas Turno de 6 horas A 5 anos para Sarney S 

Salário mínimo real A Prescrição/ 5 anos A Aposentadoria 
proporcional

S

Prescrição/5 anos  Direito de greve Reforma agrária N 

Férias/ 1/3 do salário  Aviso prévio 
proporcional

A Direito de 
greve/servidor 
público

AB

Piso salarial  Estabilidade do 
dirigente sindical 

 Defensor do povo N 

Direito de greve  Sindicato como 
substituto processual 

 Monopólio 
distribuição de 
petróleo

N

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

 Trabs./participação 
órgãos seus 
interesses

Comissão de fábrica Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

A   

Nota do 1º turno: 4,0 Nota do 2º turno: 2,0 Média final: 3,0 

Fonte: Pesquisa do DIAP-1988 

QUADRO 10 - EMENDAS APRESENTADAS POR JOSÉ TAVARES DE MOURA 
NETO

Emenda Apresentação Situação Partido Resumo

00084 18/05/1987 Rejeitado PFL refere-se a licença do serviço 
público

00243 20/05/1987 Rejeitado PFL refere-se ao alistamento e o 
voto

JOSÉ TINOCO MACHADO DE ALBUQUERQUE 

Recifense  formou-se em medicina e exerceu o cargo de médico cirurgião do 

Instituto Nacional da Previdência social (INAMPS) e da Secretaria de Saúde do 

estado de Pernambuco. Em 1967, foi designado chefe do setor de acidentes do 

trabalho do INAMPS, até 1974. Fundou a Casa de Saúde e Maternidade Nossa Sra. 

do Perpétuo Socorro em Garanhuns. Dois anos, após  formou-se em estudos sociais 
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pela Faculdade de Filosofia dessa cidade. Em 1974 assumiu também a presidência 

da ARENA. Em novembro de 1976, elegeu-se vice-prefeito de Garanhuns e no ano 

seguinte foi também nomeado para o cargo de Secretário Municipal de Saúde, cargo 

em que ficou até 1979. Em 1978 se candidatou para a Câmara estadual de 

Pernambuco. Com a extinção do bipartidarismo em 1979, filiou-se ao PDS, legenda 

que sucedeu a ARENA. Entre 1979 e 1982  licenciou-se  da Assembléia Legislativa 

para exercer o cargo de Secretário do Trabalho e Ação Social do Estado de 

Pernambuco à época do governo de Marco Maciel. Em 1982 foi reeleito para 

deputado estadual e assumiu, na Câmara, a liderança do governo de Roberto 

Magalhães. Em 1986, elegeu-se como deputado federal constituinte. Durante os 

trabalhos constitucionais, foi membro titular da Subcomissão de Tributos, 

Participação e Distribuição das Receitas, da comissão do Sistema Tributário, 

Orçamento e Finanças e Suplente da comissão de Sistematização.

Nas votações mais representativas da ANC, foi favorável à nacionalização do 

subsolo, da limitação dos juros reais em 12% ao ano, do voto aos 16 anos. Votou 

contra o mandado de segurança coletivo, a criação de um fundo de apoio para a 

reforma agrária, a desapropriação das terras produtivas, a limitação do direito de 

propriedade privada, a limitação dos encargos da dívida externa, a anistia aos micro 

e pequenos empresários, a pena de morte, a legalização do aborto, o rompimento 

das relações diplomáticas com países que mantinham política de discriminação 

racial, a soberania popular e a proibição do comércio de sangue.  

Após a promulgação da nova Carta Constitucional, voltou aos trabalhos 

ordinários da Câmara. Concorreu a outro mandato em 1990, mas não obteve 

sucesso. Continuou filiado ao PFL grupo de Marco Maciel e desenvolveu vários 

cargos ainda na administração pública, sempre ligados a área médica.  
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VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 
1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade Estabilidade Unicidade Sindical N 

40 horas 40 horas Presidencialismo S 

Turno de 6 horas Ab Turno de 6 horas A 5 anos para Sarney S 

Salário mínimo real  Prescrição/ 5 anos Aposentadoria
proporcional

S

Prescrição/5 anos  Direito de greve Reforma agrária N 

Férias/ 1/3 do salário  Aviso prévio 
proporcional

Direito de 
greve/servidor 
público

Ab

Piso salarial  Estabilidade do 
dirigente sindical 

Defensor do povo S 

Direito de greve  Sindicato como 
substituto processual 

Monopólio
distribuição de 
petróleo

N

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

Ab Trabs./participação 
órgãos seus 
interesses

Comissão de fábrica Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

A   

Nota do 1º turno: 4,5 Nota do 2º turno: ZERO Média final: 2,25 

Fonte: Pesquisa do DIAP-1988 

QUADRO 11 - EMENDA APRESENTADA POR JOSÉ TINOCO MACHADO DE 
ALBUQUERQUE 

Emenda Apresentação Situação Partido Resumo

09473 07/08/1987 Aprovada PFL refere-se aos planos de 
previdência complementar 

LUIZ DE BARROS FREIRE NETO 

Recifense, de família política tradicional, seu avô - Antonio de Barros 

Carvalho - foi deputado (1947 e 1951-1959) e senador por Pernambuco (1959-1960, 

1961-1966) e ministro da Agricultura (1960 -1961). Filho de Marcos Freire, senador 

por Pernambuco entre 1975 e 1983, tendo desenvolvido, entre outros cargos na 

administração pública, o de Presidente da Caixa Econômica federal. Formou-se em 

Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília, iniciou-se na vida política 
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como deputado estadual em 1982, pela legenda do PMDB. Na Câmara estadual 

ocupou a vice-presidência da comissão de Educação e Cultura de Pernambuco. 

 Em 1986 elegeu-se deputado constituinte, contando com o apoio decisivo do 

seu pai. Na ANC, foi membro titular das subcomissões dos Municípios e Regiões, da 

comissão da Organização do Estado, e suplente da subcomissão de Tributos, 

Participação e Distribuição das Receitas, da comissão do Sistema Tributário, 

Orçamento e Finanças. 

 Nas votações mais relevantes da Constituinte, votou a favor do rompimento 

de relações diplomáticas com os países que tinham uma política de discriminação 

racial, da limitação do direito de propriedade privada, do mandado de segurança 

coletivo, da nacionalização do subsolo, da limitação dos juros reais em 12% ao ano, 

da limitação do encargo da dívida externa, da criação de um fundo de apoio à 

reforma agrária, da desapropriação da propriedade produtiva, da anistia aos micro e 

pequenos empresários. Votou contra a pena de morte e a estatização do sistema 

financeiro. Em 1988, licenciou-se da Câmara para  candidatar-se a Prefeitura de 

Olinda e, consta, em Abreu (2001), que em 1989 foi substituído por seu suplente 

Arthur de Lima Cavalcanti. Em 1992 ao fim do seu mandato como prefeito, passou a  

dedicar-se às atividades privadas no setor de hotelaria. 

VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 
                                                                                                                                           (Continua) 

1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade  Estabilidade  Unicidade Sindical S 

40 horas  40 horas  Presidencialismo N 

Turno de 6 horas  Turno de 6 horas  5 anos para Sarney N 

Salário mínimo real  Prescrição/ 5 anos  Aposentadoria 
proporcional

S

Prescrição/5 anos  Direito de greve  Reforma agrária S 

Férias/ 1/3 do salário  Aviso prévio 
proporcional

 Direito de 
greve/servidor público 

S

Piso salarial  Estabilidade do  Defensor do povo N 
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dirigente sindical 
Direito de greve  Sindicato como 

substituto processual 
 Monopólio distribuição 

de petróleo 
S

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

 Trabs./participação 
órgãos seus 
interesses

   

Comissão de fábrica  Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

   

Nota do 1º turno: DEZ Nota do 2º turno: DEZ Média final: DEZ 

Fonte: Pesquisa do DIAP-1988 

QUADRO 12 - EMENDAS APRESENTADAS POR LUIZ DE BARROS FREIRE 
NETO

Emenda Apresentação Situação Partido Resumo

00194 19/05/1987 não informado PMDB direito a propriedade 
imobiliária urbana 

00205 19/05/1987 não informado PMDB refere-se a desapropriação 
imobiliária urbana 

00196 19/05/1987 não informado PMDB relativa ao meio ambiente e 
territórios

MARCOS PEREZ QUEIROZ 

Recifense, formou-se em Engenharia. Com a reformulação partidária ocorrida 

em 1979 filiou-se ao PDT. Posteriormente migrou para o PMDB, provocando 

surpresas, uma vez que pertencia à tradicional família de usineiros pernambucanos, 

além de ter seu cunhado José Múcio Monteiro, candidato pela Frente Liberal ao 

governo do estado e, em contrapartida, o PMDB havia lançado a candidatura de 

Miguel Arraes, líder cassado pelo regime militar, conhecido pelas sua posições 

progressistas e que venceu nas urnas. Iniciou sua carreira política em 1986, 

concorrendo a uma vaga para a ANC. Logo após o começo dos trabalhos da 

Constituinte atendendo ao convite de Arraes, pediu licença para assumir o cargo de 

secretário da Indústria e Comércio no governo do estado. Sua vaga foi ocupada por 

Oswaldo Lima Filho, seu correligionário do PMDB. Em março de 1988 retornou a 

ANC, sem ter, durante o processo, apresentado  nenhuma emenda. Votou a favor 

(Conclusão)
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da nacionalização do subsolo, da limitação dos juros reais em 12% ao ano.  Foi 

contra a estatização do sistema financeiro, a limitação dos encargos da dívida 

externa, a criação de um fundo de apoio a reforma agrária, a anistia aos micro e 

pequenos empresários. Mesmo concordando com a reforma agrária em terras 

improdutivas e com a definição da função social da propriedade, ausentou-se na 

votação relativa à desapropriação  da propriedade produtiva. Saiu da Câmara 

Federal em 1991  não tendo disputado o pleito de 1990. Em 1994 migrou para o 

PSB, legenda pela qual disputou mandato a deputado federal em 1998, sem obter 

sucesso.

VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 

1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade -- Estabilidade AB Unicidade Sindical -- 

40 horas -- 40 horas  Presidencialismo N 

Turno de 6 horas -- Turno de 6 horas  5 anos para Sarney N 

Salário mínimo real -- Prescrição/ 5 anos  Aposentadoria 
proporcional

S

Prescrição/5 anos -- Direito de greve  Reforma agrária S 

Férias/ 1/3 do salário -- Aviso prévio 
proporcional

 Direito de 
greve/servidor 
público

S

Piso salarial -- Estabilidade do 
dirigente sindical 

A Defensor do povo -- 

Direito de greve -- Sindicato como 
substituto processual 

 Monopólio 
distribuição de 
petróleo

N

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

-- Trabs./participação 
órgãos seus 
interesses

Comissão de fábrica -- Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

   

Nota do 1º turno: -- Nota do 2º turno: 7,0 Média final: 7,0 

Fonte: Pesquisa do DIAP-1988 
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MAURÍLIO FERREIRA LIMA 

Pernambucano, nasceu em Limoeiro. Iniciou seus estudos em Direito na 

Faculdade do Recife e concluiu na UFRJ, onde também realizou curso de Ciências 

Sociais. Começou sua vida pública como oficial de gabinete do Prefeito Miguel 

Arraes aos 18 anos de idade, em 1962. Foi, posteriormente, assessor do Ministro da 

Agricultura, Osvaldo de Lima Filho. Na eleição de 1966,  candidatou-se à deputado 

federal pelo MDB, partido de oposição ao governo militar. Conseguiu  eleger-se  

para uma suplência, tendo, porém, a oportunidade de assumir o mandato em 1968. 

Ainda nesse ano, denunciou a existência de um plano conhecido como “caso 

pára-sar” que se dizia articulado por oficiais da Aeronáutica para, por meio do corpo 

de salvamento que levava esse nome, realizar atos terroristas que seriam atribuídos 

a grupos de esquerda.  Além disso, o referido grupo teria a prerrogativa de, em 

casos de emergência, invadir residências e raptar as pessoas envolvidas em atos 

que se considerasse terroristas e os jogasse ao mar a 40Kms da costa.

O deputado deixou a Câmara em 1968 e com a decretação do AI-5 pelo então 

presidente da República, General Arthur da Costa e Silva, e o conseqüente 

fechamento do Congresso teve os seu direitos políticos cassados. Inicialmente foi 

para o Uruguai ajudado pelo ex-presidente João Goulart e, posteriormente, para 

Argélia onde já se encontrava o ex-prefeito de Recife, Miguel Arraes. Nesse local 

fixou residência e passou a trabalhar como assessor do Ministério da Planificação. 

 Continuou lutando pelo seu retorno ao Brasil, mas teve várias vezes o seu 

passaporte negado. Só em 1979, conseguiu regressar ao Brasil por meio da anistia, 

concedida pelo General Figueredo. Inicialmente, colaborou com o movimento feito 

pelo ex-governador Leonel Brizola, que pretendia reorganizar o PTB. Após a 
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extinção do bipartidarismo e com a reorganização dos partidos ingressou no PMDB, 

justificando que o PTB dividia a oposição. 

Em 1982, tentou  eleger-se, mas conseguiu novamente apenas uma 

suplência. Em 1985, substituiu Jarbas Vasconcelos, eleito para a prefeitura do 

Recife. Destacou-se como um político combativo, de discurso nacionalista que 

defendia a reforma agrária, a ampliação dos direitos sociais, a reserva de mercado e 

algumas teses estatizantes. Criticou o PMDB, acusando-o de conspirar para eliminar 

os quadros mais progressistas do partido. 

Em 1986 elegeu-se Deputado Federal constituinte, pela legenda do PMDB. 

Em Janeiro de 1987,  foi acusado de ter vendido seu voto para presidente da 

Câmara para Ulisses Guimarães em troca de uma viagem à Espanha. Fez uma nota 

desqualificando a seu acusador, deputado Fernando Lira (chamou-o de leviano e 

mau caráter). 

 Durante a ANC, foi membro titular da comissão de sistematização, Presidente 

da subcomissão de Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias do Homem 

e da Mulher, e suplente da subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, 

Pessoas Deficientes e Minorias da comissão da Ordem Social. 

Nas votações mais significativas da Câmara, votou a favor do aborto, do 

rompimento de relações diplomáticas com os países que tinham uma política de 

discriminação racial, da limitação do direito de propriedade privada, do mandado de 

segurança coletivo, da nacionalização do subsolo, da limitação dos juros reais em 

12% ao ano, da limitação do encargo da dívida externa, da criação de um fundo de 

apoio à reforma agrária, da desapropriação da propriedade produtiva, da anistia aos 

micro e pequenos empresários. Votou contra a pena de morte, e a estatização do 

sistema financeiro. Apresentou um projeto de lei que sugeria que as emissoras de 
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televisão reservassem dois minutos diários de sua programação para apresentar 

notícias do Congresso Nacional. 

Após a promulgação da nova Constituição, voltou aos trabalhos ordinários da 

Câmara. Caracterizou-se sempre por ser muito polêmico. Elegeu-se ainda em 1990 

para a Câmara Federal e em 1994 tentou eleger-se para o Senado, mas foi 

derrotado por Roberto Freire. Ocupou a Presidência da Radiobrás, a convite do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 

1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade  Estabilidade  Unicidade Sindical S 

40 horas  40 horas  Presidencialismo S 

Turno de 6 horas A Turno de 6 horas  5 anos para Sarney N 

Salário mínimo real  Prescrição/ 5 anos  Aposentadoria 
proporcional

S

Prescrição/5 anos  Direito de greve  Reforma agrária S 

Férias/ 1/3 do salário  Aviso prévio 
proporcional

 Direito de 
greve/servidor 
público

S

Piso salarial  Estabilidade do 
dirigente sindical 

 Defensor do povo S 

Direito de greve  Sindicato como 
substituto processual 

Monopólio
distribuição de 
petróleo

S

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

 Trabs./participação 
órgãos seus 
interesses

Comissão de fábrica  Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

   

Nota do 1º turno: 8,5 Nota do 2º turno: 7,0 Média final: 7,75 

QUADRO 13 - EMENDA APRESENTADA POR MAURÍLIO FERREIRA LIMA 

Emenda Apresentação Situação Partido Resumo

00093 07-01-1988 rejeitada PMDB atribuições de competência do 
presidente da República. 
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NILSON ALFREDO GIBSON DUARTE RODRIGUES 

Recifense, formou-se em  Economia em 1960 e em Direito em 1966. Nesse 

ano,  filiou-se ao MDB e iniciou sua vida pública como Procurador do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).  

Deixou o PMDB para  filiar-se em 1974, à ARENA, legenda pela qual se 

elegeu a deputado federal em 1978. Nesse mandato, foi suplente da comissão de 

Constituição da Justiça - CCJ - e vice-presidente da Comissão de Trabalho e 

Legislação Social. 

Após a extinção do bipartidarismo e a reestruturação dos diversos partidos, 

ingressou no PDS, legenda que substituiu a ARENA. Participou de algumas 

comissões nesse primeiro mandato e no último ano dessa legislatura assumiu a 

vice-liderança do partido. Foi reeleito no pleito de 1982 e na sessão de votação 

pelas diretas já, votou contra o restabelecimento das eleições diretas para 

Presidente. Na indicação do Presidente da República no Colégio Eleitoral absteve-

se de votar em um dos candidatos. Em novembro de 1986, mais uma vez foi eleito 

para deputado federal, pela legenda do PMDB, para onde tinha migrado antes das 

eleições. Foi, durante a Constituinte, titular da comissão de sistematização e 

suplente da subcomissão de Garantia da constituição, Reformas e Emendas. No 

transcurso dos trabalhos constituintes, destacou-se pela defesa que fazia do regime 

militar. Nas principais votações da Constituinte foi a favor do voto aos 16 anos, da 

nacionalização do subsolo, da proibição do Comércio do Sangue, da anistia aos 

micro e pequenos empresários. Votou contra o rompimento das relações 

diplomáticas com Países que mantinham política de discriminação racial, o limite de 

12% ao ano para os juros reais, a pena de morte, a limitação do direito de 
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propriedade privada, o aborto, e a legalização do jogo do bicho. Após a promulgação 

da Nova Constituição, voltou para os trabalhos ordinários na Câmara. Foi reeleito no 

pleito de 1990 e 1994 para a Câmara Federal e distinguiu-se sempre por suas idéias 

conservadoras.

VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 
1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade Estabilidade A Unicidade Sindical AB 

40 horas A 40 horas Presidencialismo S 

Turno de 6 horas  Turno de 6 horas  5 anos para Sarney S 

Salário mínimo real  Prescrição/ 5 anos  Aposentadoria 
proporcional

S

Prescrição/5 anos Direito de greve  Reforma agrária N 

Férias/ 1/3 do salário  Aviso prévio 
proporcional

Direito de 
greve/servidor público 

A

Piso salarial Estabilidade do 
dirigente sindical 

 Defensor do povo N 

Direito de greve  Sindicato como 
substituto processual 

A Monopólio distribuição 
de petróleo 

N

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

 Trabs./participação 
órgãos seus 
interesses

Comissão de fábrica Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

A   

Nota do 1º turno: 4,0 Nota do 2º turno: 4,0 Média final: 4,0 

Fonte: Pesquisa do DIAP-1988 

QUADRO 14 - EMENDAS APRESENTADAS POR NILSON ALFREDO GIBSON 
DUARTE RODRIGUES 

                                                                                                                                             (Continua) 
Emenda Apresentação Situação Partido Resumo

00076 18-05-1987 não informada PMDB atribuições referente ao poder 
judiciário.

21047 31-08-1987 Rejeitada PMDB 
refere-se ao período de 
trabalho do Congresso 

Nacional.

00076 18-05-1987 não informado PMDB relativa ao Tribunal Superior 
Eleitoral. 

00645 01-07-1987 Rejeitada PMDB direito à sindicalização e a 
greve.

00144 01-06-1987 Rejeitada PMDB direitos do servidor público 
civil.

21048 31-08-1987 Rejeitada PMDB direitos do empregado. 

26394 02-09-1987 Rejeitada PMDB refere-se a tortura, tratamento 
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desumano. 

01238 02-07-1987 não informado PMDB liberdade de comunicação. 

02009 02-07-1987 não informado PMDB refere-se ao Presidente da 
República. 

01143 02-07-1987 Parcialmente 
aprovado PMDB refere-se a liberdade de 

comunicação. 

01892 02-07-1987 Rejeitada PMDB refere-se ao Presidente da 
República. 

06052 27-07-1987 Rejeitada PMDB refere-se ao Presidente da 
República. 

26418 02-09-1987 Rejeitada PMDB refere-se ao presidencialismo.

00129 01-06-1987 Rejeitada PMDB 
refere-se as transgressões 

disciplinares das forças 
armadas.

00021 29-06-1987 Rejeitada PMDB direitos do trabalhador. 

05324 15-07-1987 Rejeitada PMDB direitos do trabalhador. 

06040 27-07-1987 Rejeitada PMDB referente aos planos de 
previdência complementar. 

05289 15-07-1987 Aprovada PMDB referente aos planos de 
previdência complementar. 

06171 28-07-1987 Parcialmente 
aprovada PMDB

direito de exclusividade às 
invenções e criações 

industriais. 

07262 03-08-1987 Parcialmente 
aprovada PMDB

Direito de exclusividade às 
invenções e criações 

industriais. 
10619 11-08-1987 Rejeitada PMDB Direito dos índios. 

00202 19-05-1987 Rejeitada PMDB Refere-se a desapropriação 
de imóvel. 

00154 01-06-1987 Parcialmente 
aprovada PMDB Refere-se a desapropriação 

de imóvel. 

00259 01-06-1987 Prejudicada PMDB Direitos dos trabalhadores e 
servidores públicos. 

00281 01-07-1987 Rejeitada PMDB Direitos dos trabalhadores e 
servidores públicos. 

00289 01-07-1987 Aprovada PMDB Refere-se aos planos de 
previdência complementar. 

28021 03-09-1987 Rejeitada PMDB 
Suprimir a expressão “salvo 

em relação a fatos praticados 
anteriormente”.

28056 03-09-1987 Rejeitada PMDB Suprimir o §3º  do art. 89 

28057 03-09-1987 Rejeitada PMDB 
Inserir no item III do §4º do 

art. 89 a expressão”e do 
Primeiro Ministro. 

(Continua)
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28058 03-09-1987 Rejeitada PMDB Votação de deliberações das 
casas.

28059 03-09-1987 Rejeitada PMDB Suprimir o  § 1º do art. 89. 

OSVALDO DE SOUZA COELHO 

Nasceu em Juazeiro da Bahia, mas sua família tem forte tradição política em 

Pernambuco. Iniciou sua vida política em 1954, elegendo-se deputado estadual pelo 

PSD. Formou-se em Direito e em 1957, foi alçado a Presidente da comissão de 

Finanças e Orçamento do estado de Pernambuco. Em 1958 reelegeu-se deputado 

estadual e assumiu a liderança do PSD na Câmara. Foi reeleito em 1962. Entre 

1964 e 1967, foi líder do governo na Câmara,durante o governo de Paulo Guerra. 

Com a extinção dos partidos políticos e o estabelecimento do bipartidarismo - de 

acordo com o Ato Institucional n° 2 , de 27 de outubro de 1965 - transferiu-se para a 

legenda da ARENA.

Em novembro de 1966, elegeu-se pela primeira vez deputado federal, pela 

legenda da ARENA. Nessa época, foi convidado pelo Departamento do Estado 

Americano para conhecer a economia rural americana.

Em 1967,  licenciou-se para assumir o cargo de secretário Geral da Fazenda,  

no governo de Nilo Coelho - 1967-1971. 

Por volta de 1971, afastou-se da política e foi cuidar de negócios familiares, 

ligados aos setores industrial e pecuarista. 

Voltou a política em 1978 e integrou-se à comissão de Ciência e Tecnologia. 

Com a extinção do bipartidarismo em 1979 e a reestruturação partidária filiou-se ao 

PDS. O terceiro mandato na Câmara Federal foi conquistado em 1982. Nesse 

período presidiu a CPI sobre recursos hídricos e integrou-se à comissão sobre 

questões do interior. Na sessão de votação sobre a Emenda Dante de Oliveira, 

(Conclusão)



240

votou contra as diretas já. No Colégio Eleitoral para a eleição de Presidente da 

República votou em Tancredo Neves, seguindo a orientação do grupo dissidente, 

liderado por Marco Maciel. Próximo às eleições de 1986, houve uma discórdia entre 

os políticos da família Coelho em relação àqueles que apoiavam o PMDB e os que 

apoiavam o PFL. Optando pela legenda do PFL, Osvaldo Coelho se elegeu 

deputado constituinte. Compôs, durante os trabalhos da ANC, como titular a  

comissão de sistematização, e a suplência da subcomissão da Família, da Educação 

Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da comunicação. Nesse mesmo ano, 

viajou a Washington, como observador parlamentar junto ao Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) e ao Banco Mundial.  

Nas principais votações da Constituinte, votou a favor da soberania popular. 

Votou contra o rompimento das relações diplomáticas com Países que mantinham 

política de discriminação racial, a pena de morte, a proibição do comércio  de 

sangue, o voto aos 16 anos, a nacionalização do subsolo, a limitação dos encargos 

da dívida  externa, a criação de um fundo de apoio a reforma agrária, e a legalização 

do jogo do bicho.

Reelegeu-se em 1990, em 1994 e em 1998 no seu sétimo mandato como 

deputado federal. 

VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 
                                                                                                                                         (Continua) 

1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade Estabilidade A Unicidade Sindical N 

40 horas A 40 horas A Presidencialismo S 

Turno de 6 horas A Turno de 6 horas A 5 anos para Sarney S 

Salário mínimo real A Prescrição/ 5 anos Aposentadoria
proporcional

N

Prescrição/5 anos Direito de greve Reforma agrária N 

Férias/ 1/3 do salário A Aviso prévio 
proporcional

Direito de 
greve/servidor 
público

A
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Piso salarial A Estabilidade do 
dirigente sindical 

Defensor do povo N 

Direito de greve Sindicato como 
substituto processual 

A Monopólio 
distribuição de 
petróleo

N

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

A Trabs./participação 
órgãos seus 
interesses

Comissão de fábrica Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

A   

Nota do 1º turno: ZERO Nota do 2º turno: ZERO Média final: ZERO 

Fonte: Pesquisa do DIAP-1988 

QUADRO 15 - EMENDA APRESENTADA POR OSVALDO DE SOUZA COELHO 

Emenda Apresentação Situação Partido Resumo
29864 04-09-1987 Rejeitada PFL Estabilidade no emprego. 

PAULO MARQUES PESSOA 

Nasceu em Carpina, interior de Pernambuco. Ganhou projeção pública, 

devido as suas atividades como radialista. Elegeu-se pela primeira vez vereador em 

sua terra natal, em 1966, pela legenda da ARENA. 

Formou-se em Comunicação Social em 1978 em Recife, quando se mudou 

para essa cidade definitivamente, assumindo a direção da Divisão de Rádio e 

Televisão da Secretária Municipal de Imprensa, função que ocuparia nos dois anos 

seguintes.

Com a extinção do bipartidarismo e a conseqüente reestruturação do  sistema 

partidário,  filiou-se ao PDS. Em 1982,  elegeu-se deputado estadual por essa 

legenda. Na assembléia Legislativa participou da Comissão Especial que investigou 

a crise da empresa do Jornal do Comércio e participou da comissão de Saúde e 

Assistência social e da comissão de Educação e Cultura. Em 1985 assumiu a 

segunda vice-presidência da Assembléia Legislativa até o fim do seu mandato.  

Elegeu-se deputado federal Constituinte em 1986. No transcorrer dos 

trabalhos da ANC foi membro titular da subcomissão de Ciência e Tecnologia e da 

(Conclusão)
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Comunicação, da Comissão de Família, da comissão de Educação e Cultura, e 

Esportes, da comissão de Ciência e Tecnologia e suplente da subcomissão dos 

Direitos Coletivos e Garantias e da Comissão da Soberania e dos Direitos e 

Garantias do homem e da mulher.

Nas votações mais relevantes da Câmara, votou favorável ao voto dos 16 

anos, à nacionalização do subsolo, e a legalização do jogo do bicho. Votou contra o 

rompimento de relações diplomáticas com Países que mantinham  políticas de 

discriminação racial, a pena de morte, a limitação do direito de propriedade privada, 

a criação de um fundo de apoio a reforma agrária, a limitação dos encargos da 

dívida externa a anistia aos micro e pequenos empresários e a soberania popular. 

Tentou a reeleição em 1990, mas não obteve sucesso. Voltou às suas 

atividades no setor de comunicação. 

VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 

1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade Estabilidade A Unicidade Sindical N 

40 horas 40 horas A Presidencialismo S 

Turno de 6 horas Turno de 6 horas A 5 anos para Sarney S 

Salário mínimo real A Prescrição/ 5 anos A Aposentadoria 
proporcional

A

Prescrição/5 anos A Direito de greve Reforma agrária N 

Férias/ 1/3 do salário  Aviso prévio 
proporcional

A Direito de 
greve/servidor 
público

S

Piso salarial  Estabilidade do 
dirigente sindical 

A Defensor do povo A 

Direit                            
o de greve 

 Sindicato como 
substituto processual 

A Monopólio 
distribuição de 
petróleo

N

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

 Trabs./participação 
órgãos seus 
interesses

   

Comissão de fábrica  Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

A   

Nota do 1º turno: 3,5 Nota do 2º turno: 1,0 Média final: 2,25 

Fonte: Pesquisa do DIAP-1988 
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QUADRO 16 - EMENDAS APRESENTADAS POR PAULO MARQUES PESSOA 

Emenda Apresentação Situação Partido Resumo

00395 09-06-1987 rejeitada PFL refere-se a liberdade de 
expressão.

19754 13-08-1987 rejeitada PFL ressalva dos direitos do 
trabalho estável. 

30248 04-09-1987 rejeitada PFL referente salário do 
trabalhador. 

00406 09-06-1987 aprovada PFL refere-se a liberdade de 
manifestação

24670 02-09-1987 rejeitada PFL refere-se aos sindicatos. 

RICARDO FERREIRA FIÚZA 

Nasceu em Fortaleza no Ceará, mas  formou-se em Recife e aqui 

desenvolveu suas atividades políticas e profissionais.

Fez o curso de direito e em 1970,  elegeu-se  deputado federal, pela ARENA. 

Durante essa legislatura, foi vice-presidente e membro da comissão de fiscalização 

Financeira e Tomada de Contas, além de ser titular da comissão da Bacia do São 

Francisco e suplente de Orçamento. Reelegeu-se deputado federal em 1974. 

Durante essa legislatura deu continuidade aos trabalhos nas comissões já citadas. 

Em 1978 conseguiu se eleger para o terceiro mandato. Com a extinção do 

bipartidarismo e a conseqüente reestruturação dos partidos, filiou-se ao PDS, partido 

que sucedeu a ARENA. No pleito de 1982, elegeu-se pela quarta vez para a Câmara 

de Deputados Federais, ainda na legenda do PDS. Nesse mandato, foi membro 

titular na CPI da dívida externa e na CPI do sistema bancário. Em abril de 1984 

votou contra a emenda Dante de Oliveira, para as eleições diretas já. Votou também 

no candidato dos militares para Presidência da República - Paulo Maluf - no colégio 

eleitoral em 15 de novembro de 1985. Justificou que havia dado o voto a Maluf, por 
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obediência eleitoral.  Durante o ano de 1985 migrou para o PFL, partido pelo qual se 

elegeu para o quinto mandato, em 1986.

Nos trabalhos da Constituinte, atuou como titular da comissão de 

sistematização e da comissão de Redação, e como suplente da subcomissão dos 

Municípios e Regiões, da comissão da Organização do Estado. Foi também relator 

da subcomissão de Defesa, do Estado, da sociedade e de sua segurança, da 

comissão da Organização Eleitoral Partidária, e de Garantia das Instituições. Dentro 

desse propósito, manteve em seu relatório todas as propostas feitas pelo Exército ao 

Congresso Constituinte; optou por não alterar as principais destinações 

constitucionais das Forças Armadas, até mesmo a sua discutida atuação na esfera 

interna.

Nas principais votações da ANC, votou contra o rompimento das relações 

diplomáticas com os países que mantinham políticas de discriminação racial, a pena 

de morte, a limitação do direito de propriedade privada, o mandado de segurança 

coletivo, a soberania popular, o voto aos 16 anos, a nacionalização do subsolo, a 

criação de um fundo de apoio à reforma agrária a legalização do jogo do bicho, a 

desapropriação da propriedade produtiva. Conservador, era também privatista e 

defendeu que 80% das empresas brasileiras fossem privatizadas. Foi um dos 

autores de uma das emendas mais elogiadas que favorecia o Presidencialismo. 

Justificou, dizendo não acreditar mais no Parlamentarismo. Ainda durante o ano de 

1987, integrou como vice-presidente uma comissão de investigação sobre o 

Conselho Missionário Indigenista - CIMI. Nessa Comissão criticou o não 

cumprimento da política oficial brasileira em relação ao índio, baseada no Estatuto 

Indígena e cuja finalidade principal é a integração dos índios de forma harmoniosa 

ao conjunto da sociedade brasileira. Na sua opinião, não era correto que o CIMI 
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buscasse preservar as comunidades de acordo com as etnias e que o isolacionismo 

das etnias, era uma utopia, tendo em vista que 95% dos índios  encontravam-se em 

processo de integração. 

O deputado foi também um dos principais parlamentares ideólogos do 

Centrão.  Em março de 1988, ainda tentou organizar um grupo de  50 parlamentares 

para derrubar algumas conquistas sociais, já aprovadas pela Constituinte tais como, 

amplo direito de greve, o adicional de 1/3 do salário, durante as férias, e outras. Em 

maio de 1988, mesmo com toda mobilização para derrubar as conquistas sociais, o 

capítulo da Ordem Econômica foi derrotado por parlamentares progressistas que 

venceram o Centrão por 279 contra 210. Não se conformando com a derrota, 

afirmou que “o apelo nacionalista está colocando tudo a perder”. Em julho de 1988, 

declarou que “Presidente Sarney precisava intervir para suprimir, no segundo turno, 

os pontos delicados aprovados pela Constituinte, considerados por seu grupo 

prejudiciais aos interesses nacionais e perigosos para a estabilidade da democracia: 

o direito de greve, o voto facultativo aos 16 anos, a definição  de empresa de capital 

nacional, a licença paternidade, o tabelamento de juros bancários em 12% ao ano, e 

a jornada de seis horas para os turnos ininterruptos de trabalho. Ressaltou ainda 

que as preocupações dos empresários coincidiam com as do centrão (FIÚZA, 1988, 

apud ABREU, 2001,p. 2216).

Em setembro do mesmo ano, indica Abreu (2001), em artigo da Folha de São 

Paulo, sobre as disposições nacionalistas da Constituinte, em relação ao setor 

mineral, propôs que apenas as empresas 100% brasileiras pudessem minerar nas 

áreas de fronteira e nas terras indígenas por serem de segurança nacional. Em outra 

áreas seriam permitidos recursos externos em atividades, caracterizadas pelo 

altíssimo risco, por um longo prazo para a maturação dos investimentos , já que, 
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segundo ele, o País atravessava um período caracterizado pela rápida 

modernização tecnológica e a internacionalização dos mercados (FIÚZA, 1988, apud 

ABREU, 2001).  

Após a promulgação da Constituição, retornou à Câmara para os trabalhos 

ordinários, como parlamentar. Reelegeu-se em mais duas legislaturas 1990 e 1998. 

Por volta do pleito de 1994, ainda vivendo os acontecimentos do impeachment do 

Presidente Collor, de quem foi ministro (Pasta da Ação Social) e auxiliar fervoroso, 

chegando a formar junto com o pedessista Jarbas Passarinho e o pefelista Jorge 

Bornhausen o trio de ouro do governo Collor, não se candidatou. Em outubro de 

1992, chegou a ser acusado de ter manipulado sete milhões de dólares depositados 

judicialmente na Caixa Econômica Federal pelas empresas que estavam movendo 

ação contra a cobrança do Finsocial, para compra de votos contra o impeachment 

do Presidente Collor, além de outras acusações que pesavam sobre ele. Em maio 

do ano seguinte - 1993 - foi absolvido e declarou que estava deixando a vida 

pública. Porém voltou a se candidatar em 1998. 

VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 
                                                                                                                                          (Continua) 

1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade Estabilidade Unicidade Sindical A 

40 horas 40 horas A Presidencialismo S 

Turno de 6 horas Turno de 6 horas 5 anos para Sarney S 

Salário mínimo real Prescrição/ 5 anos A Aposentadoria 
proporcional

N

Prescrição/5 anos Direito de greve A Reforma agrária N 

Férias/ 1/3 do salário A Aviso prévio 
proporcional

A Direito de 
greve/servidor 
público

N

Piso salarial Estabilidade do 
dirigente sindical 

A Defensor do povo A 

Direito de greve  Sindicato como 
substituto processual 

Monopólio
distribuição de 
petróleo

N
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Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

A Trabs./participação 
órgãos seus 
interesses

A   

Comissão de fábrica A Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

A   

Nota do 1º turno: 0,5 Nota do 2º turno: ZERO Média final: 0,25 

Fonte: Pesquisa do DIAP-1988 

QUADRO 17 - EMENDAS APRESENTADAS POR RICARDO FERREIRA FIÚZA 

Emenda Apresentação Situação Partido Resumo

01531 13-01-1988 Rejeitada PFL 

direitos e funcionalidade das 
Leis em relação à proteção 
efetiva e imprescindível dos 

direitos a garantias individuais.

04350 02-07-1987 Não informado PFL Relaciona-se com terrorismo e 
tortura.

04089 02-07-1987 Prejudicada PFL Relaciona-se com terrorismo e 
tortura.

25057 02-09-1987 Rejeitada PFL Relaciona-se com tortura, 
maus tratos. 

04109 02-07-1987 Prejudicada PFL Refere-se a aposentadoria. 

01531 13-01-1988 Rejeitada PFL 
Refere-se aos direitos dos 
brasileiros e estrangeiros 

residentes no país. 

04091 02-07-1987 Aprovada PFL Refere-se a garantia ao 
trabalho.

ROBERTO JOÃO PEREIRA FREIRE

Nasceu em Recife e se formou em Direito. Desde o tempo de estudante foi 

militante do Partido Comunista e participou da estruturação das ligas camponesas 

na zona da mata. Em 1970 foi alçado a procurador autárquico do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. 

 Filiou-se ao MDB sem deixar, porém de estar ligado ao PCB. Na legenda do 

MDB se candidatou à prefeitura do Recife em 1972. Não obteve sucesso nesse 

pleito, mas, em novembro de 1974, foi eleito deputado estadual. Foi titular da 

Comissão de Constituição e Justiça - 1975-1977 - e em 1978 foi também líder do 

MDB na Assembléia do Estado. Nesse ano conseguiu se eleger deputado federal. 

(Conclusão)
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Após o fim do bipartidarismo e a reestruturação dos partidos se filiou ao PMDB. 

Durante essa legislatura participou da comissão do Interior - 1979-1983 - e na 

comissão Parlamentar de Inquérito sobre o ensino pago - 1980-1982. 

Reelegeu-se no pleito de novembro de 1982 como vice-líder do PMDB. 

Procurou dialogar com o governo do General Figueiredo, negociando diretamente 

com o ministro da Justiça Ibrahim Abi-Ackel, mudanças na Lei dos Estrangeiros, 

aprovada pelo Congresso em 1983. 

Votou na emenda Dante de Oliveira, pelas Diretas Já e no candidato 

Tancredo Neves, para Presidente da República.   

Com o desenrolar dos acontecimentos e a morte de Tancredo Neves, propôs 

ao Presidente Sarney um governo de transição atento às mudanças sociais e 

políticas que se faziam necessárias e evitando-se assim, o continuísmo do governo 

anterior.

 Obteve do Presidente Sarney a aprovação para publicação do programa e 

Estatuto do Partido Comunista. Encaminhou o documento ao Tribunal Superior 

Eleitoral, buscando viabilizar a participação do Partido nas eleições para prefeitos 

das capitais que se realizariam no ano ainda.

Candidatou-se pelo PCB, à Prefeitura do Recife, na legenda do PCB, mas 

não foi eleito, perdendo para seu oponente, Jarbas Vasconcelos. Deu continuidade 

ao seu mandato na Câmara.

Em 1986, candidatou-se e foi reeleito a deputado constituinte. Único 

representante do PCB pernambucano na Constituinte, integrou as comissões de 

sistematização e de Redação. Foi vice-presidente do PCB durante a Constituinte. 

Considerando que a anistia fiscal, sem restrição, se assemelhava a “trambicagem” 
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provocou, no parlamento, a animosidade do deputado Ronaldo Caiado líder da 

bancada que defendia os interesses dos latifundiários.  

Votou a favor do rompimento de relações diplomáticas com os países que 

mantinham políticas de discriminação racial, da limitação do direito de propriedade, 

da nacionalização do subsolo, da estatização do sistema financeiro, do limite de 

12% para os juros reais, durante o ano, da limitação dos encargos da dívida externa, 

do aborto, da proibição do comércio de sangue, da soberania popular, do mandado 

de segurança coletivo, do voto facultativo aos 16 anos, da criação de um fundo de 

apoio á reforma agrária, da desapropriação da propriedade produtiva, e da anistia 

aos micro e pequenos empresários. Votou contra a pluralidade sindical e a 

legalização do jogo do bicho. Voltou aos trabalhos ordinários da Câmara após a 

promulgação da Constituinte. Em 1989,  candidatou-se a Presidente da República, 

mas não foi bem sucedido. Durante a campanha, teria afirmado que “adotaria uma 

forma de governo capaz de atingir o socialismo pela via democrática, nos moldes do 

Presidente Allende no Chile. Ateu, disse que permitiria a liberdade religiosa no País, 

ressaltando que o seu ideal de justiça situava-se acima de qualquer crença. 

Destacando que tornaria público o Estado que só atendia a interesses privados, seu 

programa de governo baseava-se numa política de distribuição de renda, no resgate 

dos valores do salário mínimo e médio na diminuição das taxas de juros, e de lucros 

e no estímulo dos setores produtivos. Apresentava-se como cidadão comum que 

gostava do carnaval de Olinda, conseguiu quebrar algum preconceito em relação ao 

PCB e conquistou eleitores entre artistas de televisão, estudantes, universitários, 

empresários e fazendeiros. Foi o quinto colocado em Pernambuco e oitavo em nível 

nacional. Apoiou a frente popular que apoiava a candidatura de Luís Inácio Lula da 

Silva para Presidente em oposição a Fernando Collor.
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Foi reeleito em 1994, porém  teve que se afastar da legenda do PCB, uma 

vez que a Constituição determinava para a sobrevivência de cada partido, uma 

bancada de pelo menos cinco parlamentares, e o PCB tinha somente três. 

Em 1994, elegeu-se senador para o período de 1995-2003. Distinguiu-se 

sempre pela luta em prol de causas populares. Em 1996, tentou novamente se 

eleger para prefeito do Recife, mas foi derrotado Por Roberto Magalhães. 

Candidatou-se em 1998 na chapa de Ciro Gomes a Vice-Presidente da República, 

mas foram vencidos por Fernando Henrique Cardoso, ainda no primeiro turno.  

VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 
1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade  Estabilidade  Unicidade Sindical S 

40 horas  40 horas  Presidencialismo N 

Turno de 6 horas  Turno de 6 horas  5 anos para Sarney N 

Salário mínimo real  Prescrição/ 5 anos  Aposentadoria 
proporcional

S

Prescrição/5 anos  Direito de greve  Reforma agrária S 

Férias/ 1/3 do salário  Aviso prévio 
proporcional

 Direito de 
greve/servidor 
público

S

Piso salarial  Estabilidade do 
dirigente sindical 

 Defensor do povo S 

Direito de greve  Sindicato como 
substituto processual 

 Monopólio 
distribuição de 
petróleo

S

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

 Trabs./participação 
órgãos seus 
interesses

   

Comissão de fábrica  Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

   

Nota do 1º turno: DEZ Nota do 2º turno: DEZ Média final: DEZ 

Fonte: Pesquisa do DIAP-1988 

QUADRO 18 - EMENDAS APRESENTADAS POR ROBERTO JOÃO PEREIRA 
FREIRE

(Continua) 
Emenda Apresentação Situação Partido Resumo

33597 05-09-1987 parcialmente
aprovada PCB

altera redação do art. 246. 
Refere-se a competência da 

União em promover a 
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Reforma Agrária. 

33365 05-09-1987 parcialmente
aprovada PCB

o Estado estimulará a 
participação popular em todos 

os níveis da Administração 
Pública

10891 11-08-1987 rejeitada PCB 
relativa a imposto sobre áreas 
urbanas não edificadas e não 

utilizadas. 

10895 11-08-1987 parcialmente
aprovada PCB a questão do direito de 

construir em área urbana. 

00243 20-05-1987 rejeitada PCB dever do Estado quanto à 
educação. 

00901 02-06-1987 prejudicada PCB direitos do menor carente ou 
abandonado.

18858 13-08-1987 parcialmente
aprovada PCB refere-se a política agrícola. 

24415 02-09-1987 parcialmente
aprovada PCB refere-se à desapropriação 

imobiliária urbana. 

00069 17-05-1987 não informado PCB 
refere-se ao direito à 

propriedade imobiliária 
urbana.

00071 17-05-1987 não informado PCB direito de todo cidadão a 
moradia.

00167 19-05-1987 não informado PCB refere-se à desapropriação 
imobiliária urbana. 

00602 01-06-1987 aprovada PCB refere-se aos direitos e 
garantias individuais. 

00063 17-05-1987 não informado PCB relativa ao meio ambiente 

00073 19-05-1987 não informado PCB 
refere-se ao dever da união, 
Estados e municípios com 
relação ao meio ambiente. 

00243 20-05-1987 rejeitada PCB refere-se a educação. 

00057 17-05-1987 rejeitada PCB refere-se as relações 
internacionais. 

00601 01-06-1987 parcialmente
aprovada PCB refere-se as relações 

internacionais. 

00608 01-06-1987 rejeitada PCB refere-se direitos e garantias 
individuais. 

33764 05-09-1987 rejeitada PCB refere-se ao direito ao 
trabalho.

00287 09-06-1987 parcialmente
aprovada PCB refere-se a desapropriação

imobiliária urbana 

04923 02-07-1987 não informado PCB refere-se desapropriação 
rural.

04573 02-07-1987 parcialmente
aprovada PCB refere-se reforma agrária. 

10896 11-08-1987 parcialmente PCB refere-se desapropriação 

(Continua)
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aprovada urbana. 

00228 20-05-1987 rejeitada PCB alistamento e voto. 

33370 05-09-1987 rejeitada PCB tarefas do Estado. 

04549 02-07-1987 parcialmente
aprovada PCB refere-se  ao direito de 

construir em área urbana. 

00167 19-05-1987 não informado PCB refere-se  a desapropriação 
imobiliária urbana. 

00195 01-06-1987 parcialmente
aprovado PCB refere-se  a desapropriação 

imobiliária urbana. 

00795 01-06-1987 parcialmente
aprovado PCB refere-se  ao direito de 

propriedade.
33604 05-09-1987 aprovada PCB refere-se aos direitos naturais.

24424 02-09-1987 parcialmente
aprovada PCB refere-se aos direitos de 

construir.

SALATIEL SOUZA CARVALHO 

Nasceu no Maranhão e fez a sua formação profissional em Recife. De 1974 

até 1986 exerceu sua profissão de engenheiro, sendo que desde 1981 trabalhou na 

companhia de Eletricidade de Pernambuco - CELPE.  A partir de 1982 exerceu o 

cargo de gerente regional de operações. 

Em 1986 filiou-se ao PFL, candidatando-se a deputado federal constituinte. 

Era pastor protestante. Nesse pleito, teve a ajuda da mulher do ex-governador da 

Bahia - Roberto Santos - que pertencia também a essa religião, e o ajudou na 

consolidação das suas bases eleitorais, junto a população evangélica. Altamente 

conservador e bom orador, consolidou-se através dos programas eleitorais no rádio 

e na televisão. Com essas prerrogativas, foi utilizado pela Frente Democrática, 

formada pelo PFL e pelo PDS na eleição pernambucana que elegeu Miguel Arraes. 

Durante a campanha, em apoio a José Múcio, oponente de Arraes,  notabilizou-se 

acusando Arraes de ser favorável à luta armada como instrumento de conquistas 

sociais, utilizando-se de um livro publicado em 1960, pelo governador. Sua denúncia 

(Conclusão)
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provocou a suspensão do Programa eleitoral do PFL, por vinte e quatro horas e se 

não trouxe votos para Múcio, beneficiou bastante o candidato que recebeu uma 

votação maciça nas urnas do eleitorado protestante.

Na Constituinte, foi titular da subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, 

Pessoas Deficientes e Minorias, da comissão de Ordem social e Suplente da 

Subcomissão dos municípios e das Regiões da comissão de Organização do 

Estado.

Votou a favor  do mandado de segurança coletivo, da soberania popular, do 

voto facultativo aos 16 anos, da nacionalização do subsolo, da proibição do 

comércio de sangue.  Votou contra a pena de morte, a limitação do direito de 

propriedade privada, o aborto, a estatização do sistema financeiro, a limitação dos 

encargos da dívida externa, a criação de um fundo de apoio a reforma agrária, a 

legalização do jogo do bicho. Absteve-se de votar sobre a pluralidade sindical, o 

limite de 12% para os juros reais  e a anistia aos micro e pequenos empresários. 

Com a promulgação da nova Constituição, voltou aos trabalhos ordinários na 

Câmara. O deputado se reelegeu para a Câmara Federal nos mandatos de 1990, 

1994 e 1998. 

VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 
                                            (Continua) 

1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade Estabilidade A Unicidade Sindical S 

40 horas  40 horas A Presidencialismo S 

Turno de 6 horas  Turno de 6 horas  5 anos para Sarney S 

Salário mínimo real  Prescrição/ 5 anos A Aposentadoria proporcional A 
Prescrição/5 anos  Direito de greve  Reforma agrária N 

Férias/ 1/3 do salário  Aviso prévio proporcional A Direito de greve/servidor 
público

A

Piso salarial  Estabilidade do dirigente 
sindical 

 Defensor do povo A 

Direito de greve  Sindicato como substitut
processual

 Monopólio distribuição de 
petróleo

S
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Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

 Trabs./participação 
órgãos seus interesses 

Comissão de fábrica  Auto-aplicabilidade dos 
direitos sociais 

   

Nota do 1º turno: 8,5 Nota do 2º turno: 5,0 Média final: 6,75 

Fonte: Pesquisa do DIAP-1988 

QUADRO 19 - EMENDAS APRESENTADAS POR SALATIEL SOUZA CARVALHO 

Emenda Apresentação Situação Partido Resumo

14920 13-08-1987 aprovada PFL 

suprimir o art. 360, que impõe 
limitação à participação das 

entidades  e empresas estatais na 
manutenção financeira de planos 

de previdência complementar. 

15827 13-08-1987 parcialmente
aprovada PFL direitos das pessoas portadoras 

de deficiência. 

00277 01-06-1987 rejeitada PFL relativa a educação, cultura e 
esportes.

WILSON DE QUEIROZ CAMPOS 

Nasceu na cidade do Brejo da Madre de Deus, interior pernambucano. 

Começou sua vida profissional como perito-contador e,  posteriormente,  formou-se 

em Economia. Comerciante, tornou-se proprietário de uma cadeia de lojas em 

Pernambuco. Foi presidente da Federação do comércio e do Serviço Social do 

Comércio - SESC. Em seguida foi Diretor da Confederação Nacional do Comércio. 

Em 1964 foi eleito Presidente da Associação Comercial de Pernambuco. Foi 

membro de diversas entidades pernambucanas. Em 1970, elegeu-se senador pela 

legenda da ARENA, derrotando o candidato do MDB, José Ermínio de Morais. 

Nessa legislação foi membro efetivo das Comissões de Assuntos Regionais e de 

Economia e Suplente das Comissões de Legislação Social e de Saúde do Senado. 

Foi designado delegado do Brasil na Conferência da Organização Internacional do 

Trabalho - OIT - em 1972, em Genebra, Suíça. 

(Conclusão)
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Em 1975, sofreu denúncias, envolvendo o sistema financeiro BANDEPE,  

acusado de tráfego de influência para angariar propina para financiar a eleição do 

seu filho, candidato a deputado federal - Carlos Wilson Campos. O processo teve 

diversos desdobramentos, inclusive no Senado Federal, mas, finalmente, o senador 

foi absolvido por falta de provas concludentes, entretanto  a última decisão cabia ao 

Senado que ratificou, também, sua inocência. Havia, entretanto, muitas pressões 

para que o senador renunciasse ao mandato. Manteve-se sempre no cargo 

reafirmando a sua inocência. Menos de 48 horas após ter recebido absolvição do 

Congresso teve seu mandato cassado pelo Presidente da República - General 

Geisel - que se valendo das prerrogativas do ato Institucional n° 5 (AI5), suspendeu 

também seus direitos políticos por dez anos.

Com a extinção do bipartidarismo e a reformulação dos partidos, ingressou no 

PP. Posteriormente e sob a influência do seu filho, Carlos Wilson que já compunha 

esse partido, migrou para o PMDB. Por essa legenda, elegeu-se para deputado 

estadual em 1982 e destacou-se pela oposição que, na época, fez ao governador 

Roberto Magalhães.

Nas eleições de 1986, candidatou-se e foi eleito deputado constituinte. 

Foi titular da subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, da 

comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças e Suplente da subcomissão 

da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, da comissão da Ordem 

Econômica.

  Na Constituinte, foi favorável ao rompimento de relações diplomáticas com 

países que mantinham políticas de discriminação racial, ao mandado de segurança 

coletivo, à soberania popular, ao voto facultativo aos 16 anos, à nacionalização do 

subsolo, à estatização do sistema financeiro, ao limite de 12% de juros reais ao ano, 
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à criação de um fundo para a reforma agrária, à proibição do comércio de sangue à 

legalização do jogo do bicho, e à desapropriação da propriedade produtiva. Foi 

contra a pena de morte, a limitação do direito de propriedade privada, o aborto a 

anistia aos micro e pequenos empresários. 

  Com a promulgação da nova Constituição, retornou aos trabalhos ordinários 

da Câmara. Reelegeu-se nas eleições de 1990 pelo PMDB, nas eleições de 1994 

pelo PSDB, porém nas eleições de 1998, embora tenha se candidatado para a 

Câmara federal, não obteve sucesso.

VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 

1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade Estabilidade AB Unicidade Sindical S 

40 horas 40 horas Presidencialismo S 

Turno de 6 horas  Turno de 6 horas  5 anos para Sarney N 

Salário mínimo real  Prescrição/ 5 anos  Aposentadoria 
proporcional

S

Prescrição/5 anos  Direito de greve  Reforma agrária S 

Férias/ 1/3 do salário  Aviso prévio 
proporcional

 Direito de 
greve/servidor 
público

A

Piso salarial  Estabilidade do 
dirigente sindical 

 Defensor do povo S 

Direito de greve  Sindicato como 
substituto processual 

 Monopólio 
distribuição de 
petróleo

AB

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

 Trabs./participação 
órgãos seus 
interesses

Comissão de fábrica A Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

   

Nota do 1º turno: 6,5 Nota do 2º turno: 7,0 Média final: 6,75 

Fonte: Pesquisa do DIAP-1988 

QUADRO 20 - EMENDA APRESENTADA POR WILSON DE QUEIROZ CAMPOS 

Emenda Apresentação Situação Partido Resumo

33041 05-09-1987 rejeitada PMDB composição do Senado 
Federal da República. 
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Seguindo a orientação de Rodrigues (1987) que considerou inadequado e 

incompatível agregar em sua pesquisa Senadores e Deputados, optamos também 

por separá-los, embora na pesquisa do DIAP os dados alusivos aos Senadores e 

Deputados estejam dispostos dentro das mesmas categorias de análise, 

excetuando-se os dados do Senador Antônio de Arruda Farias que faleceu antes 

das votações do primeiro turno da Constituinte e foi substituído por Nei Maranhão.

Apresentamos a seguir os dados referentes aos Senadores pernambucanos 

que participaram da Constituinte: 

MARCO ANTONIO MACIEL 

Nasceu em Recife, Pernambuco e se formou em Direito. Muito cedo, 

ingressou na política estudantil, tendo assumido por duas vezes o comando do 

Diretório Central dos Estudantes, da sua Universidade. Em 1963, assumiu a 

presidência da União de Estudantes de Pernambuco. Desde essa época, da sua 

atuação na política estudantil se destacou pela oposição à corrente ideológica de 

esquerda, prevalecente na União Nacional dos Estudantes, entidade da qual 

terminou se desligando, por meio manifesto publicado na Imprensa. Nesse período, 

aliou-se às forças políticas que se opunham ao governo de Miguel Arraes -1962-

1964.

Logo depois da implantação da ditadura militar e da deposição do governo de 

Miguel Arraes foi chamado pelo governador Paulo Guerra (1964-1967) para assumir 

o cargo de secretário-assistente do governo de Pernambuco. Tendo em vista sua 

pouca idade, não pôde atender ao convite, mas permaneceu como assessor do 

governador. 
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Em 1966, elegeu-se deputado estadual  pela legenda da ARENA. Foi líder do 

governo durante todo o governo de Nilo Coelho (1967-1971). 

Na eleição de 1970, elegeu-se pela ARENA, deputado federal. Membro 

efetivo da comissão de Minas e Energia e suplente das comissões de Economia, de 

Relações Exteriores e da Bacia do São Francisco, fez parte do grupo de estudo de 

atualização do regimento interno da Câmara. Em 1972 foi designado segundo 

secretário do diretório nacional da ARENA e no ano seguinte primeiro secretário. 

Nesse período, era presidente do Partido o Senador Filinto Muller.

Reelegeu-se deputado federal em 1974. Teve por essa época seu nome 

cogitado para sucessão do governo do estado de Pernambuco, mas o nome de José 

Francisco Moura Cavalcanti acabou prevalecendo, para eleição ainda por via 

indireta.

Em 1976,  foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, para o período de 

1977-1978. Em abril de 1977, o Presidente Ernesto Geisel fechou o Congresso 

provisoriamente, justificando o fato pela necessidade de realizar a reforma no 

judiciário que vinha sendo “obstruída” ela oposição. Maciel buscou amenizar a 

situação, dizendo que se tratava de se realizar alguns rearranjos institucionais. O 

recesso durou  14 dias e resultou no que foi denominado “pacote de abril”, ou seja, 

uma série de medidas que visavam a fortalecer a ARENA, partido do governo, 

ameaçada desde a eleição de 1974, quando o partido de oposição obteve notável 

resultado , como já indicado em item anterior, deste trabalho. 

Em 1978, após concluir seu mandato na Câmara Federal, foi indicado pelo 

Presidente Geisel e João Batista Figueiredo, futuro Presidente, governador do 

Estado de Pernambuco, cargo que foi homologado pela Câmara do estado. 
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  Com a extinção do bipartidarismo em 1979, participou da organização do 

novo partido - PDS -que substituiu a ARENA. 

Em 1982, deixou o governo, substituído por José Muniz Ramos e se 

candidatou a Senador, vencendo o candidato do PMDB Cid Sampaio. Nessa 

legislatura se dedicou à articulação da sua candidatura à Presidência da República, 

sucedendo ao General Figueiredo. Fez diversos contatos, com a Igreja e importantes 

segmentos empresariais. Em 1983, lançou o que seria sua plataforma eleitoral no 

Congresso e comunicou ao então presidente do PDS, sua postulação.

Surgiram, como já destacado em item anterior desse trabalho, mais três 

candidatos, Aureliano Chaves, Mario Andreazza e Paulo Maluf. Nesse momento, o 

PDS tinha maioria absoluta no Congresso e acreditava-se que o candidato que fosse 

indicado venceria, com facilidade, a disputa presidencial.  

Em fins de 1983, como referido anteriormente, começa a se solidificar entre a 

oposição a idéia de uma campanha popular pelas eleições diretas já, para 

presidente. É quando surge a emenda constitucional proposta pelo deputado Dante 

de Oliveira - PMDB-MT, propondo a - eleição direta já - para Presidente da 

República, idéia que levou milhões de brasileiros à praça pública, reivindicando e 

desejando que as eleições se realizassem pela via direta, já nas próximas eleições.

No início de 1984, Marco Maciel lança documento - “Participação e 

Compromisso”, preconizando eleições pela via direta, sem, no entanto destacar 

eleições diretas para quando? Ao chegar próximo da votação da emenda Dante de 

Oliveira e antevendo a possibilidade de ver suas ambições à presidência da 

República não se realizarem, afirmou sua posição, defendendo a via indireta para as 

eleições. Em seguida, tomou a frente das articulações que estabeleciam as eleições 

diretas apenas para 1988. Após a derrota da emenda Dante de Oliveira,  a disputa 
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se acirrou entre os quatro candidatos, Aureliano Chaves, Mario Andreazza e Paulo 

Maluf e Marco Maciel. Maluf acabou conseguindo ser o indicado. Diante desse 

quadro, Maciel se articulou a um grupo dissidente ao qual também já havia se 

agregado Aureliano Chaves, para tentar encontrar um outro nome para postular o 

cargo. Só em maio, retirou o seu nome, afirmando que, “concordaria com a  retirada 

da sua candidatura, desde que tal atitude facilitasse o entendimento entre governo e 

oposição e contribuísse para uma sucessão sem traumas” (MACIEL 1984, apud 

ABREU, 2001, p. 3414).

A partir daí, formou uma coalizão com setores do PMDB, que deu origem à 

Aliança Democrática que elegeu Tancredo Neves. Com a vitória de Tancredo Neves 

a Aliança Democrática, sobretudo os setores dissidentes do PDS, fundaram o 

partido do PFL. 

Maciel foi nomeado por Tancredo Ministro da Educação. Com a reforma 

ministerial,  promovida por Sarney que sucedeu o Presidente Tancredo, após o seu 

falecimento, Maciel foi convocado para a chefiar a Casa Civil da Presidência da 

República.

Em fevereiro de 1986, o governo lançou o plano cruzado beneficiando a 

população, e conseqüentemente, a popularidade de Sarney. Com isso os resultados 

das eleições  favoreceram o PMDB. O PFL elegeu apenas o governo de Sergipe.  

Em Pernambuco, Maciel trabalhou pela formação de uma frente de apoio ao 

seu candidato José Múcio. O pleito foi, entretanto, vencido por Miguel Arraes.  

Pretendendo lançar seu nome nacionalmente, como Presidente da República nas 

eleições seguintes trabalhou também pela candidatura de Antonio Ermírio de Morais, 

em São Paulo que foi vencido pelo candidato do PMDB, Orestes Quércia. Com o 

resultado das eleições,  favorecendo o PMDB e o desgaste do governo após adoção 
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de medidas econômicas restritivas, observou-se  o enfraquecimento do Chefe da 

Casa Civil, como articulador político do governo. Em abril de 1987, Maciel demitiu-se 

do posto e foi substituído por Ronaldo Costa Couto. Foi para a presidência Nacional 

do PFL e voltou às atividades no Senado, onde se realizavam os trabalhos 

Constituintes. Assumiu destacado papel na articulação dos setores conservadores e 

liberais e combateu, com veemência, o estabelecimento dos limites ao direito de 

propriedade privada, a estatização do sistema financeiro, o limite de 12% ao ano 

para os juros reais, a limitação dos encargos da dívida externa, a criação de um 

fundo de apoio à reforma agrária e a desapropriação de terras produtivas. Foi 

desfavorável ao aborto e à pena de morte, e ao rompimento de relações com países 

que mantinham políticas de discriminação racial. Votou a favor do voto aos 16 anos, 

ao mandado de segurança coletivo, à anistia aos micro e pequenos empresários.

Em abril de 1989, lançou-se como pré-candidato à presidência da República. 

O ministro das Minas e Energia -  Aureliano Chaves - foi, porém, o indicado pelo 

PFL.  Apoiou, discretamente, a candidatura desse candidato e se engajou 

fortemente no segundo turno das eleições, apoiando o ex-governador alagoano 

Fernando Collor de Melo. 

Em outubro de 1990, foi reeleito senador pela legenda do PFL, em 1998 foi 

eleito vice-Presidente da República e em 2002 obteve novo mandato para Senador.

VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 
(Continua) 

1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade Estabilidade Unicidade Sindical N 

40 horas 40 horas Presidencialismo S 

Turno de 6 horas Ab Turno de 6 horas A 5 anos para Sarney N 

Salário mínimo real Prescrição/ 5 anos Aposentadoria
proporcional

S

Prescrição/5 anos Direito de greve Reforma agrária N 
(Conclusão)
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Férias/ 1/3 do salário  Aviso prévio proporcional A Direito de greve/servidor 
público

Ab

Piso salarial  Estabilidade do dirigente 
sindical 

Ab Defensor do povo N 

Direito de greve  Sindicato como substituto 
processual

Monopólio distribuição de 
petróleo

N

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

 Trabs./participação 
órgãos seus interesses 

   

Comissão de fábrica Auto-aplicabilidade dos 
direitos sociais 

A   

Nota do 1º turno: 4,0 Nota do 2º turno: 1,0 Média final: 2,5 

Não encontramos na bibliografia consultada emendas propostas por Marco 

Maciel na Constituinte. 

NEI ALBUQUERQUE MARANHÃO 

Da cidade de Moreno, interior de Pernambuco, seu pai foi conhecido como o 

maior comerciante de carne de Pernambuco. Foi também destacado deputado 

estadual por cinco legislaturas pelo antigo partido do PSD.

Industrial,  proprietário da Companhia Maranhão S.A. iniciou sua vida política 

como prefeito de sua cidade natal em 1951. Pertencente ao Partido Libertador - PL, 

elegeu-se em 1954 deputado federal, por Pernambuco, por meio de uma Frente 

Democrática Pernambucana - coligação formada pelo PL, PSD e Partido 

Democrático Cristão - PDC, Partido Social Progressista - PSP, e Partido de 

Representação Popular. Em outubro de 1958, tentou se eleger, mas ficou apenas 

em uma suplência, pela mesma Frente Democrática. Em 1962, elegeu-se para 

deputado Federal, por coligação feita pela Frente Democrática e a antiga UDN. Após 

a extinção dos partidos políticos com a decretação do Ato Institucional n° 2  (AI2) e 

instituição do bipartidarismo, filiou-se a ARENA, partido de sustentação do governo. 

Em 1966,  foi reeleito deputado federal, mas, em 1969, teve seu mandato cassado e 
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os direitos políticos suspensos por dez anos, com  base no Ato Institucional nº 5 

(AI5).

Com a extinção do bipartidarismo em 1979 e a reestruturação de novos 

partidos, filiou-se ao PTB. Concorreu a Câmara Estadual de Pernambuco em 1982, 

mas obteve apenas uma suplência. Migrou para o Partido Municipalista Brasileiro - 

PMB, legenda pela qual concorreu, em 1986, a uma vaga de suplência na chapa de 

Antonio Farias. Apesar de representar uma legenda de pouca envergadura, foi 

beneficiado com as alianças que estabeleceu, com o PMDB e, que visavam a 

eleição de Miguel Arraes ao governo do Estado, Antonio Farias conseguiu se eleger, 

obtendo uma cadeira no Senado e derrotando o candidato do PFL, Roberto 

Magalhães. A outra vaga ficou com o senador Pedro Mansueto de Lavor, o mais  

votado senador, nesse pleito.

Em abril de 1988 o Senador Antonio Farias44 foi acometido de um enfarte 

fulminante. Nei Maranhão assumiu a sua cadeira no Senado, ainda na primeira fase 

de votação da Constituinte. 

Durante as principais votações da Constituinte, foi favorável à nacionalização 

do subsolo, à criação de um fundo de apoio à reforma agrária, a anistia aos micro e 

pequenos empresários, à legalização do jogo do bicho e da desapropriação da 

propriedade produtiva. Votou contrário à estatização do sistema financeiro, ao limite 

de 12% ao ano para os juros reais, à  limitação dos encargos da dívida externa.  

Com a extinção do PMB em 1989, transferiu-se para o PRN e com a eleição 

de Fernando Collor por essa legenda,  tornou-se líder do PRN no Senado. Foi 

sempre um defensor ardente do Presidente Collor nos trâmites que enfrentou. Foi 

também acusado de sonegação em suas empresas pela Justiça pernambucana em 

44 Ainda durante o ano de 1987 o senador Antonio de Farias propôs a seguinte emenda para a 
Constituinte:  EMENDA: 21142, APRESENTAÇÃO: 31/08/1987, Rejeitada. 
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quatorze processos, e, em 1994 teve seus direitos políticos cassados, por três anos 

pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), por ter usado a gráfica do Senado para 

confecção de  750.000 cadernos escolares com a inscrição Nei Maranhão - senador 

de fé. 

Votação em Matéria Constitucional 
1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade -- Estabilidade Unicidade Sindical -- 

40 horas -- 40 horas Presidencialismo -- 

Turno de 6 horas -- Turno de 6 horas  5 anos para Sarney N 

Salário mínimo real -- Prescrição/ 5 anos Aposentadoria
proporcional

S

Prescrição/5 anos -- Direito de greve  Reforma agrária S 

Férias/ 1/3 do salário -- Aviso prévio 
proporcional

 Direito de 
greve/servidor 
público

--

Piso salarial -- Estabilidade do 
dirigente sindical 

Defensor do povo -- 

Direito de greve -- Sindicato como 
substituto processual 

Monopólio
distribuição de 
petróleo

S

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

-- Trabs./participação 
órgãos seus 
interesses

Comissão de fábrica -- Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

   

Nota do 1º turno: -- Nota do 2º turno: 4,0 Média final: 4,0 

Fonte: Pesquisa do DIAP-1988 

PEDRO MANSUETO DE LAVOR 

Cearense, licenciou-se em teologia, prosseguiu sua formação, fazendo os 

cursos de Sociologia, Política, Ciências Jurídicas e Sociais e em Filosofia. Em 1961, 

foi nomeado sacerdote católico e fixou-se em Petrolina, interior de Pernambuco, 

onde exerceu diversos cargos em Movimentos sociais tais como Educação de Base, 

Fundação Rural, a Voz de São Francisco, direção da Cáritas Diocesana. Em 1969, 

ganhou uma bolsa de estudos e foi para os Estados Unidos. Nessa mesma época, 
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foi indicado diretor da Unavoz, de assessoria à radiodifusão. Em 1975, foi designado 

membro do Conselho de Administração da Diocese, fez um Curso sobre 

comunicação social na Itália e Alemanha. No ano seguinte, foi nomeado assessor 

jurídico da Federação dos trabalhadores na Agricultura Pernambucana - FETAPE. 

Em 1979,  inaugurou a Rádio Asa Branca e o Jornal tribuna do Sertão.

Começou sua carreira política, candidatando-se, em 1978, a deputado 

estadual, pelo MDB, transformando-se no primeiro deputado de oposição a exercer 

mandato na Assembléia Legislativa de Pernambuco. Após o fim do bipartidarismo e 

a reestruturação dos partidos foi para o PMDB. Nessa legislação, permaneceu 

atento aos problemas do sertão. Em 1982, havia consolidado seu prestígio como 

forte liderança de oposição do sertão. Após essa eleição, declarou “o grande eleitor 

do PDS, pelo menos nesta região foi a vinculação que puxou os votos para cima. 

Como o povo está passando fome e sede, o voto virou uma mercadoria que os 

eleitores venderam. Temos cidade como Serrita e Cabrobó onde um voto saiu por 

cerca de vinte mil cruzeiros” (LAVOR, 1982 apud ABREU, 2001, p. 3024) 

Em 25 de abril de 1984, votou, favoravelmente, à emenda Dante de Oliveira, 

em favor das eleições diretas. Posteriormente,  votou também no candidato 

Tancredo Neves, para Presidente da República. 

Identificou-se sempre com a linha da igreja progressista e esteve sempre 

ligado aos sindicatos dos trabalhadores rurais, vinculado ao ex Arcebispo de Olinda 

e Recife D. Helder Câmara. Nas eleições de 1986, foi lançado por Miguel Arraes ao 

Senado, buscando, assim, obter uma composição da região em uma chapa que já 

incluía também Antônio Farias. Após a eleição procurou estimular a população a 

participar dos trabalhos da Constituinte por meio da fiscalização das atividades dos 

parlamentares constituintes. 
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VOTAÇÃO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL

1º TURNO 2º TURNO INFORMATIVAS 

Estabilidade  Estabilidade  Unicidade Sindical S 

40 horas  40 horas  Presidencialismo N 

Turno de 6 horas  Turno de 6 horas  5 anos para Sarney N 

Salário mínimo real  Prescrição/ 5 anos  Aposentadoria 
proporcional

S

Prescrição/5 anos  Direito de greve  Reforma agrária S 

Férias/ 1/3 do salário  Aviso prévio 
proporcional

 Direito de 
greve/servidor 
público

S

Piso salarial  Estabilidade do 
dirigente sindical 

 Defensor do povo S 

Direito de greve  Sindicato como 
substituto processual 

 Monopólio 
distribuição de 
petróleo

S

Aviso prévio/ mínimo 
de 30 dias 

A Trabs./participação 
órgãos seus 
interesses

   

Comissão de fábrica  Auto-aplicabilidade 
dos direitos sociais 

   

Nota do 1º turno: 9,5 Nota do 2º turno: DEZ Média final: 9,75 

Fonte: Pesquisa do DIAP-1988 

QUADRO 21 - EMENDAS APRESENTADAS POR PEDRO MANSUETO DE 
LAVOR

Emenda Apresentação Situação Partido Resumo

26972 03-09-1987 Rejeitada PMDB Referente ao contrato de 
trabalho.

02938 02-07-1987 Não informado PMDB Referente à liberdade de 
imprensa.

02784 02-07-1987 Parcialmente 
aprovado PMDB Referente à liberdade de 

imprensa.
00724 11-07-1988 Rejeitada PMDB Seja vedado o anonimato. 

Na tabela 01, quando consideramos o partido do candidato sua tendência 

política, em relação às votações indicadas como questões de interesse do 

trabalhador, observamos que as notas atribuídas aos deputados constituintes 

apresentam coerência, considerando seu perfil biográfico, o partido, a tendência 
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política que declaram e sua atuação na Constituinte. Destacamos, assim, as notas 

dos seguintes deputados: Oswaldo de Souza Coelho do PFL afirmava ser de centro, 

tirou zero, ou seja, não votou com aquelas questões que eram consideradas de 

interesse da classe trabalhadora. O mesmo perfil é apresentado pelos deputados: 

Gilson Machado Guimarães Filho, que se declara de centro direita tirou  zero na 

mesma matéria, o deputado Ricardo Fiúza de centro tirou 0,25;  o  deputado José 

Mendonça Bezerra, que se declarava do centro tirou 0,75; o deputado Inocêncio de 

Oliveira de centro direita, e do PFL  tirou 1,25;  José Tinoco do PFL, de centro, 2,25; 

Paulo Marques Pessoa do PFL, sem definição de tendência política, do PFL  tirou 

2,25; José Tavares de Moura Neto PFL, do Centro tirou 3,0; Nilson Alfredo Gibson 

do PMDB, que se declarava de esquerda moderada tirou 4,0; José Jorge de Morais 

Vasconcelos do centro, do PFL tirou 4,75; Joaquim Francisco Freitas Cavalcanti do 

PFL Centro tirou 4,75. Dos vinte e cinco deputados constituintes pernambucanos, 

onze votaram contra os interesses dos trabalhadores, ou seja, 44% dos deputados 

constituintes. Em relação aos demais, podemos observar que  44% tiraram notas 

abaixo de 7,0 o que nos leva a constatar que votaram, parcialmente, com as 

questões de interesse dos trabalhadores. Distinguimos apenas três, 11% dos 

deputados constituintes de Pernambuco que votaram de forma coerente com o 

partido e com a tendência política que declaravam: Roberto Freire,  Luis Freire Neto 

e Maria Cristina Tavares que tiraram dez na avaliação final do DIAP, ou seja, 

votaram integralmente com as questões referentes aos interesses dos 

trabalhadores. Na tabela 01, fizemos a apresentação das notas dos Constituintes 

não por ordem alfabética como vínhamos apresentando nas tabelas anteriores, mas 

pela ordem das notas atribuídas pelo DIAP, segundo seu desempenho, em relação 

aos compromissos com as questões dos trabalhadores. 
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TABELA 01 - MÉDIAS (PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO) DAS VOTAÇÕES NA 
CONSTITUINTE DE ACORDO COM O NOME DO PARLAMENTAR, TENDÊNCIA 

POLÍTICA E PARTIDO 

Nome Tendência política Partido
1º

Turno
2°

Turno
Média*

Luiz Freire Neto Centro esquerda PMDB 10,0 10,0 10,0 

Maria Cristina Tavares Centro esquerda PMDB 10,0 - 10,0 

Roberto João Pereira Freire Esquerda radical PCB 10,0 10,0 10,0 

Harlan Gadelha Filho Centro esquerda PMDB 10,0 6,0 8,0 

José Carlos de Morais Vasconcellos Centro esquerda PMDB 10,0 6,0 8,0 

Maurílio Ferreira Lima Esquerda PMDB 8,5 7,0 7,75 

Fernando Soares Lira Centro esquerda PMDB 6,5 8,0 7,25 

Egídio Ferreira Lima Esquerda moderada PMDB 7,0 7,0 7,0 

Marcos Perez Queiroz Centro esquerda PMDB - 7,0 7,0 

Geraldo José de Almeida Melo Esquerda moderada PMDB 8,5 5,0 6,75 

Luiz Gonzaga Patriota Centro esquerda PMDB 6,5 7,0 6,75 

Salatiel Sousa Carvalho Centro PFL 8,5 5,0 6,75 

Wilson Campos Centro esquerda PMDB 6,5 7,0 6,75 

Fernando Bezerra Coelho Centro PMDB 6,5 5,0 5,75 

Joaquim Francisco Freitas Cavalcanti Centro PFL 5,5 4,0 4,75 

José Jorge de Vasconcelos Lima Centro PFL 6,5 3,0 4,75 

Nilson Alfredo Gibson Duarte Rodrigues Esquerda moderada PMDB 4,0 4,0 4,0 

José Tavares de Moura Neto Centro PFL 4,0 2,0 3,0 

José Tinoco Centro PFL 4,5 0,0 2,25 

Paulo Marques Pessoa Sem definição PFL 3,5 1,0 2,25 

Inocêncio Gomes de Oliveira Centro direita PFL 2,5 0,0 1,25 

José Mendonça Bezerra Centro PFL 1,5 0,0 0,75 

Ricardo Ferreira Fiúza Centro PFL 0,5 0,0 0,25 

Gilson Machado Guimarães Filho Centro direita PFL 0,0 0,0 Zero 

Osvaldo de Souza Coelho Centro PFL 0,0 0,0 Zero 

Fonte: Pesquisa DIAP 
*Médias das notas do primeiro e do segundo turno da Constituinte, aferidas pelo DIAP. 
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De forma coerente, podemos observar que as notas atribuídas aos senadores 

correspondem ao seu desempenho, segundo podemos caracterizar por meio do seu 

perfil biográfico - história de vida - e da sua atuação durante o processo Constituinte. 

As notas dos senadores abaixo de cinco revelam o seu descomprometimento com 

as classes trabalhadoras tanto nas votações chamadas relevantes, constantes nos 

seus perfis biográficos, quanto nas votações avaliadas pelo DIAP e na própria 

participação em termos das emendas propostas. De acordo com o nosso 

levantamento bibliográfico, nenhuma emenda foi feita por estes dois senadores. Por 

outro lado, por meio da análise da atuação do senador Marco Antonio Maciel  

podemos sempre destacar a sua atuação no sentido de reprimir a participação e 

controlar a dinâmica da Constituinte, sobretudo no momento em que exerceu o 

cargo de Ministro da Casa civil do Presidente Sarney.

A nota atribuída ao senador Mansueto de Lavor revela de outra forma o seu 

perfil  posicionado em outra direção, em coerência com seu partido, tendência 

política e com  as suas votações e atuação durante o processo Constituinte. 

Apresentou quatro emendas para votação na Constituinte. Uma foi aprovada e outra, 

parcialmente, aprovada. 

TABELA 02 - MÉDIAS (PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO) DAS VOTAÇÕES NA 
CONSTITUINTE DE ACORDO COM O NOME DO SENADOR,TENDÊNCIA 

POLÍTICA E PARTIDO 

Nome Tendência política Partido
1º

Turno
2°

Turno
Média*

Pedro Mansueto de Lavor Centro-esquerda PMDB 9,5 10,0 9,75 

Ney Albuquerque Maranhão Centro-direita PMB - 4,0 4,0 

Marco Antônio Maciel Centro-direita PFL 4,0 1,0 2,5 

Fonte: Pesquisa DIAP 
*Médias das notas do primeiro e do segundo turno da Constituinte, aferidas pelo DIAP. 
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 Os elementos destacados denotam a falta de compromisso com o processo 

de redemocratização sob o ponto de vista dos direitos sociais, que se estava 

pretendendo realizar  no País, e, por outro lado, revela a incongruência da classe 

política que   nem sempre cumpre suas promessas. A esse respeito podemos 

identificar a fala de um desses políticos que na fase anterior à eleição elaborou 

documento “Uma Constituição Renovadora” em que ressaltava o compromisso com 

o povo: o candidato a deputado constituinte, Joaquim Francisco. O referido 

documento é composto por itens que entre outros destacam seu pensamento e 

idéias em relação à filosofia política, do regime político, da forma de governo, da 

forma de Estado, das regiões, das áreas metropolitanas, das funções, do poder 

executivo da ordem econômica e social, dos direitos coletivos, da proteção ao 

trabalho, da propriedade, da educação, da saúde, da segurança da habitação e 

outros serviços, básicos, da ecologia, da reforma agrária da reforma administrativa, 

das minorias, do direito individual e dos direitos das pessoas. Para justificar a 

elaboração de tal documento o deputado explicita: 

 A vida pública foi para mim uma opção consciente, um chamamento 
missionário a que atendi convicto da sacralidade da coisa pública (...) 
do ponto de vista ético, é necessário  uma correlação entre o que se 
pensa,o que se diz e o que se faz . Tal coerência também se exige 
daqueles que exercem ou pretendem exercer cargos públicos. Destes 
portanto é indispensável a definição da sua filosofia política, posto que 
essa inflexiona poderosamente a ação concreta. Filosoficamente, 
sempre assumi o liberalismo porque entendo que a pessoa tem 
direitos prévios, não sujeitos à ingerência do Estado.  A preocupação 
liberal sempre foi delimitar o papel do Poder público, assegurando a 
liberdade individual e limitando o poder do Estado. Entretanto, nunca 
defendi o liberalismo que privilegiava utopicamente os aspectos 
individuais, em detrimento da realidade social em que o indivíduo está 
inserido. Por isso, embora contrário ao intervencionismo opressivo 
que certos segmentos do socialismo ensejam, considero que é 
necessário uma clara limitação do poder, possibilita a intervenção na 
órbita do indivíduo. Entendo assim que a Constituição deverá 
consagrar  como inalienáveis e irrenunciáveis os direitos do homem e 
do cidadão, delimitando com precisão a órbita de atuação do poder 
público (FRANCISCO, 1986, p. 5-7). 
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No tocante aos outros elementos de que constam o documento do referido 

deputado, em que podemos apreender a tentativa de indicar o seu compromisso 

com as causas públicas que iriam constituir temas na Constituinte,  observamos que 

não se concretizam as intenções pontuadas no documento do qual destacamos 

alguns trechos acima. Essa incoerência pode ser constatada não apenas nas 

votações de relevância, apresentadas, quando elaboramos o perfil do deputado, 

mas também nas notas atribuídas pelo DIAP. em questões de interesse do 

trabalhador. Nesse sentido, percebe-se que o discurso não correspondeu à prática 

adotada durante o Processo Constituinte pelo deputado. Isso não é apontado de 

forma singular em relação a esse parlamentar; nas diversas observações que 

sistematizamos neste trabalho podemos constatar, (como já o fizemos, em outros 

momentos desse trabalho), as contradições entre o que declaram e o que 

objetivamente fazem. Nessa linha de consideração, podemos destacar os 

numerosos “lobbies” feitos durante o processo Constituinte, representando  

interesses os mais variados. A iniciativa privada, por exemplo, destacou-se pela 

pressão que exerceu junto aos constituintes contra a adoção da jornada de trabalho 

de quarenta horas, a estabilidade no emprego, o salário de férias, sobre o direito de 

greve e outras questões de interesse do trabalhador. Havia uma interlocução 

permanente entre empresários e parlamentares,  visando a tranqüilizá-los em 

relação aos seus interesses. De acordo com o Jornal da Tarde de 1987: um  

constituinte que deixou os empresários tranqüilos foi  o líder do PMDB no Senado 

Fernando Henrique Cardoso  (PMDB-São Paulo), que dizia ser de esquerda. O 

senador informou que procurou demonstrar aos empresários que “Não há nenhum 

interesse dos constituintes em restringir a atuação das empresas nacionais”. 
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O que se pode observar é que a gama de preocupações e interesses que se 

caracterizaram ao longo da Constituinte foi muito ampla. Nesse trabalho em que 

objetivamos identificar como ocorreu a atuação dos deputados constituintes, eleitos 

dentro de um quadro de extremo apelo popular, verificamos que foi bastante difícil a 

seleção daquelas matérias que deveriam ser priorizadas, efetuar mudanças que 

eram vitais para população.  De acordo com a apresentação de emendas na 

Constituinte a participação dos constituintes pernambucanos não foi também tão 

significante. O número de emendas citadas corresponde, como já informado aquele  

que tivemos  acesso por meio do nosso levantamento bibliográfico. Destacamos do 

quadro abaixo a participação dos deputados que maior número apresentaram: 

Nilson Gibson com trinta e uma emendas apresentadas, dentre as quais somente 

duas foram aprovadas, e quatro aprovadas parcialmente; o deputado Roberto Freire 

apresentou também trinta e uma emendas entre as quais duas foram aprovadas e 

treze aprovadas parcialmente. As emendas, aprovadas pelo deputado Nilson 

Gibson, foram referentes à previdência complementar e as apresentadas e 

aprovadas pelo deputado Roberto Freire foram: uma relacionada aos direitos e 

garantias individuais e a outra aos direitos naturais. Por meio da tabela 03 podemos 

ver o número e a situação das emendas apresentadas pelos demais deputados 

constituintes e abaixo do perfil de cada deputado,  podemos observar o conteúdo 

das propostas apresentadas pelos demais. 
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TABELA 03 - SITUAÇÃO DAS EMENDAS APRESENTADAS PELOS 
CONSTITUINTES PERNAMBUCANOS SEGUNDO AS VOTAÇÕES 

PARLAMENTARES 
(continua) 

Nome Aprovada Parcialmente
aprovada Rejeitada Prejudicada Não

informado
Egídio Ferreira Lima - - 9 - - 

Fernando Bezerra Coelho 1 - 1 - - 

Fernando Soares Lira - - - - - 

Geraldo José de Almeida Melo - - - - - 

Gilson Machado Guimarães Filho - 3 8 - 1 

Harlan Gadelha Filho - - - - - 

Inocêncio Gomes de Oliveira 1 - 10 - - 

Joaquim Francisco Freitas Cavalcanti - - 1 - - 

José Carlos de Morais Vasconcellos - - 1 - - 

José Jorge de Vasconcelos Lima - - - - - 

José Mendonça Bezerra - - - - - 

José Tavares de Moura Neto - - 2 - - 

José Tinoco 1 - - - - 

Luiz Freire Neto - - - - 4 

Luiz Gonzaga Patriota - - - - 2 

Marcos Perez Queiroz - - - - - 

Maria Cristina Tavares - 4 5 - 1 

Maurílio Ferreira Lima - - 1 - - 

Nilson Alfredo Gibson Duarte Rodrigues 2 4 20 1 4 

Osvaldo de Souza Coelho - - 1 - - 

Paulo Marques Pessoa 1 - 4 - - 

Ricardo Ferreira Fiúza 1 - 3 2 1 

Roberto João Pereira Freire 2 13 8 1 7 

Salatiel Sousa Carvalho 1 1 1 - - 
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Wilson Campos - - 1 - -

Pedro Mansueto de Lavor (senador) - 1 2 - 1 

Marco Antônio Maciel (Senador) - - - - - 

Ney Albuquerque Maranhão 

(Senador) - - - - - 

Oswaldo Cavalcanti da Costa Lima 

Filho (suplente) 1 4 3 - - 

Horácio F. Ferraz (suplente) - 1 3 - - 

A chamada questão Nordeste, mais particularmente de Pernambuco, 

indicativa das suas dificuldades específicas tais como seca  e suas conseqüências 

não avançaram em termos da atuação da participação das propostas e dinâmica dos 

deputados pernambucanos no Processo Constituinte, embora o primeiro Presidente 

civil eleito  após a ditadura militar, Tancredo Neves, tenha frisado em discurso pouco 

antes de falecer: “O Nordeste é a primeira, a maior e a mais  importante 

preocupação das prioridades nacionais” (NEVES apud CARVALHO, 1987, p.321). A 

orientação dada no discurso presidencial  não foi priorizada de forma que se tenha 

avançado em soluções e implementação de encaminhamentos para respostas mais 

efetivas às questões regionais. Mesmo considerando  lideranças políticas de 

Pernambuco, como o senador Marco Maciel, que chegou a ser chefe da Casa Civil 

do Presidente Sarney a sua atuação não se traduziu em propostas requeridas pelo 

Estado, como podemos observar nas votações que fez e nas emendas que deixou 

de apresentar, além da própria participação que poderia ter tido no sentido de 

viabilizar benefícios para Pernambuco, ou para região Nordestina em geral. Nesse 

sentido é que, após a apresentação dos dados sistematizados ao longo desse 

trabalho, consideramos que podemos chegar a essa constatação, ou seja, que o 

desempenho dos deputados de Pernambuco  na Constituinte de 1987 não alcançou 

(Conclusão)
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o patamar das expectativas que haviam sido depositadas pela população que os 

elegeu para elaboração da constituição de 1988. 

    Neste sentido, vale questionar os limites da democracia liberal que se vem 

caracterizando como forma de governo das sociedades ocidentais desde o século 

XIX e que, em última instância, se traduzem como mecanismo formal de participação 

popular, por meio do sufrágio universal, perdendo de vista o seu conteúdo e sua 

essência, enquanto “governo do povo pelo povo e para o povo” 

A esse respeito, faz-se necessária uma referência às reflexões de 

Macpherson, ao teorizar sobre os fundamentos da democracia liberal que, em tese, 

aceitou e reconheceu o princípio  da sociedade de classes e procurou desenvolver e 

adequar a ela uma estrutura democrática: 

O conceito de democracia não resultou possível até que os teóricos 
em principio uns e depois a maioria dos teóricos liberais encontraram 
motivos para crerem que a norma de um homem, um voto não seria 
perigosa para a própria sociedade, nem para a manutenção da 
sociedade dividida em classes. Os primeiros pensadores sistemáticos 
foram Bentham e James Mill em princípios do século XIX. Basearam 
suas conclusões nos seguintes elementos: 1º- dedução a partir do 
modelo de homem que assimilava todos os homens a um modelo 
burguês maximizador do qual se depreendia que todos estavam 
interessados em manter o caráter sacrossanto da propriedade e a 
segunda sua observação da diferença habitual das classes baixas e 
das classes altas (Macpherson: 1977, p.23) 

Considerando que a organização oficial é exigência para participação  dos 

indivíduos na vida pública, em nossa sociedade, constitui uma condição a 

vinculação a um partido, ou seja, a intervenção na vida pública está condicionada a 

uma eleição na qual alguns sujeitos são escolhidos para representarem aqueles que 

o propuseram. Nesse sentido, um dos elementos que pode ser apontado, é a 

unidade de comando para viabilizar  um projeto comum. Martins destaca a esse 

respeito : 
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em primeiro lugar os partidos funcionam como órgãos de 
representação política por meio dos quais os diversos grupos setores 
e classes sociais participam da vida política. Em segundo lugar, os 
partidos são órgãos de orientação e unificação ideológica. Como 
portadores de conteúdos ideais e de um projeto de sociedade,  
reagem sobre as aspirações imediatas dos grupos, setores e classes 
sociais, procurando educa-los e predispô-los para a consecução de 
determinados fins. Em terceiro lugar, os partidos são órgãos de 
direção e transformação: dirigem agrupamentos humanos com o 
propósito de intervir na realidade, em nome de dado projeto       ou 
programa (Martins, 1994, p.52). 

No Brasil, o quadro partidário foi geralmente marcado por uma indefinição 

caracterizada pelo constante surgimento de dissidências partidárias que se 

transformam em novos partidos e pela circulação freqüente de parlamentares de 

uma legenda para outra.  Como ressaltado por meio do levantamento efetuado 

durante o governo dos Presidentes Geisel e Figueiredo algumas reestruturações 

foram efetuadas no sentido, sobretudo,  de manter o controle e garantir a 

hegemonia política. Na visão de Kinzo: 

A debilidade do sistema partidário, antes que uma particularidade do 
quadro  atual, tem sido uma constante em toda a história política 
brasileira (...) Esta fragilidade é em grande medida o produto de uma 
ação deliberada do governo central no sentido de obstaculizar o 
fortalecimento de partidos nacionais (...) um dos aspectos da 
formação do Estado no Brasil foi uma política deliberada de impedir o 
fortalecimento de partidos nacionais ou que de alguma forma 
pudessem competir com o poder central. Este processo é, 
perfeitamente, identificável no império, na Primeira República e no 
Estado Novo (LAMOUNIER & MENEGUELLO, apud Kinzo, 1990, p. 
107).

Dentro desse quadro durante, a ANC, desenvolveu-se um clima de tensa 

discussão política, entre partidos,  eleitores e entidades que lutaram anteriormente 

contra a ditadura a partir da sociedade civil por liberdades políticas e garantias 

individuais, e o movimento vigoroso que deflagraram pela participação popular na 

ANC.  A Constituinte teve um grande poder catalisador ao provocar a mobilização 
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de muitos setores sociais que dispunham de capacidade organizativa. O jogo de 

pressões que se verificou durante todo trabalho Constituinte com a presença de 

representantes dos diversos segmentos da sociedade civil, buscando influir nas 

negociações nas votações das lideranças partidárias foi algo inédito na experiência 

constitucional brasileira.  

Kinzo aponta; 

O texto resultante reflete em muitos aspectos o mosaico de interesses 
de uma sociedade heterogênea e desigualmente desorganizada. De 
qualquer forma os membros dos diversos partidos foram instados a se 
posicionar a respeito de questões tanto de cunho social, econômico e 
político, como também de caráter regional, racial, religioso e mesmo 
ecológico. E é evidente que as lutas travadas em torno das questões 
mais fundamentais e controversas iriam necessariamente criar 
dissensões internas nos partidos, provocar indisciplina partidária levar 
a cisões e a criação de blocos suprapartidários, pelo simples fato que 
de que estavam em jogo interesses muito diversificados. Sem a 
orientação de um de um projeto constitucional previamente elaborado, 
permitindo a participação de todos os representantes nas diversas 
fases da elaboração da Carta, e franqueando a ação dos lobbies e 
outros grupos de pressão ( KINZO, 1990.p.116)   

A atividade constitucional  pode ser considerada o evento mais significativa 

para o desenvolvimento dos partidos brasileiros. Apesar das muitas manobras 

realizadas pelos parlamentares, o descaso e o descompromisso de outros, 

traduzidos nas ausências ou na reduzida assiduidade, os trabalhos na ANC, 

proporcionou um  aprendizado da atividade política e parlamentar45. Para incluir uma 

45 A constituição de 1988 vem à luz com data marcada para sofrer uma revisão global  e contém 
mecanismo que remetem a revisões parciais seguidas e constantes. Foi posta sob um signo do 
precário, durante a sua elaboração e posteriormente. Ela não responde às exigências da situação 
histórica. Porém parece melhor que não desperte grandes paixões e deixe em aberto um vasto 
campo à renovação e à atualização. Sufocada pelo poder do dinheiro; tisnada por uma hegemonia de 
classe, que sequer se deteve diante da mercantilização do voto; oprimida pelo arbítrio de uma “Nova 
República”, que prolonga a ditadura através de seus métodos, práticas políticas, militares e policiais; 
vergada pela corrupção, manejada pelo Governo e pelo grande capital nacional e estrangeiro; 
incapaz de sustentar-se sobre um poder originário e soberano; ela veio para durar pouco e servir de 
elo ao aparecimento de uma Constituição mais democrática, popular e radical 
Sua principal missão consiste em limpar o terreno minado pela ditadura, prepará-lo para outro plantio, 
mais generosa e fértil. A ditadura, a “Nova República” e o bloco histórico no poder enredaram-na na 
“conciliação conservadora” e tentaram submetê-la, por fora e por dentro dela mesma, à “transição 
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determinada questão no texto constitucional, exigia-se uma árdua negociação entre 

os  líderes dos diferentes partidos, para ganhar  apoio para uma proposta ou 

dissuadir em relação a outra, além do embate, as forças para garantir o voto no 

plenário. Pela primeira vez na história do País, os constituintes, por meio dos seus 

partidos desempenharam suas funções de órgãos representativos que tinham o 

objetivo de construir uma nova Carta Constitucional sob os olhos da opinião pública 

e sob a pressões de segmentos organizados da sociedade civil. Nesse sentido, 

podemos ponderar a força que as organizações partidárias têm sobre seus 

parlamentares  que muitas vezes são pressionados a  optarem por uma determinada 

alternativa ou a estabelecerem determinada aliança, ou ainda fazer composição para 

atender lobbies  e demandas das forças que lhe dão sustentação política. 

As interpretações a respeito do texto Constitucional de 1988 são diversas. 

Não resta dúvida de que mais do que qualquer outra Constituição que lhe antecedeu 

ampliou os direitos sociais: artigos 6,7, 8, 9, 10, 11 nos campos da saúde, da 

lenta, gradual e segura”. Foi uma vitória dos constituintes “radicais” e de “esquerda” que isso não 
fosse levado até o fim e até o fundo. No entanto, as sementes reacionárias e conservadoras vingaram 
e tiveram a seu favor entidades parlamentares, como o Centrão, ou civis, como a UBE e a UDR. A 
minoria remou contra a corrente. Mas possui muita força. O pêndulo balançou  contra a democracia, 
contra a Nação e anulou todas as rupturas que deveriam ser desencadeadas pela Assembléia 
Nacional Constituinte e, depois, a pleno vapor pela própria Constituição. Devemos falar disso com 
franqueza. Esses fatos não se contabilizam como uma derrota. Eles contam como uma vitória. A 
Constituição está aí, de pé – e homogeneamente conservadora, obscurantista ou reacionária. Ao 
revés, abre múltiplos caminhos, que conferem peso e voz ao trabalhador na sociedade civil e contém 
uma promessa clara de que, nos próximos anos, as reformas estruturais reprimidas serão soltas. A 
equação política que ela impõe a toda sociedade civil é óbvia: os de cima terão de recorrer à violência 
institucional ou deverão aprender, por fim, a conviver com e a respeitar os de baixo. A Constituição 
armou estes últimos de liberdades individuais e coletivas ou de direitos sociais e colocou em suas 
mãos meios legais de autodefesa e de contra-ataque. O nó da conciliação foi desatado e a luta de 
classes não permanecerá mais contida pela camisa-de-força do despotismo da ordem e daqueles que 
o monopolizavam. A suposição não é catastrófica, pois não fixa a guerra civil para depois de amanhã. 
Mas os privilegiados correrão um sério risco, se se mantiverem insensíveis à iniqüidades econômicas, 
culturais, sociais e políticas de uma sociedade deformada e desumana. Os de baixo poderão ousar, 
desobedecer, tomar consciência social de sua privação de humanidade, empregar a violência para 
atingir seus fins (como sempre timbraram em fazer os de cima). Ganharam empuxo para deslanchar, 
afirmaram-se como agentes históricos de negação da ordem e de fiadores de uma causa própria, de 
um movimento de transformação social da sociedade existente. O vir-a-ser também toma conta de 
suas cabeças e penetra fundo em suas ações coletivas de classe e de solidariedade de classe. 
Portanto, a Constituição desigual, heterogênea, que chamei de colcha de retalhos, formula um 
desafio. Sem ser uma promessa de revolução – sequer dentro da ordem: a revolução que a burguesia 
deveria ter realizado – ela repõe a ameaça aos privilegiados. (FERNANDES, 1988, P.360)  
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assistência, da previdência social, do trabalho, do lazer e da maternidade, da 

infância da segurança, definindo, especificamente, direitos dos trabalhadores e 

empregadores. O capítulo II do título II (Dos Direitos e Garantias fundamentais), 

alude aos direitos sociais, pertencentes à Constituição de 1988, o que não significa, 

necessariamente, a consecução de direitos, no sentido mais radical da democracia 

como soberania popular,  calcada nos princípios da liberdade e da igualdade. 

No próximo capítulo, pretendemos apontar  elementos que caracterizam a 

democracia sob o ponto de vista teórico, bem como situar aspectos referentes ao 

processo Constituinte que se propunha realizar a chamada  “redemocratização” 

brasileira.





3.0 O DEBATE SOBRE A DEMOCRACIA 

3.1 POLÊMICAS SOBRE A TEMÁTICA DA DEMOCRACIA 

O debate em torno da temática da democracia, objeto de análise  deste item, 

tem assumido relevância nas últimas décadas e constitui-se pauta de perspectivas 

teóricas, seja, no interior da tradição liberal, seja, no âmbito do pensamento 

marxista. 

Sob o ponto de vista dos marcos da democracia liberal, importa considerar 

os mecanismos e instituições que se colocam em nossa realidade como potenciais 

elementos que podem viabilizar a democracia, ou seja, as condições para que esta  

se estabeleça, notadamente  no que se refere à  constituição dos direitos sociais e 

aqui nos referimos ao enfrentamento das desigualdades  em seus mais diversos 

ângulos, sem desconsiderar todo conjunto de determinações que advém da 

realidade ou da própria dialética que, acreditamos,  pautam a dinâmica da estrutura 

social.

A partir desses elementos, assim como de outros já destacados em itens, 

deste estudo, indicaremos o que por meio da nossa pesquisa, identificamos como 

obstáculos/possibilidades à efetivação da democracia brasileira.  

Diversos estudiosos que analisaram a democracia apontam que, a partir dos 

anos de 1930, o liberalismo adota a democracia como um dos seus pilares,  mas ao 

fazer uso dos recursos  que essa categoria oferece como forma de governo minimiza 

e depaupera suas possibilidades, concebendo-a de forma redutiva. 

Segundo Coutinho,

Até a Revolução Francesa, o liberalismo se situa à esquerda do 
espectro político. Porém no século. XVIII, surge o extraordinário 
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pensador político Jean- Jacques Rousseau, que faz não só uma 
crítica  da sociedade existente e elabora uma proposta de sociedade 
alternativa, profundamente democrática, radical e popular (o que ele 
faz em o Contrato Social), mas também indica os limites ideológicos 
contidos no liberalismo como se pode ver no Discurso sobre a 
Desigualdade. O movimento inaugurado por Rousseau encontra 
representantes, sujeitos políticos ativos, durante a Revolução 
Francesa: refiro-me em particular aos jacobinos, revolucionários 
radicais. Encontra também desdobramentos nos primeiros pensadores 
comunistas, como Babeuf, que tentam a Conjuração dos Iguais, 
duramente reprimida, já no final do século  XVIII. Esse conjunto de 
reflexões e de práticas vai além do liberalismo, numa perspectiva
claramente democrático-popular. E, particularmente, o surgimento do 
movimento socialista, no tumultuado início do século XIX- com a 
transformação em ator político não só do povo em geral, mas 
particularmente da classe proletária - obriga o pensamento liberal a 
dar uma resposta, a confrontar-se com isso que nós podemos chamar 
de ascensão da democracia moderna. E, no primeiro momento é fácil 
perceber que o liberalismo reage criticamente contra a democracia46

(COUTINHO, 2002, p.12). 

No decorrer do século XIX, diversos estudiosos consideraram que a 

democracia é um fato irreversível. Tocqueville  afirma: 

 a igualdade de condições, o fato de que os indivíduos sejam 
equalizados em suas condições materiais de vida e se sintam como 
iguais, isso é uma lei, um desígnio divino, é uma coisa que não 
podemos impedir que ocorra. Mas isso pode levar ao despotismo. 
Quando todos são equalizados, quando não há mais diferenças entre 
os homens, eles terminam por obedecer todos a um déspota e se 
forma a “tirania da maioria”. (TOCQUEVILLE, 1998, p.194) 

Como se pode perceber, Tocqueville acreditava que a igualdade pode destruir 

a liberdade. Embora considerando que a democracia é irreversível ela contém em si 

46 Um pensador liberal que combateu o absolutismo na França, Benjamin Constant, que era 
positivista-, liberal francês que escreveu, em 1819, um interessante texto chamado “Da liberdade dos 
antigos comparada à liberdade dos modernos”, no qual escreve que essa liberdade que  Rousseau, 
os democratas, os jacobinos pretendiam é a liberdade do mundo antigo, é a liberdade de participar na 
formação do governo, com a criação de um esfera pública da qual todos participam, onde todos 
discutem, debatem. Em suma onde todos são ao mesmo tempo governantes e governados. Mas isso 
afirma Constant, não é mais a liberdade dos tempos modernos.  A liberdade dos tempos modernos, 
diz ele, consiste em fruir na esfera privada aquilo que os indivíduos  constroem para si mesmos, suas 
riquezas, sua família etc. Ou seja, expressa-se claramente aqui a distinção entre a  liberdade antiga e 
a liberdade dos modernos: apresentar assim a questão é o habilidoso modo como pelo qual Benjamin 
Constant  evita dizer que é contra a democracia, mas, ao contrário permite-lhe tentar mostrar que a 
democracia é coisa do passado, á algo anacrônico e, portanto, não mais válido na modernidade, no 
tempo da liberdade privada, da liberdade entendida como direito privado, como direito de usufruir na 
esfera privada os bens que os indivíduos constroem privadamente . Não deixa de ser um modo 
extremamente inteligente de se colocar contra a proposta da democracia (COUTINHO, 2002, p.13)
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mesma algo negativo. Tocqueville acreditava que a forma de impedir o despotismo 

era paralelamente a manutenção das liberdades e  direitos individuais, desenvolver 

o associativismo que impediria  o poder déspota de se sobrepor aos demais. 

Coutinho destaca o pensamento do italiano Gaetano Mosca que afirma não temer a 

tirania das maiorias porque estas  não existem de fato como sujeitos políticos. A 

política é sempre feita por  elites, por minorias.  Dessa forma,   a idéia de 

democracia, de uma soberania popular não passa do que ele denomina de “fórmula 

política”. Em outros termos, soberania popular poderia ser interpretada como uma 

ideologia que a elite política usa para se legitimar perante o povo, fazendo-se 

acreditar que age em seu nome. Seria algo equivalente à afirmação feita pelos 

monarcas quando diziam que eram  reis por direito divino (COUTINHO, 2002). 

Segundo afirma Coutinho, até o século XX, os liberais se colocaram contra a 

democracia. Mesmo sob o ponto de vista formal no decorrer do século XVIII e XIX o 

sufrágio era extremamente restrito. As mulheres não participaram de sufrágios até o 

século XX, em nenhum País do mundo:

Benjamim Constant declarava no século XIX que “só deve votar o 
proprietário porque, sendo o proprietário dono de uma parte da  
Nação, é o único a se interessar efetivamente pela Nação(... ) 
Benjamim Constant justifica a restrição do sufrágio em nome da 
propriedade. Immanuel Kant, filósofo alemão, brilhante pensador 
liberal também dizia algo assim: só deve ter direito de voto quem tem 
independência e juízo. E as mulheres não têm essa independência 
porque dependem ou dos maridos ou dos pais; tampouco a têm os 
trabalhadores assalariados, porque dependem do patrão. Então Kant 
excluía do direito a votar e ser votado algo em torno de 90% da 
humanidade. Desse modo o liberalismo defendeu fortemente a idéia 
do sufrágio restrito, uma idéia que fazia parte não só da teoria liberal, 
mas também da prática dos Estados liberais (COUTINHO, 2002,p.15) 
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A conquista do sufrágio universal, exercício comum na atualidade foi uma 

vitória da democracia contra o liberalismo47 . 

Outros exemplos em relação à negação dos direitos políticos podem ser 

destacados, tais como o dos sindicatos, cujo direito de organização foi negado pelos 

regimes liberais, devido à liberdade de mercado, o direito de greve, que só foi 

liberados na França após a Comuna de Paris, nos anos 70 do século XIX.

Coutinho afirma que, 

Foram sendo impostos à classe burguesa determinados  direitos de 
cidadania, sobretudo de cidadania política, que não fazem parte do 
ideário liberal, mas que este foi forçado a assimilar. Tais direitos 
fazem parte ,ao contrário, de um ideário claramente democrático e até 
socialista, na medida em que a democracia foi recolhida como 
herança pelo movimento socialista. A partir dessa assimilação de 
novos direitos , imposta pela luta dos subalternos, podemos dizer que 
boa parte dos Estados existentes no mundo de hoje tem a forma de 
regimes liberal-democráticos, na medida em que incorporaram alguns 
direitos - como o sufrágio universal, a livre organização não só sindical 
mas partidária etc,  que são demandas não originariamente liberais, 
mas de natureza democrática. O liberalismo viu-se portanto, diante de 
uma tarefa não só teórica como prática, que consistia no seguinte: 
como controlar esse avanço democrático e submetê-lo à lógica da 
reprodução capitalista? (COUTINHO, 2002, p.16) 

A questão da construção da ordem democrática, do ponto de vista liberal, 

posta por Coutinho,  remete também à identificação sobre quais instituições 

evidenciam mais pertinência com os mecanismos de constituição da democracia, 

47 Mais que isso: é uma conquista da classe trabalhadora. o primeiro movimento operário de massa, o 
movimento cartista, que vicejou na Inglaterra no primeiro terço do século XIX tinha duas palavras de 
ordem. A primeira delas era a fixação legal da jornada de trabalho. Naquele tempo se trabalhava 
quanto o patrão queria que se trabalhasse. Essa batalha foi longa, mas finalmente houve a conquista 
de uma primeira fixação de limites para a jornada de trabalho, nos anos 60 do século XIX, na 
Inglaterra. A segunda palavra de ordem do cartismo era precisamente o sufrágio universal que, 
paradoxalmente, demorou mais tempo para ser obtido.O sufrágio universal foi conquistado na 
Inglaterra, simultaneamente para todos os varões, e para as mulheres em 1918. Também não vamos 
esquecer que o sufrágio universal feminino é uma conquista, neste caso não só dos trabalhadores, 
mas particularmente do movimento feminista, das chamadas “sufragetes”, que lutaram bravamente 
pelo direito do sufrágio para o conjunto das mulheres. É curioso observar, que as mulheres votaram 
no Brasil antes de votarem na Itália: as mulheres votaram no Brasil em 1933, pois o código eleitoral 
de 1932 já contempla o direito de voto da mulher, o que só vai ser obtido na Itália, por exemplo, 
depois da queda do fascismo, ou seja, nas  eleições de 1946 (COUTINHO, 2002,p.16
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que possam constituir espaços para a deliberação pública baseada na legitimidade 

da Lei. Trata-se de saber como construir Instituições que, garantindo os 

encaminhamentos políticos, possam assegurar a estabilidade e a  ininterrupção 

desse   padrão de  relação política. É uma questão estratégica e que vem dando 

direcionamento, inclusive, às lutas sociais, na tentativa de consolidação de direitos, 

dentro dos limites da ordem política da sociedade liberal. 

Com efeito, o dilema do debate contemporâneo indica que,

a democracia é o resultado incerto do jogo de conflitos que constitui 
a sociedade e, por causa dessa natureza contingente (em 
permanente mutação) ela implica um processo constante de 
aperfeiçoamento dos mecanismos políticos e institucionais 
encarregados , cada vez mais de dar concreção ao princípio da 
soberania popular(...) Desde o ocaso do absolutismo, com  as 
revoluções democrático- burguesas dos séculos XVII e XVIII, este 
princípio converteu-se, ainda que em meio a  muitas contradições, 
em um dos principais fundamentos da idéia de autogoverno e do 
desdobramento do velho postulado do “rule of Law”, ambos tão 
importantes para o desenvolvimento do conceito moderno de 
democracia (PRZEWORSK, 1984, apud MOISÉS, 1988, p. 2 I). 

No entanto, a questão mais significativa,  no que diz respeito à democracia na 

conjuntura atual em realidades nas quais considera-se que esteja consolidada,   

é que mesmo quando a tradição de regras procedimentais,a chamada 
“democracia procedural” está bem estabelecida e alcançou um grau 
de funcionamento que a aproxima da perfeição (se cabe falar disso, 
tratando-se das sociedades humanas), a democracia convive com a 
miséria, a pobreza, a desigualdade e, mesmo, com distintas formas de 
opressão (de sexo, de raça, para lembrar as mais evidentes). Isso é 
visível em Países tão diferentes  como os Estados Unidos, a Itália, a 
Inglaterra ou o Brasil - mas, no caso do Brasil todos sabemos que  
essa realidade tem uma dimensão dramática, que pode significar , por 
exemplo que milhões de seres humanos que vivem à margem dos 
principais benefícios do progresso simplesmente  aceitam prosseguir 
vivendo assim, uma vez que, sem nenhuma participação política e não 
reconhecendo nos  mecanismos de funcionamento  da democracia um 
instrumento útil para produzir mudanças capazes de afetar as suas 
vidas, permanecem indiferentes à sorte da sociedade ou, mesmo, 
oferecem-se como base de apoio para a implementação de políticas 
francamente conservadoras que, em primeiro lugar, contrariam os 
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seus interesses mais imediatos, como o direito do trabalho ou a 
participar do consumo de bens materiais e culturais propiciado pelo 
próprio desenvolvimento das sociedades capitalistas. (MOISÉS, 1988, 
p. 4). 

A partir desse ponto de vista, de que não há uma “relação necessária” entre 

democracia e alguma espécie de distribuição igualitária dos recursos disponíveis 

(materiais políticos e simbólicos), qual seria a relação compatível que poderíamos  

ter como expectativa de estruturação de um sistema institucional da democracia e a 

possibilidade desse sistema como governo produzir efeito na gestão das questões 

econômicas e sociais?  

Não se pode desconsiderar, paralelamente à questão concernente à natureza 

de classes dos fenômenos, a questão da disputa de interesses inerente ao regime 

democrático, uma vez que a produção dos resultados políticos e administrativos que 

beneficiem o contingente menos favorecido, advêm das estratégias estabelecidas 

pelos diversos sujeitos em ação. 

Em sociedades fundadas sobre a desigualdade como a brasileira, a estrutura 

que garante a propriedade dos meios de produção coloca-se como um forte 

empecilho a uma distribuição dos recursos socialmente produzidos. Essa 

constatação não é inédita e todos os que estudam as sociedades capitalistas sabem 

o quanto é inócuo  (pela não consideração das elites privilegiadas, detentoras do 

poder) apontar na concepção da política do Estado as determinações causais que 

estão contidas em sua suposta natureza de classe. 

Não obstante,  seja claro que entre a democracia e a justiça social não há 

uma “relação necessária”, sabemos que algumas democracias em diversos Países 

estão consolidadas sob o ponto de vista formal. Essa relação resulta de uma 

construção político-institucional que  se revela eficaz  a partir dos mecanismos e dos 

procedimentos, das pressões dos menos favorecidos e não privilegiados tendo em 
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vista serem escutados para que tenham suas demandas consideradas nas tomadas 

de decisões do poder. Isto também irá depender da vontade daqueles que têm os 

pleitos a serem reivindicados, fazerem uso dessa probabilidade. A organização 

desses segmentos que pleiteiam, divergem, historicamente, no tempo e no espaço.

Se os instrumentos formais traduzidos sob a forma de uma norma ou lei 

configuram-se como as instituições necessárias  para viabilizar o processo de  

construção da democracia,  por meio da aquisição  da confiabilidade, da adesão ou 

da anuência  dos segmentos que compõem o alicerce das sociedades capitalistas, 

cabe indagar quais seriam  as instituições que  podem facultar ou mesmo incentivar 

os diversos interesses estratégicos ou as escolhas, as preferências,  a  mobilização, 

que expressem interesses e influenciem o processo de decisões, característico da 

democracia?

Em segundo lugar, qual o conjunto de instituições que podem ser acionadas, 

sujeitos estratégicos grupos ou pessoas, que possam exercer o controle sobre a 

ação do poder público, que lhes representa, de forma que o encaminhamento dos 

interesses em pauta tenha um efeito prático e não caia no terreno do abstrato, ou 

das distorções tais como o desvio de verbas ou outros equivalentes?

É claro que compete ao conjunto das instituições públicas( entidades como 

aquelas que compõem as instâncias do Executivo, Legislativo e Judiciário, bem 

como as organizações da sociedade civil) fazer valer o interesse coletivo, mas isto 

só se efetivará na medida em que haja uma articulação entre essas diversas 

instituições, no sentido de que intencionalmente objetivem exercer sistematicamente 

o controle do governo, das suas comissões especiais e as instâncias do judiciário às 

quais compete a função de controle das ações do Executivo. 
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Um sistema democrático, plenamente desenvolvido, supõe o  
reconhecimento público da autonomia das organizações de interesses 
mas, simultaneamente, supõe que o seu funcionamento   incida sobre 
os resultados da ação dos governos. Como fazer isso? (MOISÉS, 
1988, p.5) 

As questões ressaltadas eram significativas diante do momento de transição 

que se vivia em 1986, 1987, 1988, mas também acreditamos que prevalecem  

importantes nos dias de hoje, devido a situações de incerteza que vivíamos ontem - 

no momento de transição de um regime autoritário para a “democracia” e agora 

quando, sob o ponto de vista institucional, conseguimos eleger um trabalhador para 

presidente da República - vivemos um impasse de origem ético-institucional. 

Trata-se do problema da ordem: como a vida social não é um dado da 
natureza, mas, antes uma criação artificial dos homens, ela reivindica 
uma dimensão compartilhada que, uma vez aceita por todos, adquire 
uma perspectiva inerentemente construtivista, isto é, um ato 
deliberado de vontade dos homens; certamente ato conflitivo e 
contraditório, mas ato livre, ação que instaura uma racionalidade 
(MOISÈS, 1988, p.15)

O que se observam, é que as situações de incerteza e de conflito remetem, 

geralmente, a um campo contraditório de luta política e de jogo institucional.  Sob o 

ponto de vista de diversos paradigmas teóricos, é uma consideração comum que os 

diversos sujeitos estratégicos lutem, confrontem-se e negociem para alcançar um 

consenso, o que explica a convivência coletiva. 

A esse respeito, Coutinho destaca que segundo a visão de Georg Lukács, a 

democracia deve ser entendida como um processo, não como um estado. Nesse 

sentido, é preciso entender que o processo de democratização ocorre por meio da 

ampliação crescente da participação popular, ou seja, pela socialização da política, 

combinada à socialização do poder o que, tendencialmente, implica a superação da 

ordem social capitalista. Nessa perspectiva, Coutinho reflete que há uma 
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permanente tensão entre as forças liberais capitalistas e a democracia na medida 

em que esta representa os avanços e consecução dos direitos sociais e políticos. Os 

grandes choques entre essas duas direções ocasionaram o surgimento de grandes 

ditaduras.

Não se podem explicar o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, 
as ditaduras militares que tiveram lugar na América Latina e em 
muitas partes do mundo se tais regimes não forem entendidos como 
reação da classe burguesa ( que abandona nesse momento qualquer 
veleidade liberal) a essa crescente democratização, que implica 
tendencialmente, como linha de fuga no horizonte, uma superação da 
ordem capitalista48  (COUTINHO, 2002, p.18). 

Acreditamos que as principais causas da ditadura militar, eclodida em 1964 

no Brasil, foram também decorrentes da ameaça provocada pelas reformas que o 

então Presidente Goulart se propunha a realizar em detrimento dos interesses do 

grande capital.

Cabe destacar, aqui, elementos,  do debate empreendido no interior da 

perspectiva marxista, sobre o sentido e o significado da democracia. 

A polêmica sobre a democracia no cenário marxista emerge com grande 

evidência na década de 70, com o pronunciamento de Enrico Berlinguer, secretário 

geral do Partido Comunista italiano, que, em discurso em Moscou, por ocasião do 

aniversário da revolução de outubro, em 1977 declarou: a “democracia é hoje não 

48 Mas há algumas outras respostas  mais sutis,  uma das quais é, precisamente, a tentativa de 
assimilar elementos isolados da democracia e pô-los a serviço da perpetuação da ordem capitalista, 
Neste sentido, chamo atenção para uma tendência que se inicia no final do século XIX e atravessa 
todo o século XX, ou seja, para a crescente tendência do Estado burguês, a se converter em um 
Estado bonapartista, que não é necessariamente um Estado abertamente ditatorial, mas que se 
caracteriza por formas personalizadas de poder, encarnadas num líder carismático que representa ou 
diz representar os interesses do povo, aparecendo como árbitro entre as classes sociais e buscando 
sua legitimação precisamente no sufrágio universal recém-conquistado. O sufrágio universal passa a 
ser, então, uma arma não de emancipação da classe trabalhadora, mas graças a esta tendência 
bonapartista – uma arma de legitimação de chefes carismáticos que, dizendo falar em nome do povo, 
na verdade representam os interesses da perpetuação da ordem capitalista. (COUTINHO, 2002, p. 
19).
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apenas o terreno no qual o adversário de classe é obrigado a retroceder, mas é 

também o valor historicamente universal sobre o qual fundar uma original sociedade 

socialista” (BERLINGUER apud MORAES, 2001; p.09). 

Moraes reflete  e polemiza  a tese:  

a falácia da proclamação de Berlinguer não decorre, pois,  de ter 
assumido valores, mas de ter confundido, num mesmo enunciado 
doutrinário, o conteúdo histórico-objetivo da democracia com uma 
profissão de fé ético-política, deixando ambiguamente na sombra a 
natureza da conexão entre o fato  que pretende constatar e o valor 
que pretende defender. O argumento de que a democracia é um 
terreno, mas também é um valor (é isso, mas também é aquilo) só 
satisfaz aos já convertidos. Antes de mais nada, porque,  quanto aos 
fatos, ela é essencialmente uma forma de  poder político, portanto do 
Estado, o qual só é um valor para os doutrinários da “segurança 
nacional” e congêneres(2001; p.11). 

Coutinho assume a defesa da postura de Berlinguer e se apóia em afirmação 

de Marx, segundo a qual essa categoria não se descaracteriza - ou se destitui de 

valor -  independentemente das interpretações e configurações que assumiu, ou 

assume, em diversas formações sociais.

A arte de Homero não perde seu valor universal - e conserva até 
mesmo sua função de modelo - apesar do desaparecimento da 
sociedade grega primitiva na qual essa arte teve sua gênese). Assim, 
está de pleno acordo com o método marxista, que nem objetivamente, 
com o desaparecimento da sociedade burguesa onde tiveram sua 
gênese, nem subjetivamente, para os atores empenhados nesse 
desaparecimento, perdem seu valor universal muitas das objetivações 
ou formas de relacionamento social que compõem o arcabouço 
institucional da Democracia política (MARX apud COUTINHO, 1992 
p.18) 49 50.

Em contraposição à afirmação de Coutinho, outros autores destacam algumas 

controvérsias,  em relação à Democracia como valor universal. 

49 Segundo Coutinho, embora deva ser  concretizada em cada esfera do Social essa observação 
histórica de Marx tem alcance metodológico geral. 
50 Valor – categoria-social e, como tal, é algo objetivo (...) surge num processo dialético o carecimento 
de determinadas objetivações (valiosas para a realização do homem) e a faculdade ou a capacidade 
que torna possível a satisfação de tal carecimento (LUKÁCS, 1979, p. 86). 
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Dias, por exemplo, pontua que: 

A aceitação da tese da Democracia  como valor universal 
conseqüência aparentemente lógica da concepção liberal de 
cidadania, só é possível ao custo de uma grande ambigüidade, na 
medida em que se confunde em uma única palavra (democracia) uma 
enorme quantidade de significados distintos (polissemia). Democracia 
é regra do jogo ou, mais do que processualística, ela possui uma 
universalidade lógico política? (DIAS, 1996, p 55) 

Dias, citando Basso reflete: 

Para que um regime democrático  possa afirmar-se é necessário que 
não existam  lacerações profundas no tecido social: quando estas se 
produzem sob o estímulo de tensões muito fortes, de polarizações de 
classe, quando existem enormes riquezas concentradas em poucas 
mãos frente às classes populares miseráveis, a democracia não pode 
subsistir porque ou as massas populares são excluídas do poder, ou 
se aí participam, servem-se do sistema para subvertê-lo inteiramente, 
mas neste caso a aspereza da luta conduzirá à ruptura, à destruição, 
não ao equilíbrio democrático ( 1996, p. 57). 

Para o autor supracitado, essa formulação de clara inspiração rousseauniana, 

coloca-nos, objetivamente, os limites da questão. Não pode haver democracia: 

Se as classes dominantes não consentem em abrir a via da 
participação do poder às classes chamadas inferiores, a não ser sobre 
a base de uma adesão destas mesmas classes aos princípios que 
regem o sistema social, que disciplina a ordem constituída, onde 
justamente foi escrito  que a democracia vive quando há consenso 
quase universal em torno dos princípios fundamentais do sistema e 
exista dissenso somente quanto às particularidades, o que impede 
que o próprio sistema seja colocado em questão a cada eleição. Ou 
seja, a democracia pressupõe um tecido social em larga medida, 
homogêneo e a aceitação de uma única tábua de valores 
fundamentais. (DIAS, 1996, pág 61) 

 Nessa perspectiva, observa-se que a questão da Democracia se torna 

complexa, pois um dos seus pressupostos é a igualdade ou sua possibilidade real, o 

que já antecipa o caráter de uma contradição, frente à produção e reprodução das 

sociedades capitalistas. 
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Katz em análise sobre o que denomina de “pós- marxismo” destaca: 

Nenhuma colocação “pós-marxista”  alcançou um nível de difusão e 
influência comparável à reconsideração da “democracia como valor 
universal”. Esta revalorização foi assumida com um fanatismo tão 
fervoroso que seus propagadores não toleram submetê-la a qualquer 
exame, já que  se trataria de um patrimônio natural e indiscutido dos 
seres racionais. O ponto de partida desta incondicionalidade é uma 
acusação que se repete de boca em boca sem nenhum fundamento: a 
esquerda teria depreciado durante muito tempo a “democracia formal” 
e se redimiria agora redescobrindo-a. Mas ao se analisar qualquer 
experiência de governo desde a UP chilena, até os governos de 
Unidade Popular bolivianos ou o sandinismo nicaragüense, e a 
maioria dos programas das forças denominadas de esquerda, a 
defesa dos regimes constitucionais vigentes e o compromisso de atuar 
sob suas normas foi o caráter predominante. Quem “desvaloriza”  uma 
e outra vez as “instituições democráticas” foram os agentes militares e 
civis da burguesia e o imperialismo, que duvidaram em perpetrar 
banhos de sangue cada vez que sentiram ameaçados seus privilégios 
de classe. O “mea culpa” inicial dos “pós-marxistas” é duplamente 
enganoso: primeiro converte as vítimas em carrascos e aos violadores 
de direitos humanos em respeitosos defensores das liberdades 
públicas e, depois assume um passado que não teve, esquecendo 
que a “reconsideração da democracia” já dura várias décadas (1994, 
p. 49). 

É preciso considerar que, ao propor a democracia enquanto valor universal, 

tanto Berlinguer quanto Coutinho partem do princípio de que a democracia se 

constitui, inicialmente, como, expressão das lutas da classe trabalhadora  e, 

portanto, contrária aos interesses da burguesia. A apropriação da perspectiva 

democrática pela burguesia tanto deturpou o seu sentido originário, quanto 

redimensionou suas possibilidades de processo de socialização do poder e da 

riqueza para um enquadramento numa forma específica de governo que se legitima 

na “participação popular” para assegurar a defesa dos seus interesses por meio da 

chamada democracia, enquanto método (sufrágio universal).  

A esse respeito, um dos grandes teóricos da democracia liberal - Schumpeter 

- define o método democrático como: o arranjo institucional para se chegar a certas 

decisões políticas que  realizam o bem comum, cabendo ao próprio povo decidir, 
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através da eleição de indivíduos que se reúnem para cumprir-lhe a vontade (1961,

p. 305). O bem comum seria fácil de interpretação desde que, outros interesses não 

se interpusessem entre ele e aqueles que o demandam. Além disso, o bem comum  

implica soluções definitivas de todas as questões que dizem respeito inclusive aos 

interesses de classe.

Diante dessas distorções, torna-se evidente a necessidade de desenvolver, 

com rigor, uma análise, a respeito de tal categoria, buscando identificar os 

pressupostos que a orientam e que viabilizam sua configuração em nossa realidade 

atual. Nesta perspectiva, compreende-se a democracia apontada como via para 

superação das desigualdades, para além da   organização da base das relações 

capitalistas de produção e subsumida como forma política de dominação da classe 

burguesa.

Para Marx, produção é não apenas uma produção particular(...) mas 
sempre um certo corpo social, um sujeito social, que é ativo numa 
totalidade maior ou menor de ramos da produção51. Já a   economia 
política burguesa atinge seu objetivo ideológico ao tratar a sociedade 
como algo  abstrato, considerando a produção como encasulada em 
leis naturais eternas e independentes da história, nas quais a 
oportunidade das relações burguesas são então introduzidas  sub-
repticiamente como leis naturais invioláveis nas quais está alicerçada 
a sociedade teórica. Este é mais ou menos  o propósito consciente de 
todo o processo52. Apesar de às vezes reconhecerem que certas 
formas políticas ou jurídicas facilitam a produção, os economistas 
burgueses não as tratam como constituintes orgânicos de um sistema 
produtivo. Transformam assim coisas que se relacionam 
organicamente numa  relação acidental, numa ligação puramente 
refletiva (WOOD, 2003; p. 29). 

Ao se estabelecer uma separação entre o sistema de produção e seus 

atributos sociais específicos53, os economistas burgueses podem indicar a harmonia 

51 (Marx 1971; pág. 668). 
52 (Marx 1971; pág. 668). 
53 “No volume nº 01 de O Capital, Marx desenvolve a evolução da forma de mercadoria passando 
pela mais valia até “segredo da acumulação primitiva”, revelando por fim que o “ponto de partida” da 
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e eternidade das relações sociais. Wood argumenta contra essa falsa dicotomia, 

baseada na caracterização do marxismo político, ressaltando que o modo de 

produção não existe em detrimento  dos fatores sociais. Destaca que “a inovação 

radical de Marx em relação à economia política burguesa foi precisamente a 

definição do modo de produção e das próprias leis econômicas em termos de 

“fatores sociais(...) um modo de produção é um fenômeno social” (WOOD, 2003, 

p.31). Nesse sentido  se entende  a relação entre os diversos processos sociais, 

entre eles  a constituição da democracia. Para Katz: 

a “democracia“ não pertence à enevoada esfera dos “valores”, mas às 
formas historicamente determinadas de organização dos Estados. A 
classe dominante exerce seu poder através das instituições estatais e, 
no capitalismo a modalidade mais afinada com esta denominação é o 
regime político que se conhece como “democracia”. Quem não está 
cego pelos prejulgamentos pode observar facilmente que este tipo de 
organização política é manifestadamente incompatível com o exercício 
pleno da liberdade, já que se sustenta em um sistema baseado na 
exploração do homem pelo homem. Como uma democracia genuína 
não poderia coexistir com a opressão social, o regime vigente que 
leva seu nome constitui apenas um mecanismo de igualdade formal, 
que convoca os cidadãos a votar periodicamente, sem dotá-los do 
menor poder de decisão efetivo sobre seu futuro. As resoluções 
básicas da sociedade são adotadas às costas do grosso da população 
e sua implementação descansa nos órgãos não eletivos das 
burocracias civis e militares. (1994, p. 49/50). 

Tendo em vista as condições de reprodução da força de trabalho na ordem 

capitalista e as determinações ideológicas para sua manutenção Wood considera 

incompatível a coexistência de democracia e igualdade econômica e social nesta 

ordem societária: 

produção capitalista “não é outra coisa senão o processo histórico de isolar o produtor dos seus  
meios de produção”, um processo de luta de classes e intervenção coercitiva do Estado em favor da 
classe expropriadora (...) Para Marx, o segredo último da produção capitalista é político. O que 
radicalmente distingue sua análise da economia política clássica é que ela não cria descontinuidade 
nítida entre as esferas econômicas e política; e ele é capaz de identificar as continuidades porque 
trata a própria economia não como uma rede de forças incorpóreas, mas, assim como a esfera 
política, como um conjunto de relações sociais” (WOOD, 2003, p.28). 
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na democracia capitalista moderna, a desigualdade e a exploração 
socioeconômica coexistem com a liberdade e a igualdade cívicas(...) 
Na sociedade capitalista, os produtores primários são sujeitos a  
pressões econômicas independentes de sua condição política. O 
poder do capitalista de se apropriar da mais-valia dos trabalhadores 
não depende de privilégio jurídico nem de condição cívica, mas do 
fato de os trabalhadores não possuírem propriedade, o que os obriga 
a trocar a sua força de trabalho por um salário para ter acesso aos 
meios de trabalho e de subsistência. Os trabalhadores estão sujeitos 
tanto ao poder do capital quanto aos imperativos da competição e da 
maximização dos lucros. A separação da condição cívica da situação 
de classe não é determinada por posições socioeconômicas - e neste 
sentido, o capitalismo coexiste com a democracia formal -, de outro, a 
igualdade cívica não afeta diretamente a desigualdade de classe, e a 
democracia formal deixa fundamentalmente intacta a exploração de 
classe (WOOD:2003; p. 29). 

Esse debate, no entanto, não pode se dar apenas no nível das idéias: requer 

uma consideração de ordem histórica de questões postas pela conjuntura 

nacional/internacional que reconfigura a relação entre os Estados-Nação e 

introduzem novos elementos de reflexão sobre a questão da democracia. Faz-se 

necessário  pontuar que tanto a consolidação do regime militar quanto a restauração 

da “democracia” obedeceram a determinações que se referem diretamente às 

relações do Estado-Nação-Brasil com a ordem internacional regida principalmente 

pelo imperialismo norte-americano. Não desejamos, com isso, descaracterizar o 

papel das forças sociais progressistas, na luta empreendida contra o autoritarismo, 

mas tão somente recuperar elementos já apresentados no início deste trabalho, 

quando discorremos sobre a proposição de um pacto social que continha em si a 

intenção das forças conservadoras em consonância com a conjuntura internacional 

daquele momento de restaurar a democracia no Brasil. 
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3.2 DETERMINAÇÕES INTERNACIONAIS E SUAS IMPLICAÇÕES 

PARA DEMOCRACIA 

Sob a epiderme do triunfo da Democracia, deparamo-nos  com um aparente 

paradoxo: ao mesmo tempo em que o “governo do povo” ganha novos defensores, a 

própria eficácia de democracia, como forma nacional de organização política, pode 

ser colocada em dúvida. As nações proclamam-se democráticas, no momento 

mesmo em que mudanças, no âmbito da ordem internacional, comprometem a 

possibilidade de um Estado-nação democrático independente. Tem-se, aqui, um 

novo aspecto a ser considerado, tendo em vista as premissas subjacentes da teoria 

da democracia – tanto em sua versão liberal como na chamada “radical” – são elas: 

as democracias podem ser tratadas, essencialmente como unidades auto-

suficientes; as democracias são, claramente, separadas uma das outras;  as 

mudanças, no âmbito de uma democracia, dizem respeito às estruturas internas e à 

dinâmica das sociedades democráticas nacionais; e que a política expressa, em 

última análise, a interação de forças, operando no plano do Estado-Nação. 

A democracia Liberal, no dizer de Held, provocou um enorme crescimento das 

burocracias públicas, que congestionou o espaço da iniciativa privada e do exercício 

da responsabilidade individual, reduzindo a congruência que, nessa perspectiva, 

apenas poderá  ser recuperada  à medida  que se der uma maior latitude  ao 

Mercado e espaço aos cidadãos, para que regulem suas próprias atividades. A 

esquerda, por seu lado, não se alinhou à idéia de que o Estado é  uma autoridade 

independente e que deve  manter seu poder circunscrito em relação à cidadania – 

proposição que  corresponde à auto-imagem  ou à ideologia do Estado Moderno.
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Segundo Macpherson (1985) e Paterman (1970), o Estado está, 

inescapavelmente, comprometido com a manutenção e reprodução das 

desigualdades da vida cotidiana. Em diversas formas de democracia participatória e 

em concepções republicanas de  cidadania, na busca de maior democratização do 

Estado e da Sociedade Civil, a ênfase é dada à necessidade de levar o processo 

político a uma maior responsabilidade, com grupos e indivíduos e a  uma maior  

transparência  e  sensibilidade aos desejos e necessidades do povo.

É preciso, porém, além de assinalar os elementos de continuidade na 

formação e estrutura do Estado e da sociedade modernos, considerar os elementos 

na sua forma e dinâmica atual, quando se tem uma ordem internacional que 

compreende: a emergência de um conjunto  complexo de regras, sobretudo, 

econômicas, mesmo para  aqueles de maior relevância no cenário político. Pode –se 

destacar que não se permite o controle individual, em nenhum Estado, também, a 

expansão de redes transnacionais de comunicação sobre as quais os Estados, 

individualmente, têm pouca ou  nenhuma influência. De acordo com Held, é 

necessário, também, considerar: 

a intensificação da diplomacia multilateral e a interação 
transgovernamental, que pode opor contrapesos e limitar a latitude de 
ação  dos estados mais poderosos; o desenvolvimento de uma ordem 
militar global e a edificação de meios de guerra total como 
características estáveis do mundo contemporâneo que podem reduzir 
o espectro de políticas à disposição dos governos e seus cidadãos”. 
(1991, p. 91).  

Por meio desses elementos, considera-se que os processos atuais de decisão 

democrática devem ser  vistos, no contexto de uma sociedade multinacional, 

multilógica e internacional e no cenário de uma série de Instituições já existentes ou 
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emergentes, em nível  regional ou global e nas áreas políticas, econômicas e 

culturais:

a expansão das conexões intergovernamentais  e transnacionais 
contudo, a era do Estado-nação de modo algum terminou . Ainda que 
o estado-nação territorial  tenha declinado, é preciso observar que 
esse é um processo desigual e em particular, restrito ao poder e ao 
alcance dos Estados-nação dominantes do Ocidente e do leste. A 
sociedade global européia alcançou seu ponto de máxima influência 
na virada do século XX, e a hegemonia americana caracterizou as 
décadas do pós guerra... se o sistema global se configura hoje por 
mudanças significativas , isso deve ser entendido menos como o fim 
da era dos Estados- nação que como um desafio à era dos Estados 
hegemônicos. (HELD,1991 p. 92). 

Isso constitui um desafio, pela imposição de limites e restrições ao Estado-

Nação, que terá a possibilidade de tornar  uma sociedade democrática  soberana 

alterada. Held diz que a soberania é erodida, apenas quando deslocada por uma 

autoridade superior ou independente que reduz  o âmbito legítimo de decisão do 

Estado nacional. O autor ressalta que soberania diz respeito à autoridade política:

no seio de uma comunidade  que detém o direito incontestado de 
definir o sistema de  normas, regulamentos e políticas num dado 
território, e de governar de acordo com esse direito, da capacidade 
real do Estado de agir independentemente na articulação e busca de 
objetivos políticos domésticos e internacionais...a autonomia refere-se 
à capacidade do Estado- nação agir independentemente das 
restrições internacionais e transnacionais e de alcançar objetivos 
quando estes tenham sido fixados  (1991, p. 94).

Nesse sentido é que se pode indagar: será que a soberania se mantém, 

quando se  percebe que a autonomia foi reduzida? Como fica a democracia, diante 

dessas injunções da realidade? 

Algumas  “disjuntivas”  são apontadas, no estudo do autor já citado, no 

tocante à democracia, tendo em vista os mecanismos  desenvolvidos pelo processo 

de globalização, ou seja:
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Há uma disjuntiva entre a autoridade formal do Estado e o sistema 
vigente de produção, distribuição e comércio que limita de várias 
maneiras o poder ou âmbito de ação das autoridades políticas 
nacionais (HELD, 1989, p.13) 

Entre essas disjuntivas, destacam-se:

 a economia mundial que compreende a internacionalização da  

produção, ou seja, seu planejamento é realizado tendo, como referência, a 

economia mundial e as operações financeiras que,  devido ao avanço da 

Informática, passaram a ter mobilidade, em relação aos diversos tipos de 

moeda, estoques e ações, podendo, assim,  adequar-se  às operações, 

com todo tipo de organizações financeiras e comerciais;  

 o enfraquecimento  das fronteiras, provocado pelo progresso 

tecnológico das comunicações e transporte, torna mais vulneráveis e 

sensíveis os mercados. Anteriormente, sem essa aproximação, esse limite 

era preservado; permitia a administração de políticas econômicas e 

nacionais independentes; 

 a interconexão das economias do mundo contribui para a 

dificuldade de aplicação das políticas econômicas e sociais, pois 

estabelece um padrão de prioridades geralmente sob a ótica do Mercado. 

Outras disjuntivas são, ainda, apontadas por Held, 54 segundo as quais são 

estruturadas novas formas de sociabilidade, ou seja, de pressão para implementar  

políticas mundiais. Dentro do conjunto dessas proposições,  pode-se destacar: 

54 Vasta gama de  organizações e regimes internacionais estabelecida para administrar setores 
inteiros da atividade transnacional (comércio, os oceanos, o espaço e assim por diante). O 
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O desenvolvimento do direito internacional submeteu  indivíduos, 
governos  e organizações  não governamentais a novos sistemas de 
regulação legal. O direito internacional reconheceu poderes e 
limitações, direitos e deveres que transcendem a Estados-nação, e 
que, mesmo não sendo garantidos por instituições dotadas de poder 
coercitivo,  têm conseqüências de grande alcance (1991,  p.173). 

O autor chama a atenção para o fato de que as regras, as quais visavam a 

proteger a autonomia dos governos, em julgamentos, no que concerne à sua política 

externa e interna e restringir a ação dos tribunais de cada País a ações, em seu 

próprio território, preservando-se, assim, a soberania das diversas nações, vêm 

sendo, cada vez mais questionadas, indicando forte tensão entre Soberania e Direito 

Internacional. Outra disjuntiva, para a  qual o autor chama a atenção, é sobre : 

O sistema global de Estados, caracterizado pela existência de 
grandes potências e blocos de poder, que às vezes debilita a 
autoridade e a integridade do Estado.  (1991, p. 176) 

Por meio desse conjunto de aspectos, observa-se que a ordem internacional 

está mudando e, inexoravelmente, também o papel do Estado. Há bastante tempo 

um complexo de interconexão global vem se difundindo, porém, atualmente, pode-se 

identificar um intenso recrudescimento da internacionalização de  atividades 

domésticas  e uma concentração dos processos decisórios, em nível Internacional. 

McGrew e Held afirmam: 

O Estado transformou-se numa arena fragmentada de formulação de 
decisões políticas, permeada por redes transnacionais 
(governamentais e não governamentais) e por órgãos e forças 
internos. Do mesmo modo, a vasta penetração das forças 
transnacionais na sociedade civil alterou sua forma  e sua dinâmica... 
Criaram-se novas formas de política multilateral e global, que 

crescimento do número dessas novas formas de associação política reflete a rápida expansão das 
ligações transnacionais.  
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envolvem governos, organizações intergovernamentais (OIGs) e uma 
vasta gama de grupos de pressão transnacionais e organizações não 
governamentais internacionais(...) Houve um aumento explosivo do 
número de regimes internacionais, como o regime de não-proliferação 
nuclear.(2001, p. 31-32) 

Observa-se, ainda, uma intensa rede de atividades nos principais foros 

internacionais formuladores de política, - e entre eles - as quais abrangem as 

reuniões de cúpula da ONU, do G8, do FMI, da Organização Mundial do Comércio 

(OMC), da União Européia, da Cooperação Econômica Asiática no Pacífico (CEAP), 

do Fórum Regional da Associação de Nações do Sudeste Asiático, de reuniões para 

o desenvolvimento da Área Livre de Comércio das Américas (ALCA) e Mercado do 

Cone Sul (MERCOSUL). Nesse sentido, pode-se afirmar que a globalização revela a 

magnitude crescente, o aceleramento e o aprofundamento do impacto dos fluxos e 

padrões inter-regionais de interação social.  

Um outro aspecto a destacar é que o debate sobre a globalização  se 

difundiu, paralelamente, à expansão do projeto neoliberal - o consenso de 

Washington acerca da desregulamentação, privatização, programas de ajuste 

estrutural (Paes) e limitação do governo – provocaram  a emergência de muitas 

questões nos principais Países do mundo, ligados às condições de vida da sua 

população e à organização estrutural de produção, emprego e renda. Embora não 

se possa atribuir a responsabilidade dos aspectos citados à globalização, uma vez 

que se tem claro que o processo globalista resulta de forças múltiplas, do qual fazem 

parte tanto os elementos econômicos, políticos e tecnológicos, em suas 

peculiaridades específicas de cada sociedade. Tem-se, como evidente, que o 

referido processo provocou uma concepção de mudança global que alterou todos os 

princípios de ordenação da vida social, em nível mundial, sugerindo interrogações 

sobre a nova configuração do Estado Moderno: Soberania, Estado Nação, 
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Autonomia, Igualdade, Liberdade e outros. Tendo em vista o desenvolvimento dos 

processos, ora citados, o espaço e o sentido de democracia devem ser 

reconsiderados: 

É essencial dar-se conta de que pelo menos as conseqüências 
centrais de globalização: em primeiro lugar , da maneira pela qual  os 
processos de interconexão econômica política  legal e militar , entre 
outras, estão modificando por cima a natureza do Estado Soberano; 
em segundo lugar , da maneira pela qual os nacionalismos locais e 
regionais  estão erodindo os Estados-nação por baixo; e em terceiro 
lugar, da maneira pela qual  a interconexão global cria cadeias de 
decisões políticas e resultados interligados entre os Estados e seus 
cidadãos que alteram a natureza e a dinâmica  dos próprios sistemas 
políticos nacionais. A Democracia tem de acertar contas com esses 
três  desenvolvimentos e suas implicações para os centros de poder  
nacionais e internacionais (HELD, 1991, p. 179). 

O aspecto referido acima, já ressaltado,  não  pode deixar  de ser analisado, 

ou  tal como a expansão da proposta de Estado neoliberal, que vem erodindo 

princípios, antes consagrados pela Democracia, tais como a igualdade, liberdade e 

autonomia, de acordo com o   receituário que o caracteriza. A direção conferida pela 

ideologia neoliberal tem rebatimentos na forma de Estado e na definição das 

políticas sociais que perdem a sua autonomia e obedecem à lógica da 

mundialização do capital. 

Pensadores, como Friedman,  ao legitimar a perspectiva neoliberal de Estado 

mínimo, afirmam que o financiamento do gasto público, em programas sociais,  

provocou as seguintes distorções: a ampliação do “déficit” público, a inflação, a 

redução da poupança privada, o desestímulo ao trabalho e à concorrência, com a 

conseguinte diminuição da produtividade, e até mesmo a destruição da família, o 

desestímulo aos estudos, a formação de gangues e a criminalização da sociedade. 

A ação do Estado no campo social deve se ater a programas assistenciais: auxílio à 
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pobreza, de forma irregular sem sistematização, para não provocar distorções no 

Mercado.

Observa-se, no entanto, que o esfacelamento, a fragmentação da ação do 

Estado gerou impactos negativos sobre a integridade dos sistemas de proteção 

social, introduzindo rupturas entre os que são empregados e gozam de proteção e 

os que não são empregados e, provavelmente, não o serão jamais, passando a 

integrar o mundo dos desvalidos, que, apenas, serão, precariamente, protegidos. A 

renda mínima baseada no argumento progressista, ou seja, como uma nova forma 

de conceber a distribuição da riqueza social, ou como  uma nova forma de 

solidariedade social, baseia-se na mudança de concepção de Justiça Social. De um 

ideário de justiça comutativa – preconizando que se dê a cada um o equivalente ao 

que contribuiu para criar, desloca-se para uma justiça (re) distributiva, entendendo 

estar  assegurado, a cada um, o direito de participar da riqueza geral, seja qual for a 

contribuição que deu para gerar a riqueza social (DRAIBE,1993) 

A Descentralização, a Focalização e a Privatização foram implantadas 
como forma de atendimento a esses segmentos menos favorecidos. A 
descentralização é concebida como modo de aumentar a eficiência do 
gasto, já que aproxima problemas e gestão. Busca-se  incrementar a 
interação em nível local dos recursos públicos e dos não 
governamentais, para  o financiamento  das atividades sociais. A 
focalização, por sua vez significa o direcionamento do gasto social a 
programas  e a públicos-alvos específicos, seletivamente escolhidos 
pela sua maior necessidade e urgência. Justifica-se a partir da visão 
de Friedman, de que o Estado só deve intervir residualmente e no 
campo da assistência  e a de que em geral não são os mais 
necessitados aqueles que recebem o benefício. A privatização 
expressa-se como o deslocamento da produção de bens e serviços 
públicos para o setor privado lucrativo. Considera-se uma resposta  de 
alívio à crise fiscal, racionaliza os recursos.Propõe também o  
deslocamento da produção e/ou distribuição de bens e serviços 
públicos para o setor privado não-lucrativo composto por associações 
de filantropia e organizações comunitárias. 
Os serviços públicos foram privatizados nas seguintes perspectivas: 
a transferência (incluindo a venda) para a propriedade privada de 
estabelecimentos públicos; 
a cessação de programas públicos e o desengajamento do governo 
de algumas responsabilidades específicas (“privatização implícita”); 
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reduções (em volume, capacidade, qualidade) de serviços 
publicamente produzidos, conduzindo a demanda para o setor privado 
(DRAIBE, 1993, p. 97) 

O neoliberalismo não tem, em vista,  razões pertinentes à  Justiça Social.

Suas justificativas voltam-se para questões do volume e, sobretudo, da eficácia do 

gasto social.    A expansão desse novo ideário vem afetando e, sobretudo, acirrando 

a questão social,55   manifesta nos mais diversos aspectos da  produção e 

reprodução da vida material e espiritual e provocando a desigualdade e a exclusão 

social. Nessa ótica, é que se questiona o sentido da Democracia, na atualidade, 

quando se percebe que todos os valores, sobre os quais se balizou, desde a sua 

inserção no projeto da modernidade, estão eqüidistantes ou esvaziados. Como 

compreender o sentido de tal categoria, na atual conjuntura?

Tomando, como exemplo, as palavras de Chauí (2003), em análise sobre a 

realidade atual, em relação às diversas manifestações dos movimentos sociais, mais 

especificamente dos que vêm, há décadas, buscando realizar a reforma agrária: 

o  que está acontecendo no País, não é uma crise social, mas sim, 
pela primeira vez na história, o pleno funcionamento da Democracia. É 
uma coisa espantosa e certamente deixa as pessoas desorientadas 
porque é uma experiência inédita. Contra a idéia liberal  de que a 
Democracia é o único regime  da lei e da ordem a Democracia é o 
único regime político no qual os conflitos são considerados o princípio 
do seu funcionamento (...) Na Democracia graças ao trabalho do 
conflito,  a Democracia  diz ao governo o que ela pensa , o que quer e 
como quer que seja feito. (CHAUÍ em  entrevista a CARIELLO, folha 
de São Paulo, 03/08/2003) 

Nesse entendimento, por meio da plena expansão do direito de reivindicar o 

acesso aos bens e serviços necessários à sobrevivência e bem-estar, encontramos 

55 Questão social apreendida como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade 
capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho 
torna-se mais amplamente social, enquanto a  apropriação dos seus frutos mantém-se privada, 
monopolizada por uma parte da sociedade (IAMAMOTO, 1998, p.27).
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uma potencialidade de construção de uma sociedade pautada em princípios  

democráticos.   

Contrariamente ao que afirma Chauí, Bresser Pereira reflete acerca dos 

conflitos na atualidade, que vêm preocupando os setores conservadores, os quais 

priorizam a ordem em relação à justiça. Os representantes dessa perspectiva 

exigem o respeito à Lei, à propriedade e aos contratos que devem ser respeitados, 

bem como a repressão aos movimentos sociais. Em sua análise, tomando, como a 

essência a natureza do pensamento autoritário, cujas bases atribui à doutrina liberal-

clássica, oligárquica ou tecnocrática indaga: 

serão as pressões sociais a melhor forma de obrigar o governo a 
pensar por conta própria e a tomar as decisões de interesse nacional? 
O pensamento autoritário, seja ele de origem oligárquica, liberal 
clássica ou tecnocrática, dirá imediatamente que não -o pensamento 
oligárquico, porque é autoritário por definição; o pensamento liberal 
clássico, porque, para ele, a democracia representativa significa dar 
autonomia ao governo eleito para tomar decisões (que só poderão ser 
avaliadas pelos cidadãos nas próximas eleições); o pensamento 
tecnocrático, porque entende que a razão técnica deve sempre 
prevalecer.
E o que diz o pensamento democrático? Afirma que o conflito social e 
o debate público são dois elementos constituintes das democracias 
modernas. Não existe democracia sem convivência com conflitos e 
sua solução através do compromisso ou da argumentação, ou de uma 
combinação de ambos. (...) A Democracia é o regime do conflito 
social, da argumentação e do compromisso, mas é também  o regime 
da lei e da ordem. (PEREIRA, Folha de São Paulo, 10/08/2003) 

O autor, coerentemente à linha do seu pensamento, atribui um papel 

significativo à ordem como imprescindível às Democracias. Por outro lado, arroga o 

aguçamento das questões sociais, a forma da nossa organização social, cujo 

modelo buscou sempre preservar  um certo tipo de ordem, a  qual, no decurso da 

história, gerou tantas incongruências. Nesse sentido, configura-se o tensionamento 

gerado entre os diversos segmentos da sociedade civil brasileira, na atualidade, 
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diante da possibilidade de expressar e reivindicar direitos, há muito tempo já 

definidos e até reconhecidos como tais. Isso caracteriza o embate, contextualizado 

pelo autor acima referido, entre as diversas forças em conflito, que há décadas – por 

que não dizer séculos? - Vêm se confrontando pela manutenção de privilégios, que 

segmentam e dividem a nossa sociedade em  classes  diferenciadas: de um lado, 

uma minoria que detém todo poder socioeconômico - político  em detrimento  de 

uma grande maioria, que luta por direitos considerados, ainda, mínimos. Ressalte-se 

que a tese sobre a democracia, analisada pelo autor, acima, indica a perspectiva 

adotada por diversas correntes, as quais têm um entendimento, ligado a  uma visão 

conservadora  de democracia que não admite conflitos como forma de tentativa de 

solução de questões ou impasses. Para o autor, só nas democracias modernas, os 

conflitos se estabelecem como meio de reivindicação de direitos. Observa-se, 

entretanto, que a nossa sociedade teve um passado histórico marcado pelo 

autoritarismo que impediu, de forma contundente, a experimentação de uma 

sociabilidade pautada na democracia, entendida enquanto socialização do poder e 

da riqueza. Isto limitou a manifestação de conflitos como expressão de lutas da 

classe trabalhadora/sociedade civil que ficaram sempre reprimidos pela força e pelo 

excesso de autoritarismo. Nesse sentido, pretende-se acreditar que o confronto, 

dialeticamente empreendido, pode gerar um novo patamar de relações através do 

qual se fortaleça o entendimento de que apenas a o enfrentamento da questão 

social pode dar esperança à formação de uma sociedade democrática. 
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4.0 CONTRADIÇÕES E PERSPECTIVAS NA CONSTRUÇÃO DO 
PROCESSO DEMOCRÁTICO NA TRANSIÇÃO PARA “NOVA 

REPÚBLICA”

4.1 A DEMOCRACIA BRASILEIRA PÓS-DITADURA MILITAR 

 Os debates acerca da crise da democracia no Brasil não são recentes. 

Datam da implantação da República com a insatisfação gerada em alguns 

segmentos da nossa população,  pela adoção do novo regime. 

O Brasil até 1930, de acordo com a análise feita por Coutinho caracterizava-

se como uma sociedade do tipo “Oriental”, embora já se possa na República velha 

identificar rudimentos de sociedade civil.56  A Revolução de 1930, ainda que

represente uma mudança pelo alto, no dizer de Coutinho, (2002) uma “revolução 

passiva” proporciona o surgimento de outros elementos que expressam a 

constituição de uma sociedade civil.  Exemplos disso são a formação de movimentos 

políticos de massa, inédita no País, em princípios de 1930. O primeiro considerado 

por Coutinho (2002) de cunho fascista - A Ação Integralista Brasileira e o segundo a 

Aliança Libertadora Nacional, constituída pelo Partido Comunista, tiveram grande 

destaque, na época. Com a ditadura de 1937, emerge um novo período de exceção 

e, conseqüentemente, uma contenção no processo de constituição da sociedade 

civil.

Entre  1945 a 1964, conhecido como período “populista” há uma 
retomada de organização da sociedade civil, o que levou a uma 

56 Em 1922 é verdade, fundou-se o Partido Comunista do Brasil, que, embora pequeno, propunha ser 
um partido fora do Estado stricto sensu, não criado pelo Estado, até mesmo contra o Estado, e, 
portanto já era uma expressão da sociedade civil. Ocorre uma ativação do movimento sindical, criam-
se vários sindicatos , cria-se uma imprensa operária que faz parte de uma sociedade civil autônoma. 
Mas são iniciativas profundamente embrionárias (COUTINHO, 2002, p. 22). 
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significativa participação de sujeitos políticos organizados a se 
contraporem ao golpe de 1964.   
Esse golpe é desfechado,contra  forças sociais crescentes, como o  
movimento dos trabalhadores rurais, pela primeira vez atuando como 
ator político, através de sindicatos e de ligas camponesas; como o 
movimento sindical dos trabalhadores urbanos, extremamente forte 
naquele momento, organizado na Central Geral dos Trabalhadores 
(CGT); como o Movimento estudantil, liderado pela União Nacional 
dos Estudantes (UNE) etc. Mas eu diria que a prova de que a 
sociedade civil ainda não era consolidada, estável é que foi possível o 
golpe tal como aconteceu, ou seja, sem nenhuma efetiva reação
popular, pelo menos no primeiro momento. Foi anunciado o golpe e 
resistiu-se muito pouco;  a greve geral prevista pelos sindicatos e pela 
esquerda, e proposta como reação ao golpe não vingou. Aquela 
sociedade civil já existia e isso foi o suficiente para amedrontar a 
burguesia, para unificar o conjunto das classes dominantes e levá-las 
a romper com  qualquer formalidade democrática durante muitos 
anos. Mas não era ainda consolidada e organizada. (COUTINHO, 
2002, p.23). 

Contraditoriamente, o Brasil sai da ditadura militar com uma sociedade 

surpreendentemente ativa  e representativa, que se desenvolve em fins da década 

de 70 até por volta de 1985.  Cresce um número significativo de associações, a 

sindicalização urbana e a rural. Diferentemente de outras ditaduras tais como o 

Nazismo e Fascismo, as ditaduras da América Latina excetuando-se  - a do Chile 

que tem semelhança com as ditaduras totalitárias – não  estruturaram a sociedade 

civil para lhes dar apoio. Coutinho chama a atenção para o fato de que tanto Hitler, 

como Mussolini chegaram ao poder por meio de sucessos eleitorais, embora tenham 

eliminado os instrumentos formais de democracia que os elegeu após terem 

garantido suas ascensões. Nesse sentido, o fascismo estruturou a sociedade civil 

antes e após a eleição dos seus líderes e ao fundar o Estado totalitário subordinou 

ao mesmo tempo toda sociedade civil, então já docilizada ao sistema. A ditadura 

militar no Brasil não buscou organizar a sociedade civil ou um partido de massa. A 

ARENA, partido que apoiou a ditadura foi apenas um partido de apoio parlamentar. 

Os sindicatos brasileiros, por sua vez, dentro da estrutura formatada pela ditadura de 

Vargas já tinham um controle exercido pelo Ministério do Trabalho. A ditadura militar, 

309



entretanto, foi considerada modernizadora porque ao contrário de outras ditaduras 

como a Salazarista em Portugal, que se impôs frente ao desenvolvimento das forças 

produtivas, no Brasil a ditadura permaneceu sempre ao serviço e sob a 

subordinação do grande capital.  

Coutinho afirma, 

Tratou-se de uma ditadura não só do capital industrial e financeiro 
nacional e internacional, mas também dos latifundiários que buscavam 
transformar seus latifúndios em empresas capitalistas. Neste sentido 
tratou-se, seguramente, de um período de modernização da estrutura 
econômica do País. Mas atenção: a ditadura foi modernizadora não no 
sentido de que estivesse a serviço da nação ou do povo brasileiro; ela 
certamente desenvolveu a economia brasileira, modernizou-a, elevou 
nosso capitalismo a um patamar superior, porém sempre a serviço do 
grande capital (COUTINHO, 2002, p.24). 

No contexto do processo de transição, Fernandes já previa possíveis 

ameaças ao chamado destino das instituições democráticas: 

Um clima generalizado de desconfianças confunde partidos e 
governantes, lançando-se uns contra os outros as suspeitas mais 
variadas e as intenções menos dignas. O que se afirma abertamente 
nos jornais, nas declarações públicas ou nos recintos dos partidos, 
nos discursos políticos ou nas conversas: 1o. ) é que o oportunismo 
impera em toda parte, ocultando sob a aparência de legalidade 
pública ou de lealdade política ações e interesses que solapam a 
ordem legal, a existência livre dos partidos  e a influência ativa  dos 
princípios democráticos; 2o. ) é que a atividade política e mesmo a 
administrativa escondem uma espécie de exploração comercial do 
Estado em escala variável por indivíduos e por grupos direta ou 
indiretamente associados ao Governo; 3o.) é que a demagogia ou a 
incompreensão do presente são os dois pólos que extremam a ação 
dos partidos e dos líderes políticos, distanciando-os da solução dos 
problemas reais, seja pela irresponsabilidade – que conduz ao seu 
agravamento direto, pela falta de propósitos corretos – seja pela 
cegueira – que conduz ao seu agravamento indireto, pela falta de 
intervenção eficaz ( FERNANDES, 1979, p. 93)57

As afirmações feitas por Fernandes (1979) se constituem ainda de forma bem 

atual e podemos constatar que o nosso sistema democrático parece sofrer de uma 

57 Embora as afirmações feitas por Fernandes se refiram ao contexto da década de 70, julgamos 
oportuno destacá-las tendo em vista a atualidade da sua crítica. 
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imanente crise, ameaçada pelo oportunismo que sabota a possibilidade de 

constituição de uma ordem democrática. A esse respeito podemos perceber por 

meio do nosso estudo, diversos elementos que  indicam a  postura dos nossos 

deputados-constituintes quando lhes  é conveniente parecer o que não são. Por 

exemplo, em relação à informação que prestaram na pesquisa de Rodrigues (1987) 

sobre a autodefinição política. Praticamente nenhum deputado se autodefiniu como 

de direita, e 52% afirmaram pertencer ao centro - de esquerda.58 Já na classificação 

feita pela folha de São Paulo 32% dos deputados foram considerados de direita. 

Parece que o rótulo de direita é muito pesado e é menos difícil admitir que se é do 

Centro, ou de esquerda, embora os comportamentos e as votações feitas pelos 

respectivos deputados não correspondam, exatamente, à sua perspectiva política. O 

que parece sugerir que,  na realidade, não existe de fato uma convicção por 

determinada ideologia. Parece que ela é expressa a partir das situações contextuais 

ou a depender dos interesses individuais.

Outro aspecto que pode ser  considerado atual  na conjuntura dos nossos 

dias, diz respeito à corrupção e ao trato dos bens públicos, ou seja as denúncias se 

sucedem a respeito da corrupção, desgastam e desestabilizam a democracia.  

A corrupção cria obstáculos para o desenvolvimento econômico e 
produz custos financeiros inaceitáveis. Estudo do FMI, elaborado em 
âmbito mundial, prova que o PIB cai cerca de 0,5%, e os 
investimentos, 4%, quando há um aumento de dois pontos numa 
escala de corrupção de dez. Porém os custos maiores da corrupção 
são os custos democráticos. De fato, a corrupção causa sérios danos 
à credibilidade dos sistemas democráticos, resultando no desgaste 
das instituições e em ameaça à governabilidade, o que confirma a 
necessidade de todos combaterem essa praga (MERCADANTE, 
2005, Folha de São Paulo). 

58 (ver gráfico 3 p.154 e gráfico 4  p.155) 
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O impacto da corrupção constitui sem dúvida na atualidade  um importante  

desafio na constituição, avanço e consolidação da nossa democracia. Algumas 

razões podem ser atribuídas ao recrudescimento da corrupção. Alguns acreditam 

que ela decorre do crescimento por que passa o País, outros a vêem como 

expressão de uma “crise moral” que abala  os alicerceres  da vida social da Nação. 

Ainda há aqueles que a imputam à incapacidade das elites, despreparadas para o 

exercício das tarefas que lhes são conferidas pelo voto, ou são inabilitadas para 

superarem os seus interesses individuais em favor do coletivo. Outras teorias 

apontam no sentido de responsabilizar o povo, cuja “ignorância” e “falta de 

orientação”  levariam a se colocar a serviço dos demagogos e corruptos. Esse 

aspecto merece uma reflexão sobre o nível de manipulação da opinião popular por 

meio da mídia, dos meios de informação, o não acesso á educação que dificultam  a 

tomada de consciência das condições históricas e suas contradições sócio-políticas. 

O acesso à informação e a serviços como a educação fazem parte também, em 

nosso entender  da democracia. A esse respeito, Benevides destaca que entre as 

várias crenças difundidas a respeito da capacidade do povo estão: 

 o povo é incompetente para votar em questões que “não pode entender”; 
é incoerente em suas opiniões ( quando as tem) e é, ainda, politicamente 
irresponsável, nada lhe sendo cobrado; 

 o povo tende a votar de forma mais “conservadora” e, quando muito 
solicitado, torna-se “apático para a participação política;  

 o povo é mais vulnerável, do que seus representantes, às pressões  do 
poder econômico e dos grupos “superorganizados”; 

 o povo é dirigido pela “tirania da maioria” e dominado pelas “paixões”  
(BENEVIDES, 1991, p.80) 

Os aspectos citados, de cunho elitista de certa forma, indicam argumentos de 

ordem conservadora que pretendem mostrar que a ”participação popular é fútil é 

inútil pois afinal o povo é mesmo politicamente incapaz” (BENEVIDES, 1991). 
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A descrença na capacidade de votar (Benevides, 1991), constitui, 

certamente, a mais antiga e vulgar entre todos os argumentos, secularmente 

apontado em relação às práticas democráticas. 

Benevides chama a atenção para  a opinião de  Bobbio  que, por meio da 

análise do processo de formação da  democracia na Itália, concorda e considera 

admissível  e legitima a prática de consultas e participação popular, mas ressalta 

que:

Não se vê, porém como  submeter a referendo todas as questões que 
em sociedades muito mais complexas, devem ser resolvidas através 
de deliberações coletivas(...) pedir mais democracia significa a 
extensão das decisões que competem àquele que,  pelas  condições 
objetivas do desenvolvimento da sociedade moderna, se torna sempre 
mais incompetente: o que é válido sobretudo no setor da produção – 
tanto nos Países de economia capitalista como nos de economia 
socialista  - a qualquer forma de controle popular, e que é aquele no 
qual se vence ou se perde o desafio democrático (BOBBIO, 1986, 
p.73)

É inegável que muitas decisões em um País, são tomadas no âmbito técnico 

e não no da política. Nesse sentido não se poderia pensar uma participação 

constante de todos, mas por outro lado não se pode conceber a  incapacidade do 

cidadão como impedimento para restringir a democracia . Merece destaque uma 

reflexão sobre a manipulação exercida pelas classes dominantes e seus 

representantes através da mídia na formação de opinião e na cultura política das 

classes populares. Com efeito, o não acesso à educação e à informação fidedignas 

mantêm os segmentos populares no nível do senso comum para usarmos termos 

Gramsciano, e os impede de ultrapassar o nível da consciência ingênua para 

consciência crítica em termos Freirianos. Na realidade, não é apenas o povo que 

não detém um conhecimento abrangente sobre questões gerais. O próprio 

parlamentar não é multicompetente. A decisão política sobre o estabelecimento de 
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prioridades é tomada em um nível político. Tem, portanto, aspectos diferenciados em 

relação à tomada de decisões relativa à eficácia entre os meios e os fins. Em uma 

democracia representativa, as questões políticas não são tomadas pelos técnicos da 

administração (“especialistas”), mas  pelo Parlamento, formado de não especialistas. 

Sobre esse ponto de vista Benevides ressalta a análise de Castoriadis sobre a 

oposição povo versus “especialistas “ na pólis grega que sem dúvida parece muito 

pertinente em relação à questão: 

A idéia dominante de que existem “especialistas” em política, Isto é 
especialistas do universal, e técnicos da totalidade, faz troça da idéia 
de democracia: o poder dos políticos é a justificada “perícia” que eles 
sozinhos possuiriam – e o,   por definição inábil populacho, é chamado 
periodicamente para julgar estes “peritos” (...) não existerm, nem 
podem existir, “especialistas” em assuntos políticos. Perícia – ou 
“sabedoria” política - pertence à comunidade política; pois perícia 
techné, no sentido estrito, está sempre relacionada a uma ocupação 
específica e “técnica”  é obviamente, reconhecida em seu próprio 
campo. Portanto, diz Platão no Protágoras, os atenienses escutarão 
os técnicos quando for discutida a construção adequada de muros ou 
navios, mas escutarão qualquer um quando se tratar de questões 
políticas (CASTORIADIS, 1986, p.72).  

 Nessa perspectiva, acredita-se que em relação às questões do País os 

instrumentos  de participação popular deveriam ser estimulados para levar o povo 

em geral a expressar  sua opinião em questões que dizem respeito aos direitos 

fundamentais, em relação às finalidades e pressupostos das políticas econômicas e 

em aspectos que envolvam decisões que  dizem respeito à ética.

Por último e de acordo com análises históricas, a crise da corrupção que afeta 

a credibilidade das Instituições democráticas seria conseqüência da inconsistência 

dos partidos, que não teriam as condições necessárias para organização e de 

arregimentação em bases nacionais.  Muito complexa é a análise a esse respeito, 

parece que para sua explicação intervêm vários fatores. É, sem dúvida, no entanto, 
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acertada a perspectiva que considera sua incompatibilidade com os princípios 

democráticos.

Segundo Fernandes, 

 A evolução política do Brasil apresenta certas constantes dinâmicas, 
todas elas dotadas  da mesma significação. Uma delas talvez a mais 
característica, se mostra na tendência a assimilar modelos de 
organização da ordem legal elaborada nos “países politicamente mais 
adiantados”. Essa tendência constitui uma herança necessária das 
condições coloniais de formação do povo brasileiro(...)As técnicas 
sociais de organização de poder político são realmente muito 
complexas e não é de estranhar que se formem, nos países 
insuficientemente desenvolvidos, movimentos sociais que têm por 
objetivo a transplantação de instituições nascidas nos países através 
dos quais se processou a expansão do mundo ocidental. Com o correr 
do tempo, essas instituições acabam sendo reinterpretadas, para se 
ajustarem ao novo sistema cultural e para poderem preencher funções 
diversas daquelas para as quais foram inventadas                 
(FERNANDES,1979, p. 95). 

Embora ressalte que o Brasil tenda para um padrão organizatório 

democrático,  Fernandes não considera que constantes episódios da vida nacional 

possam ser traduzidos e assinalados como índices  de padrões antidemocráticos: O 

viciamento das eleições pela influência dos “coronéis”, ou por fraudes inspiradas 

pelo governo, a incapacidade aglutinadora dos partidos,a inconsistência da opinião 

pública, a invasão das esferas do legislativo pelo executivo ou vice-versa. Esses 

fatos indicam características regulares de certas alterações na vida política 

brasileira. E, nesse sentido, o diagnóstico de crise na democracia brasileira carece 

de sentido e de precisão, uma vez que uma crise de crescimento ou de 

desenvolvimento só pode ser atribuída quando se refere a organismos 

completamente constituídos.

O que acontece com a democracia brasileira é que ela está em 
elaboração sócio-cultural; ou seja, em outra terminologia, sua 
formação histórica não alcançou, ainda uma etapa adiantada de 
estruturação e de maturação políticas(...) restringindo-se ao essencial, 
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poderíamos dizer que o Brasil se constituiu em Nação, econômica, 
cultural e socialmente, em condições altamente desfavoráveis à 
difusão dos ideais democráticos da vida política. A organização da 
sociedade colonial e imperial pressupunha uma complicada 
engrenagem, na qual a posição social de um indivíduo e as suas 
probabilidades de atuação social dependiam do concurso de vários 
modos de participar, regularmente, dos direitos e deveres 
reconhecidos socialmente (FERNANDES, 1979,  p. 99)  

O fato de estar integrado e ser pertencente a uma família com prestígio social 

garantia os laços de solidariedade e apoio, dentro de uma mesma classe social. A 

dominação patriarcal se estabelecia dentro de uma sociedade em que o direito de 

mandar e o dever de obedecer se achavam rigidamente confinados, concentrando o 

poder na mão de um número reduzido de pessoas.  De acordo com essa 

composição estrutural a maior parte da população brasileira adulta não tinha 

participação direta na vida política ou, quando adquiriam certo acesso, estes se 

reduziam ao exercício de atividades subordinadas aos interesses das camadas 

dominantes.  A partir dessa ordem, foram constituídas duas orientações de 

comportamento que na análise de Fernandes, que consideramos de total pertinência 

na atualidade, foram sancionadas pela tradição e reforçadas por uma longa prática. 

 De um lado, nas camadas populares, a de alheamento e de 
desinteresse pela vida política. De outro nas camadas dominantes, a 
de que o exercício do poder político fazia parte dos privilégios 
inalienáveis dos setores “esclarecidos” ou “responsáveis” da Nação. 
Uns não identificavam em nenhum ponto os seus interesses sociais 
com os destinos do Estado; outros identificavam-nos demais(...) Essa 
foi a herança recebida pela República. O que foi feito dela? O que não 
poderia deixar de ser feito. O Estado assumiu de vez o belo aspecto 
das coisas dúplices: “ por fora, bela viola; por dentro pão bolorento 
“(...) tem início o interregno mais obscuro da história política do Brasil. 
Preservaram-se intactas do antigo regime, a hierarquia social e a 
mentalidade política. Dois ingredientes tóxicos, que logo mostrariam 
sua capacidade corrosiva e perturbadora. Em condições de acentuada 
instabilidade social, tornava-se quase fatal à progressiva perda do 
poder político pelos chefes locais ou regionais. O recurso a técnicas 
diretas de manipulação do eleitor e do voto se impôs, naturalmente 
como condição para assegurar a hegemonia política desses chefes. 
Firmaram-se duas convicções novas mais gerais: 1a. ) os que não 
tiravam proveito nas eleições tanto quanto os que tiravam, e estes 
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com maior razão passaram a ver no voto um instrumento para 
alcançar e para manter o poder; 2ª ) a liberdade de escolha era 
imputada aos chefes locais ou regionais, ou por estes defendida 
coactivamente, o que restringia, na prática o princípio democrático de 
que todos os indivíduos possuem igual valor político. O combate a 
essas anomalias convulsionou a vida política brasileira nos últimos 
trinta anos, chegando a produzir anomalias ainda maiores 
(FERNANDES, 1979, p. 100)59

O que afirma Fernandes, ratifica de forma ímpar a consideração de Lukács, 

que a democracia deve ser entendida como um processo, não como um estado. E, 

nesse sentido, a regra do jogo democrático deveria se estabelecer, como tão bem 

destaca Moisés, na perspectiva de não se deixar que os fatos (componentes da 

dinâmica da realidade social) desestabilizadores da democracia possam reduzir o 

seu processo de avanço, ou provocar a sua interrupção, tal como se verificou nos 

vinte e um anos de ditadura militar, iniciada em 1964 e que sob o aspecto formal 

findou em 1985.

Emergimos da ditadura militar com uma estrutura social e política 
muito mais complexa do que quando nela ingressamos, complexidade 
que se manifesta particularmente no fato de que, já a partir do último 
período da ditadura, cresceu e se complexificou uma sociedade civil 
no Brasil. Gramsci faz uma distinção extremamente pertinente entre o 
que ele chama de “sociedades orientais” e “sociedades ocidentais”. Ao 
falar em “Oriente”  ele está pensando claramente na Rússia de 1917, 
embora depois generalize o conceito para os povos coloniais e 
semicoloniais, para o que hoje chamaríamos de “Terceiro mundo. E 
Gramsci assim define uma sociedade “oriental”: nela o Estado é tudo 

59 O que parece a muitos uma “crise” da democracia no Brasil é antes efeito  da lentidão com que se 
vem operando a substituição de antigos hábitos e práticas (além do mais deformados) da vida 
política, por outros novos, ajustados à ordem legal democrática em elaboração. Os obstáculos mais 
sérios à integração da nova ordem não são, porém esses hábitos e práticas arcaicos, mas as 
situações econômicas e sociais que favorecem a sua perpetuação. A transformação lenta e desigual 
da sociedade brasileira tem reduzido a formação de atitudes e concepções políticas novas, 
vinculadas à compreensão racional de interesses sociais e à polarização de obrigações morais 
criadas pelos padrões de solidariedade social em emergência. Parece evidente que os móveis 
egoístas das elites dirigentes prevaleceram, ao longo da moderna evolução política do pais , sobre 
necessidades muito mais urgentes e graves. Em particular, mesmo os seus representantes mais 
esclarecidos se descuidaram das questões vitais para a nova comunidade política, como a de 
preparar a Nação para o regime democrático  e a de  organizar o Estado de acordo com esse regime. 
É claro que essa incapacidade política não deve ser atribuída a moveis deliberados e conscientes, 
pois se associa, como tentamos sugerir à herança da antiga mentalidade política e à sua deformação 
inevitável nas condições criadas pela formação das classes sociais, sob o regime de trabalho livre. 
Mas isso pouco importa: os efeitos são os mesmos (FERNANDES, 1979, p. 101). 
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e a sociedade civil é primitiva e gelatinosa. Ao contrário no “Ocidente” 
Emergimos da ditadura militar com uma estrutura social e política 
muito mais complexa do que quando nela ingressamos, complexidade 
que se manifesta particularmente no fato de que, já a partir do último 
período da ditadura, cresceu e se complexificou uma sociedade civil 
no Brasil. Gramsci faz uma distinção extremamente pertinente entre o 
que ele chama de “sociedades orientais” e “sociedades ocidentais”. Ao 
falar em “Oriente”  ele está pensando claramente na Rússia de 1917, 
embora depois generalize o conceito para os povos coloniais e 
semicoloniais, para o que hoje chamaríamos de “Terceiro mundo. E 
Gramsci assim define uma sociedade “oriental”: nela o Estado é tudo 
e a sociedade civil é primitiva e gelatinosa. Ao contrário no “Ocidente” 
– e aqui ele está pensando nos países desenvolvidos da Europa 
Ocidental e Central e nos Estados Unidos (A Itália, como a Grécia, a 
Espanha e Portugal, são para ele “Ocidente periférico”) – existiria para 
Gramsci notem bem, uma relação justa em italiano, um giusto 
rapporto), uma relação equilibrada entre Estado e sociedade civil . 
Começo recordando essas definições para chamar a atenção para um 
ponto importante: Gramsci não disse que o Ocidente é o contrário do 
Oriente; ou seja que no Ocidente o Estado seria nada e a sociedade 
civil seria tudo, ou que a sociedade civil seria tudo e o Estado seria 
primitivo e gelatinoso. Não! No Ocidente, também temos um Estado 
forte, só que a ele se contrapões uma sociedade civil igualmente 
organizada, articulada e forte  (COUTINHO, 2002 p.22). 

Coutinho chama a atenção para particularidades que caracterizaram a 

sociedade brasileira e o nosso processo de formação democrática. 

Na eleição de 1989 com a eleição de Collor temos no poder uma 
nova proposta de sociedade de caráter predominantemente neoliberal, 
que tem sua continuidade e ênfase após o seu impeachment, nos dois 
governos de Fernando Henrique Cardoso. Esse governo através de 
emendas constitucionais conseguiu implementar   reformas tais como 
privatização de setores  estatais estratégicos para a economia e 
dilapidar muitos dos avanços sociais já constantes na constituição. Há 
uma permanente tensão no sentido de se concluir a flexibilização dos 
direitos do trabalho e destituir a garantia dos direitos sociais. Além de 
estabilizar no poder o grande capital, igualmente como fez a ditadura 
“deslocaram o eixo articulador do bloco no poder, fazendo com que o 
capital financeiro (sobretudo internacional) predomine hoje claramente 
sobre o capital industrial” (COUTINHO,2002,p.30). 

É bastante complexa a compreensão da luta pela recuperação de 

mecanismos que “formalizaram” a nossa democracia. Neste sentido, vejamos como, 
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mais recentemente, no início do ano em curso (2005) estudioso brasileiro percebia a 

questão, vinte anos após o fim da ditadura militar, 

O Brasil completa hoje dez anos de democracia verdadeira. A posse 
de FHC em 1o. de Janeiro marcou a entrada definitiva do País num 
sistema consagrado no mundo ocidental. Tem defeitos, mas não 
existe ainda outro melhor. Esse é o maior valor a ser comemorado no 
dia de hoje. O PIB crescendo mais de 5% é bom, mas democracia 
como a atual o Brasil não conhecia havia muitas décadas. A ditadura 
militar 21 anos, de 1964 a 1985. Depois veio um período de 
pseudodemocracia. O civil Tancredo Neves foi eleito  de maneira 
indireta. Morreu antes de assumir. Sarney tomou posse no seu lugar. 
Congelou preços, a inflação disparou e houve farta distribuição de 
concessões de rádio e Tv para políticos. Em 1989, veio Fernando 
Collor sofreu um processo de  impeachment. Itamar Franco foi um 
mero presidente-tampão, 1992 a 1994.  A posse de FHC em 1o. de 
janeiro de 1995 deu estabilidade e previsibilidade ao sistema duas 
atribuições clássicas de democracias consolidadas. Foi um ato banal, 
mas em 1o. de Janeiro de 2003 um presidente da República eleito 
pelo voto direto (FHC) passou a faixa para outro escolhido da mesma 
forma (Lula). Não é pouca coisa. Essa cerimônia não ocorria no Brasil 
desde 1961, com Jk passando a faixa para Jânio Quadros. 
Infelizmente, o avanço político não elimina os gargalos do País. 
Demoram-se meses para abrir uma empresa. Os impostos são altos. 
Os serviços públicos indecentes. O apartheid social segue imutável. 
Faltam preparo e sofisticação a administração pública. Uma boa 
resolução de ano novo para o Brasil é tentar eliminar suas mazelas 
sem abrir mão da democracia estável, com regras fixas. Persistir no 
modelo atual. Repelir tentações de aumentar o mandato presidencial 
para seis anos. Lula já disse ser contra tal estripulia. Ótimo. O País 
comemorará 12 anos de democracia ao final de sua administração 
(RODRIGUES, 2005, 01/01/ 2005). 

É inegável que o Brasil avançou sob o ponto de vista da democracia 

institucional, formal. Diversos estudiosos da questão mencionam e consideram esse 

avanço. Diante da crise, gerada pelos acontecimentos recentes, que vêm a cada dia 

provocando indagações  a todo conjunto da sociedade podemos constatar a solidez 

do nosso processo democrático e por outro lado perguntar, qual o caminho  e 

mecanismos para superar não só mais essa crise atual mas o que acredito de maior 

relevância superar o fosso social existente em nossa sociedade? 
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4.2- CONTRADIÇÕES E PERSPECTIVAS  DO PROCESSO 

CONSTITUINTE DE 1987 

Neste item do trabalho pretendemos destacar elementos que foram citados no 

decorrer das questões apresentadas ao longo do nosso estudo no sentido de 

caracterizar idéias, falas, ações e fatos, que possam ser considerados contradições 

e perspectivas na estruturação da democracia brasileira pós ditadura  militar de 

1964.

 Ao  realizar a pesquisa  procedida neste estudo, fomos, paulatinamente, nos 

deparando com um terreno de forte  incongruência, tendo em vista que, podemos  

observar  alguns avanços e retrocessos, de acordo com as forças em ação, em um 

determinado momento do processo  Constituinte. 

Essa análise, portanto, não pode partir de um ponto de vista linear, tendo em 

vista as informações que coletamos ao longo do levantamento histórico que 

empreendemos e dos dados que sistematizamos, através da pesquisa realizada. Por 

exemplo, em relação às tendências apresentadas por grande parte de  deputados 

que,  se, de um lado, formam um conjunto de tendências e perspectivas que revelam 

no tocante às questões que constituem o cerne das demandas sociais,  por outro 

lado tergiversam e  apresentam  pensamentos muito díspares em relação à 

possibilidade de considerá-los uma unidade.  Não podemos, pois, supô-los dentro de 

um conjunto homogêneo, pois imediatamente alguma variável aponta um diferencial, 

um interesse diverso, frente a situações, que de alguma maneira possa constituir um 

interesse particular. De forma mais objetiva isso pode ser caracterizado no que diz 

respeito às votações chamadas relevantes como já destacamos em item anterior. 
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Entretanto, para efeito de uma análise mais geral , antes de adentrarmos naqueles 

mais específicos, vejamos o que pontua Fernandes ao criticar elementos 

substanciais em relação ao desenvolvimento do processo constituinte de 1987, 

destacando o papel do Estado e  das elites brasileiras : 

Toda classe dominante usa o poder para resolver seus problemas 
particulares e enquadrá-los na realidade de seu País e do mundo. No 
caso do Brasil ocorre o inverso. O Estado é a lâmpada de Aladim ou o 
abre-te-sésamo, que põem ao alcance de suas mãos toda sorte de 
riqueza que a imaginação mais maliciosa poderia desejar. Por 
hipótese, essa representação e função do Estado é parte de uma 
herança colonial. O colonizador flibusteiro foi sucedido por uma 
burguesia compradora e ambos se aninham na mentalidade mercantil-
especulativa dos manipuladores dos grandes e médios capitais, 
nacionais e estrangeiros. O Estado não possui como um dos seus 
princípios a função acumulativa. Ele é o principal agente direto de 
acumulação primitiva, quer transferindo renda da coletividade para o 
setor privado, quer gerando e distribuindo privilégio em si e por si 
capitalistas, com a maior generosidade, sem distinguir entre o 
“nacional” e os “gringos” ou os “de fora”(...) Note-se classe e nação 
não se repelem e se excluem pelo desenvolvimento capitalista. 
Aquela, ao se impor como realidade plural forte, requer e impõe a 
unidade da Nação, a existência de uma comunidade nacional ( e 
democrática de poder). O meio para alcançar esse fim coletivo é a 
revolução política, dentro e através de uma Assembléia Nacional 
Constituinte. Por isso ela foi escamoteada e degradada desde o início, 
posta sob a tutela do Governo engendrado pela ‘Nova República” e 
enquadrada pelos partidos de ordem que ela gerou para neoliberalizar 
à brasileira, segundo o comício constitucional supremo 
(FERNANDES,1989, p.56) 

A estruturação da nova perspectiva de sociedade que animou o espírito de 

segmentos  de nossa população (Confederação dos Bispos do  Brasil, Ordem de 

Advogados do Brasil, Central Única dos Trabalhadores e outros) não foi, portanto, 

viabilizada pelos interesses que se sobrepujaram e se definiram em relação às 

questões significativas da Constituinte, no tocante às quais se formaram grupos, tal 

como o Centrão e muitos lobbies, visando em última instância, a garantir a 

preservação ou a consecução de certos interesses particulares.
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Vimos, inicialmente, que a questão da formação de um pacto social foi no 

mínimo ambígua, uma vez que sua proposta não considerou as condições concretas 

para realização de tal pacto, tendo em vista a situação dos pactantes e a própria 

conjuntura em que tal pacto se realizaria, caracterizada ainda pela preponderância 

de forças de grupos de elite de nossa população, recém-saídos de uma ditadura 

militar, na qual tinham seus interesses priorizados. A esse respeito Fernandes 

destaca,

O “pacto social” que o Governo manipula com tamanha tortuosidade 
vale pelo que é. Um meio canhestro para desmobilizar o movimento 
popular que anseia por uma revolução democrática, através da 
elaboração  de uma constituição que passe  o Brasil a limpo; um meio 
medíocre de subjugar os partidos da ordem e a maioria parlamentar a 
conveniências e interesses inconfessáveis imediatistas dos muito ricos 
e poderosos; um meio político para reforçar a capacidade de 
intervenção governamental em favor de conciliação capitalista que 
confira prioridade aos alvos nacionais e imperialistas da grande 
burguesia, na construção de um modelo “liberal” de constituição. 
Desmobiliza a massa popular, as classes trabalhadoras, as 
organizações sindicais, os partidos operários etc, de um lado, e 
aumenta as probabilidades de ação conjugada dos donos do poder na 
defesa de seus privilégios, sob a versão brasileira do capitalismo 
selvagem da periferia     (FERNANDES,1989, p.58) 

Assim é que observamos que o pretendido pacto político passou por 

diferentes injunções e na realidade não se configurou como um projeto político de 

Nação. O que, aliás, não constitui novidade tendo em vista as prioridades que 

historicamente vêm se constituindo em nosso País. 

Vieira chama a atenção para o fato de que as reformas das Constituições 

brasileiras vêm sendo feitas de forma constante no Brasil, desde 1830, portanto, 

ainda no tempo do Império, constituindo-se medida recorrente durante a República. 

Depois da década de vinte foram efetuadas: a Reforma Constitucional em 1926, 

Revolução Constitucionalista em 1932, Constituição de 1934, de 1937 (outorgada) 
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de 1946, de 1967, de 1969 (outorgada com o Ato Institucional no. 5) e a constituição 

de 1988, que vem sofrendo emendas, de acordo com os interesses circunstanciais  

em pauta. 

Segundo Vieira, 

Como classe historicamente cada vez mais subordinada, a classe 
dirigente no Brasil tem oscilado entre a inércia e a modernização 
imposta de fora, entre a promulgação da Constituição e a imediata 
proclamação de sua reforma. Assim cada novíssima Constituição 
sempre surge atrasada, porque a classe dirigente exige outras regras, 
diferentes daquelas que lhe eram aceitáveis ou favoráveis há pouco 
tempo, justificando-se com a necessidade de manter a estabilidade ou 
o crescimento do País (VIEIRA, 1997, p.67). 

Em relação à elite o que se corrobora na atualidade é que o Brasil não tem 

elites, tem falsas elites incapazes para pensar o País como espaço comum. O Brasil 

tem antielites que em termos políticos optam por interesses particulares e 

partidários, esquecendo-se das questões maiores da nação. 

Nesse sentido,  imprescindível é  destacar elementos da questão social e do 

cumprimento dos direitos sociais, face à configuração da  democracia, ou seja,   à 

relevância dada aos direitos sociais, à política social  por nossos representantes 

constitucionais, sobretudo, tendo em vista o entendimento que para a concretude da 

democracia requer-se considerar parâmetros de condições de vida  mínimos , para  

a população em geral.  

De acordo com estudiosos, (Netto, Francisco de Oliveira, Perry Anderson, 

Atílio Boron 1995) ao longo dos vinte anos pós-ditadura militar, a questão social vem 

sendo dimensionada, sobretudo devido à orientação do planejamento econômico 

adotado, desde  a época  Sarney, primeiro governo pós militar. 

 Netto (2001) destaca,  
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não foi pequena para o  acirramento da questão social o 
direcionamento impresso pela orientação macroeconômica que os 
dois governos de FHC implementaram com o respaldo dos 
organismos representativos do capital financeiro internacional60

(NETTO,2001, p. 41). 

Alguns estudiosos frisam que as respostas à questão social, mais 

especificamente no Brasil representou nos dois últimos séculos e, sobretudo no 

século passado, uma atividade e política de “obscurantismo”. Dirigida pela rede de 

solidariedade da sociedade civil, aliada a um Estado autoritário, a assistência, foi um 

mecanismo essencial e matriz genética das políticas sociais voltadas aos indigentes, 

com a perspectiva da filantropia, ajuda circunstancial, espaço de políticas 

estabelecidas para fazer frente à questão social que não foram reconhecidas e 

legitimadas como necessárias e decorrentes do  resultado de um processo histórico, 

contraditório, em relação às desigualdades das classes sociais.

60 A expressão questão social não é unívoca. Sobre ela registram-se diversas compreensões e 
são atribuídos vários significados.  

O uso do termo questão social  é relativamente novo e algumas indicações referem que começou 
a ser usado há cerca de pouco mais de um século e meio atrás. Curiosamente, Netto (2001) destaca 
que seu uso se deu paralelamente, ao de socialismo, no vocabulário político, em um texto de Engels 
– “A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra”. Castel (1998) também indica que diversos 
outros autores usaram o termo no sentido de pobreza ou de uma nova pobreza. Neto afirma que “A 
expressão surge para dar conta do fenômeno mais evidente da história da Europa  Ocidental que 
experimentava os impactos da primeira onda industrializante , iniciada na Inglaterra no último quartel 
do século XVIII: tratava-se do fenômeno do pauperismo. Com efeito, a pauperização (neste caso 
absoluta) massiva da população trabalhadora constituiu o aspecto mais imediato da instauração do 
capitalismo em seu estágio industrial concorrencial e não por acaso engendrou uma copiosa 
documentação. Dados quantitativos do quadro do pauperismo europeu estão disponíveis tanto em 
obras estritamente históricas (ver Hobsbawm , a Era das Revoluções- 1789- 1848 Rio de Janeiro , 
Paz e Terra, ou, especificamente para a Inglaterra , E.P. Thompson, a formação da Classe Operária 
inglesa. Rio de Janeiro, Paz e Terra I, II, III, 1987),  quanto em textos de natureza sociológica  
(trabalho citado de Castel). Note-se que, no séc. XX, muito antes do interesse acadêmico  “descobrir” 
os excluídos, foi um marxista norte-americano quem dedicou especial atenção ao pauperismo, (obra, 
originalmente publicada em 1936, de Leo Huberman, História da Riqueza do Homem. Rio de Janeiro, 
Guanabara, 1986)  (NETTO, 2001, p. 42). 
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As relações de confronto entre as diversas classes sociais, vão originar  um 

novo patamar de discurso e prática, baseados nos direitos sociais em diferentes 

contextos das sociedades capitalistas61.

 Nos países de capitalismo avançado, essas políticas vão se dominar de 

estado do bem-estar social, enquanto nos países de terceiro mundo ou capitalismo 

periférico, constituíram o que alguns estudiosos denominaram Estado assistencial, 

ou segundo Francisco de Oliveira “estado de mal-estar”. O Brasil  nessa 

consideração vai se caracterizar como Estado assistencial, uma vez que não 

61 As políticas chamadas também de seguridade social nos países de primeiro mundo se 
elaboraram a partir de algumas concepções  de direitos humanos. Surgem a partir do séc. XVI e, 
sobretudo do XVII quando se formula a moderna doutrina sobre os direitos naturais, tendo em vista 
viabilizar o terreno para a formação do Estado Moderno e a transição do feudalismo para a sociedade 
burguesa.  Procurou-se explicar os direitos naturais, não mais com base no direito divino, mas sim 
como a expressão racional do ser humano. A segunda concepção de direitos humanos surge após a 
primeira metade do século XIX, período de grandes confrontos sociais e contradições políticas. 
Apesar das proclamações de igualdade contidas nas declarações americana e francesa, estudiosos 
criticam o alcance dos direitos humanos enquanto produto de enunciados de caráter meramente 
individualista, que não traduz de forma real a igualdade que não passa de mera formalidade. “A luta 
operária e popular, desde o século passado, se posicionava contra a simples declaração formal de 
direitos. Reivindicava a real efetivação desses direitos”.  (DORNELLES,1989, p.30.) Nasce um 
confronto e polêmica que perduram até os dias de hoje acerca dos direitos individuais ou os de 
natureza social que garantiriam coletivamente as condições da existência humana. A ampliação do 
conteúdo dos direitos humanos se desenvolve progressivamente, incorporando a idéia dos direitos 
coletivos de natureza social. Entre os direitos fundamentais de natureza social, econômica  e cultural 
podemos destacar alguns: direito ao trabalho e remuneração compatível; direito à organização 
sindical; direito à previdência social nos casos em que se faça jus; direito à greve; direito à saúde; 
direito à educação gratuita; direito  aos serviços públicos; saneamento básico; direito à moradia ; 
direito de acesso à cultura; direito de proteção; direito à infância; direito ao lazer; uma outra 
concepção de direitos  surge no contexto após  a segunda guerra mundial, e coloca na ordem do dia 
uma série de novos anseios e interesses reivindicados por novos movimentos sociais. Direitos que  
para  serem viabilizados, requerem o esforço conjunto do Estado, dos indivíduos dos diferentes 
segmentos da sociedade e das diferentes nações. As novas demandas dizem respeito à: o direito à 
paz, o direito ao desenvolvimento e o direito à autodeterminação dos povos, o direito a um meio 
ambiente saudável e ecologicamente equilibrado e o direito à utilização do patrimônio comum da 
humanidade.           

Na América Latina vem se falando muito sobre direitos humanos. Em relação aos governos não 
significa que estejam comprometidos com a sua implementação. Percebe-se uma distância entre a 
linguagem internacional dos Direitos Humanos, a retórica governamental e a proteção concreta dos 
direitos. 

Em relação ao caso do Brasil,  como já se ressaltou configura-se dentro de um parâmetro  
assistencial. 

Somente  no fim  da década de 70 a reflexão e o debate sobre a assistência social aparecem de 
forma significativa no interior de algumas profissões  denunciando a sua função contraditória no 
confronto das relações de classe. Entretanto é apenas a partir de 1983 que críticas contundentes são 
feitas à assistência, buscando-se superar  na prática o caráter assistencialista, muito embora se  
reconheça  que mediante a situação de pobreza de grande contingente da população brasileira as 
políticas sociais não podem prescindir estrategicamente,  da assistência social, como instrumento de 
trabalho e socialização dos seus  benefícios ( DORNELLES, 1989) 
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conseguiu reverter a condição de dependência em relação aos países de 

capitalismo central, nem garantir à sua população pactos da mesma ordem que os 

estabelecidos nos países no primeiro mundo.   Os países de terceiro mundo 

caracterizam-se, em geral,  por uma enorme selvageria econômica que provoca 

altas taxas de  desigualdade social, regimes políticos autoritários, grande 

endividamento externo e uma pobreza banalizada. Enquanto o Estado do bem estar 

social teve como modelo os direitos sociais, o assistencial tem como paradigma o 

trato compensatório da pobreza; o Estado do bem estar é fruto de um pacto social e 

político entre capital  Estado e classe  trabalhadora o Estado assistencial não se 

baseia em pactos e sim em alianças conjunturais (Falcão, 1989). 

Com a perspectiva da proclamação da Constituição de 1988 um novo 

paradigma de proteção social foi vislumbrado, por meio das demandas da 

população, expressas pelas sugestões das emendas,    introduzidas no seu texto, da 

seguridade social, que juntamente com a saúde e a previdência vão formar o seu 

tripé, tendo como base os direito sociais62.

Em termos de concretude, podemos caracterizar na realidade atual um 

equívoco, pois a viabilização das reivindicações populares chegaram a ser  inseridas 

62 No Projeto da Lei Orgânica da assistência social a seguridade social  é definida como direito de 
cidadania, dever do Estado “é a política social que provê, a quem necessitar, benefícios e serviços 
para acesso à renda mínima e o atendimento às necessidades humanas básicas, historicamente 
determinadas”( art.1°, projeto de Lei n° 3099 de 1989) . Como se pode  observar, legalmente, temos 
pontuado em nossa constituição que as respostas à questão social devem ser dadas na perspectiva 
de direito. Alguns autores, no entanto indicam que prevalece uma situação invertida, uma vez que o 
indivíduo passa a ser beneficiado pela assistência social devido à sua incapacidade de exercer 
plenamente a sua condição de cidadão.  

Na última década a questão da assistência social dentro da perspectiva de direitos proposta pela  
carta constitucional  sofre impactos advindos de políticas neoliberais, que se caracterizam pela 
redução dos gastos públicos com o social e o esvaziamento da proteção do Estado o que provocou a 
ampliação das diferenças sociais e outras conseqüências na economia, sempre com repercussão no 
social. Neste contexto  identifica-se um estímulo, um apelo ao cumprimento do que se convencionou 
chamar de responsabilidade social, no caso o desenvolvimento de uma ação social pelas empresas e 
as instituições,  em geral no que diz respeito aos suprimentos das necessidades básicas dos mais 
carentes. O voluntariado está em voga. O ano de 2001, foi até instituído pela Organizações das 
Nações  Unidas como o ano Internacional do voluntário, o que revela que se trata de um movimento 
Internacional, que se deriva da especificidade das relações capitalistas atuais  

326



como direitos na edição da Constituição de 1988, começa a enfrentar já, em 

princípios da década de 1990, uma luta pelo seu esvaziamento e a sua 

desregulamentação com o intuito de fazer face ao receituário dos organismos 

internacionais que visam  a implantar a doutrina do  neoliberalismo. 

Nas palavras de Fernandes  

a arquitetura da  Constituição fundada  em uma divisão de trabalho, 
permitiria desdobrar a discussão de cada tema e, posteriormente, 
passar o pente fino na obra realizada e estabelecer a harmonia 
através de uma síntese madura e objetiva. Todavia, a constituição é a 
realidade política mais rica de uma nação. Ela não contém, apenas, a 
“vontade do povo”,tal como se expressa através da ótica dos seus 
representantes. Ela desnuda o poder e o reveste como o manto de 
fantasias e cruezas das ideologias daqueles que “representam” a 
vontade do povo, origem da soberania e do parlamento e sua principal 
vítima (FERNANDES, 1987, p. 81).   

A elaboração de uma Constituição resulta sempre da conjunção de vários 

fatores, entre eles perpassa a lógica de poder que a sistematiza e lhe transmite 

prioridades. No caso da Constituinte de 1987, o que se observou foi uma tendência 

para o mudancismo sempre atrelado nas garras de uma modernização conservadora 

e do conservadorismo, que se expressaram por meio das idéias baseadas em 

pressupostos de concepções que afirmam que a ordem social é sempre precária, 

porque é permeada por conflitos, por ideologias diversas que a ameaçam. Para 

proteger a ordem, existem as instituições legítimas, no caso  o Congresso que 

garantiria a realização da Constituinte sem grandes sobressaltos ou seccionamentos 

imprevisíveis. Como podemos observar, esse direcionamento foi impresso durante a 

Constituinte e caracterizado, quando, o então Presidente Sarney  propõe uma 

articulação coordenada para acompanhar os trabalhos no Congresso. Seu ministro, 

da Casa Civil, senador Marco Maciel, pessoalmente, estruturou o sistema de 

comunicação entre planalto e Congresso. Além disso, com a contribuição do Serviço 
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Nacional de Informação - SNI, traçou um perfil dos Constituintes contendo uma lista 

de informações, tão completa a respeito de cada congressista, que era capaz de 

provocar inveja aos melhores analistas políticos. Somente o Presidente o chefe da 

Casa Civil, Militar e SNI estavam de posse das informações sobre os Constituintes 

que incluíam desde a tendência ideológica dos congressistas até seus gostos e 

preferências pessoais (Jornal da Tarde, 1987). 

Embora tivesse garantido que não interferiria no processo da Constituinte, o 

Planalto criou o que o Jornal da Tarde caracterizou como o lobby do Presidente: um 

batalhão de assessores de Sarney foram a campo, para influenciar e controlar os 

constituintes.

 É próprio da razão conservadora legitimar a ordem existente e tornar 

ilegítimas as outras ordens. Daí a colocação da “transição sem ruptura” que 

prevalece no atual Congresso (WANDERLEY, 1986). 

 Diferentemente do que previu a tradição marxista, o Brasil passou por um: 

processo de modernização capitalista sem por isso ser obrigado a 
realizar uma “revolução democrático- burguesa” ou de libertação 
nacional” segundo o modelo jacobino: o latifúndio pré-capitalista e a 
dependência em face do imperialismo não se revelaram obstáculos 
insuperáveis ao completo desenvolvimento  capitalista do País. Por 
um lado, gradualmente e “pelo alto”, a grande propriedade latifundiária 
transformou-se em empresa capitalista agrária; e por outro, coma 
internacionalização de mercado interno, a participação do capital 
estrangeiro contribuiu para reforçar a conversão do Brasil em país 
industrial moderno, com uma alta taxa de  urbanização e uma 
complexa estrutura social. Ambos os processos foram incrementados 
pela ação do Estado (...) nesse sentido, todas as opções concretas 
encontradas pelo Brasil, direta ou indiretamente ligadas à transição 
para o capitalismo (desde a independência política ao golpe de 1964, 
passando pela proclamação da República e pela Revolução de 1930) 
encontraram uma solução “pelo alto”,  ou seja, elitista e 
antipopular(COUTINHO, 2003, p.196). 

 Contrariamente a essa razão conservadora um elemento pode ser 

relacionado, como expressão do desejo de mudança da  população,  nas eleições 
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de 1986,  mais da metade dos deputados que vinham de outras legislaturas não 

foram eleitos. Sadek (1987) destaca que o povo deixou de lado, “velhas raposas ou 

políticos desgastados, ou ainda veteranos detentores de mandato, depositando suas 

expectativas em novas lideranças”.  Como se verá posteriormente, entretanto os 

lobbies e as alianças que foram sendo formados impossibilitou  corresponder ao 

nível de expectativa da população, e mesmo com a Constituição batizada como 

cidadã, temos mais uma vez as “mudanças efetuadas pelo alto”, como chama 

Gramsci uma revolução passiva.   

 Como destacado por Rodrigues, a região Nordestina em termos 

representativos - número de deputados por região - foi considerada a segunda mais 

favorecida entre as diversas regiões. Apresentava também mais homogeneidade 

entre os diversos parâmetros analisados e de acordo com as suas lideranças 

poderia ser considerada a mais influente. O próprio Presidente era da região. Esses 

elementos são significativos uma vez que, naturalmente, o peso dessa 

representatividade poderia “garantir” alguns benefícios para a região. Como se pôde 

verificar, porém em relação à participação da bancada de Pernambuco, não refletiu 

essa relevância em termos de reivindicação por meio de emendas propostas para o 

Estado no sentido de carrear a obtenção de benefícios para o Estado. Como se 

pôde verificar no item anterior desse trabalho, a participação da bancada de 

Pernambuco não atuou, significativamente, em termos de equacionalização das 

questões mais candentes do Estado.

Em relação à bancada Nordestina outro aspecto que pôde ser destacado por 

meio da nossa pesquisa foi o alto índice, o maior entre as diversas bancadas,  de 

mobilidade partidária,  efetuada após a eleição. Num total de 39% da bancada 

apenas 29% permaneceram no partido pelo qual se elegeram. Em Pernambuco esse 
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número foi menor e os deputados que mudaram de partido em geral fizeram uma 

opção partidária por uma legenda que apresentava convergência em sentido 

ideológico com o seu partido anterior.  

A região nordestina apresentou, também, uma tendência para posições 

ideológicas, consideradas de direita, o que foi explicado pela filiação dos seus 

representantes a partidos dessa tendência, tal como o PFL, após a derrota da 

ARENA, no Colégio Eleitoral que como se sabe elegeu Tancredo Neves. No caso de 

Pernambuco, especificamente, 36% da bancada era de centro, 32% de centro 

esquerda, 12% de esquerda moderada, 8% de centro direita, 4% de esquerda 

radical 4% de esquerda e 4% sem definição. 52% da bancada era, portanto, de 

tendência de esquerda. Nessa consideração  era de se esperar que a atuação 

correspondesse a essa tendência, o que não se verificou face aos 

encaminhamentos dados por meio das proposições das emendas das votações de 

relevância e nas questões referentes aos interesses dos trabalhadores, ressaltadas 

em itens anteriores.  Observamos, também, as contradições através de diversas 

falas destacadas ao longo do trabalho, nas promessas não cumpridas e nos 

compromissos não levados adiante. Constituintes que haviam se comprometido a 

construir a nova Constituição e que no decorrer de sua realização deixaram seus 

cargos para concorrer a eleições seguintes para prefeito, revelando assim a não 

priorização da tarefa assumida, ou a priorização de interesses pessoais. 

No jornal Pasquim de 11 de dezembro de 1986, Fernandes  saturado com a 

demagogia em relação à  Constituinte afirma: 

Seria uma trivialidade afirmar que cada País possui o Congresso 
Constituinte que merece. Todavia, isso não seria verdadeiro com 
referência ao Brasil. Temos tantos milhões de deserdados e 
miseráveis da terra em confronto com um Congresso Constituinte que 
poderia ser uma Instituição liberadora, não só o ponto de partida de 
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uma nova sociedade e de um novo homem, mas também o eixo de 
uma comunidade nacional livre. E o que temos?Uma burguesia 
autocastradora que ao se castrar, castra milhões de seres humanos 
em seu vir-a-ser e o sonho de liberação dos oprimidos e de superação 
da pobreza pela via mais fácil do entendimento democrático (...) o 
poder econômico cassou o mandato dos melhores representantes da 
burguesia e afastou do parlamento seus melhores aliados “radicais” 
ou de “esquerda”. Triunfou um provincianismo obscurantista, de aldeia 
contra as esperanças e as necessidades de uma nação moderna. Na 
resistência à mudança social revolucionária, os estratos mais 
poderosos das classes burguesas, em seus ramos nacionais e 
estrangeiros, puseram em primeiro lugar a “iniciativa privada”e a 
“propriedade privada” - isto é o lucro quase na condição de uma 
entidade divina - e refizeram a velha rota que levou à traição da 
república em 1889, à traição da Aliança Liberal, em 1930, “a traição da 
Constituição de 1946 e à traição de uma experiência promissora de 
democracia de participação ampliada nos começos da década de 
1960  (FERNANDES, 1988, p. 51). 

  Como se pode perceber a Constituinte de 1987 não foi, absolutamente, isenta  

das influências de interesses particulares de lobbies de grupos que temiam pela 

perda de seus privilégios.  A maneira como o povo inicialmente chamado a 

participar, respondeu, como fez sugestões, expressou bem o que poderia ter sido a 

oportunidade para se instituir uma nova ordem. No entanto, paulatinamente a 

população começa a ser afastada, inclusive das próprias galerias do Congresso, 

desvelando assim a verdadeira face da Constituinte. O processo de apoiamento e de 

votação na linguagem coloquial dos próprios parlamentares vai interferir como 

“ferrolho” numa Assembléia Nacional Constituinte de composição esmagadoramente  

conservadora.  Uma grande crise de poder pode ser observada na conjuntura na 

qual se realizou a ANC. Os latifundiários; os militares egressos de uma ditadura que 

levou o Brasil a uma situação caótica, considerando-se os aspectos políticos, sociais 

e econômicos; os donos ou administradores de empresas de grande porte nacionais 

e estrangeiras que se sentiam ameaçados de perder seus privilégios; o burocrata e o 

tecnocrata poderoso de estatais, até mesmo a igreja católica que busca preservar 

sua influência de instituição não política, mas com função de poder dentro do 
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Estado, indicam os diversos elementos dessa crise de poder. A mudança na 

dinâmica da sociedade civil afetou profundamente esses segmentos face a uma 

democracia emergente e com  base em uma classe operária que se organizava. As 

classes burguesas que se haviam  alinhado com os militares, agora apostavam na 

“transição democrática” lenta gradual, segura, confiantes de que a estabilidade 

política assegurada pela “Nova república” e pela “Aliança Democrática”, permitiria a 

modificação prolongada e sob o controle militar da sociedade civil. 

Segundo Fernandes, 

 a “Nova República” não nasceu sob um signo aziago. Ela teve uma 
origem perversa; veio ao mundo e cresceu graças a uma maternidade 
que a deformou e perverteu para sempre. Filha da ditadura militar (ou 
para usar uma linguagem amena da convenção histórica, da república 
convencional), ela retrata aquilo do qual se pode dizer: ”quem puxa 
aos seus não degenera”. Importa quanto de comando militar mantém 
dentro de si. Mas até isso é secundário. Ela funciona graças ao ar que 
respira, o seu alimento e o seu  alento. E sua importância, para vários 
setores dos donos do poder, procede do fato de que ela sucede e 
substitui a ditadura, tendo ao alcance das mãos a faculdade de emitir 
decretos, decretos-leis, de recorrer a sinais mentirosos ou 
enganadores, de praticar o arbítrio como se ele fosse a arte brasileira 
de fazer política (...) Sob esse aspecto, nenhum general presidente foi 
tão lesto quanto o Presidente Sarney. “Ele sabe das coisas”.  O seu 
treino civil casado ao seu convívio prolongado com os militares e uma 
sábia tradição pessedista entroncada na “banda de música da UDN 
torna-o imbatível no papel do “senhor Presidente”. E consegue 
ministros, que “a sua esquerda, no seu coração, ou “a sua direita, que 
infundem a qualquer desempenho o lastro das realizações da prima 
dona. Certamente não é o presidente que o País requeria em um 
momento tão dramático. Mas é o primus inter pares para deixar os 
generais-presidentes no chinelo e por em evidência o quanto o Brasil 
perdeu elevando aos picos do Sistema personalidades secundárias,  
que só tinham por si o consenso de seus iguais, dos competidores de 
farda (FERNANDES, 1988, p.53). 

Nesse embate pela Constituinte observa-se que o País continua preso às 

garras da conciliação. Mudanças profundas ocorreram na organização capitalista de 

produção na sociedade civil com repercussão nos mais diversos âmbitos, político 

social e econômico embora sempre freadas pelo controle da armadura política do 
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poder estatal aliada a facções conservadoras e reacionárias das classes dominantes 

que impunham uma política de “transição lenta, gradual e segura”. A força da 

hegemonia conservadora, porém, não foi o suficientemente forte para garantir  e 

ajustar a Constituição aos requisitos jurídicos e políticos do estado capitalista 

burguês, nem a dos trabalhadores para uma “superação das desigualdades”. A nova 

Constituição foi promulgada, abrindo perspectivas para inovações criativas dos 

movimentos sociais e possibilitando reivindicações por mais cidadania, democracia, 

liberdade e expressões dos mais diversos grupos sociais. O Brasil vem mudando 

aos “trancos e barrancos” e solidificando as suas instituições democráticas. Desafios 

foram enfrentados nesse sentido, com o impeachment do Presidente Collor e em 

crises de credibilidade do governo como a que vivenciamos na atualidade. Essa 

mudança pode ser observada em várias esferas da nossa realidade. Segundo 

D’Incão (2001) podemos observar transformações nas áreas culturais, 

especialmente sensíveis a mudanças, no teatro e em outras expressões artísticas, 

no acompanhamento da revolução desencadeada pela informática que revolucionou 

de forma paradigmática as áreas das telecomunicações, microeletrônicas e de 

biotecnologia, a ascensão das mulheres aos vários espaços da vida social, com 

participação e influência  decisiva na orientação da família. Podemos destacar ainda, 

o surgimento   de outras possibilidades políticas, tais como políticas de proteção ao 

meio ambiente, à política de identidade: homossexuais, negros, mulheres, idosos, 

criança e adolescente. O Movimento dos Trabalhadores Rurais  Sem Terra 

oportuniza o debate acerca das questões da reforma agrária implementada de modo 

ainda parcial e insatisfatória em nossa realidade.  Por outro lado, pode-se destacar, 

ainda, os fóruns promovidos no sentido de discutir sobre as questões relacionadas 

ao trabalho, categoria que vem sendo vilipendiada pela transnacionalização do 
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capital e do receituário do neoliberalismo que vem em prol dos interesses 

capitalistas referendado e esvaziando os direitos garantidos constitucionalmente, 

provocando o sucateamento dos serviços públicos e desestruturando o Estado como 

instância responsável por estes serviços 

A conjunção dessas questões e a sua versatilidade, porém, animam nosso 

espírito no sentido de acreditar que  tal como afirma Lukács “a democracia deve ser 

entendida como um processo, não como um estado”. Nesse sentido, compete-nos

trabalhar para aglutinar forças e constituir uma hegemonia que favoreça sobretudo 

os menos favorecidos.  
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PONTO DE CHEGADA E PONTO DE PARTIDA COMO CONCLUSÃO 

 Ao iniciar este trabalho,  o nosso interesse pelo objeto de estudo - 

democracia – estava bem claro, uma vez que a preocupação com a temática  já  se 

vinha  fazendo centro de minhas preocupações, há alguns semestres, mesmo antes 

da seleção para o doutorado, quando começamos a constatar como professora de 

ética, que, ao falar dos conceitos que constituíam os Princípios do Código de Ética 

Profissional, percebíamos a deficiência de conhecimentos em relação aos mesmos 

que surgiam como categorias abstratas e consideradas de “difícil viabilidade”. 

Antevimos a dimensão da tarefa que  tínhamos pela frente, sobretudo quando 

começamos a identificar e a agregar os dados significativos ao tema em estudo. Por 

outro lado, nessa mesma fase com a aproximação e conhecimento dos elementos 

que começavam a  ordenar-se sob o ponto de vista histórico e a me indicar questões 

que estavam subjacentes à compreensão das minhas indagações, fui 

paulatinamente ficando “apaixonada” pelo seu estudo e gratificada pela 

oportunidade de me dedicar ao aprofundamento do seu conhecimento, embora 

bastante consciente da amplitude e complexidade desse tema . 

 Durante a pesquisa quando tive a oportunidade de contatar excelentes 

centros de informação histórica – tais como o Centro de Estudos de Cultura 

Contemporânea – CEDEC e algumas bibliotecas da USP, entre as quais destaco a 

da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências e o Banco de dados da Folha de São 

Paulo, pude dar-me conta do riquíssimo material que tinha em mãos e da 

responsabilidade   de a partir dali selecioná-los para o trabalho de sistematização e 

análise.  Diante dessa constatação, não pensamos aqui em fazer uma conclusão 

como tradicionalmente são feitas ao final de um trabalho de investigação científica.  

336



A finalização desse estudo é considerada, tendo em vista o recorte que, 

obrigatoriamente, temos que realizar, pondo termo a uma etapa do trabalho, como 

tão bem diz Lukács: “o caminho acabou, a viagem apenas começa”, (LUKÁCS, apud 

NETTO, 1991, p. 308). A temática desse trabalho  requer, pois, que continuemos no 

seu estudo e, sobretudo na sua investigação. Nesse sentido, é que caracterizamos a 

nossa conclusão de ponto de chegada e ponto de partida. Acreditamos que o 

estudo, por meio dos dados levantados e sistematizados, possibilitou chegar a 

determinadas  constatações ou seja a elementos que nos indicam uma série de 

contradições e peculiaridades no empreendimento de “reconstituir” elementos do 

chamado processo de “redemocratização” brasileiro.

Em um primeiro momento, podemos perceber a condição de fragilidade  em 

geral das nossa instituições em função da ausência de uma tradição histórica, 

contínua e ampla de um processo democrático na sociedade brasileira. Os 

elementos que destacamos dessa época indicam a pulverização dos canais e das 

instituições ditas democráticas ou possíveis de serem reconhecidas como tal. Após a 

sua derrocada, quando se  projeta a idéia da Assembléia Nacional Constituinte  para 

elaborar a Nova Constituição, pudemos ver, entretanto, o entusiasmo popular frente 

à possibilidade  de reconstruir o País sob o ponto de vista democrático. A 

participação e a reordenação da sociedade civil mostram, naquele momento 

histórico, como a sociedade estava ansiosa por um Estado constituído 

legitimamente.  O povo convocado por diversas organizações tais como CNBB, OAB 

e outras enviam sugestões para emendas e procuram transmitir suas demandas. A

ANC converteu-se em um foco de luz, de esperança que não cabia no imaginário 

das elites das classes dominantes e no realismo de seus políticos profissionais 

(FERNANDES, 1988, p. 3).   
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No acompanhamento das características do desdobramento dos episódios 

subseqüentes até as eleições, podemos verificar o movimento e a dinâmica das 

diversas forças em ação, que, ao invés da realização do pacto social, idealizado pelo 

conjunto de representantes que à época da eleição do Presidente Tancredo Neves 

haviam projetado para o Brasil, lutam  pela constituição de lobbies, baseados em 

interesses particulares e privados que não privilegiam os interesses maiores da 

população. Assim é que a Assembléia Constituinte não se elege de forma exclusiva 

para a elaboração da Constituição, mas numa eleição convencional de deputados e 

senadores para o Congresso Nacional.  A Constituinte exclusiva, autônoma eleita 

para elaborar a Constituição, possibilitaria a discussão sobre os temas, teses, 

princípios e compromissos ligados especificamente à Constituição e posteriormente 

seria  dissolvida. A Constituinte Congressual ou Congresso com poderes 

Constituinte, comumente  incorre no jogo de interesses, eleição de políticos ligados à 

máquina eleitoral e, tendo em vista que já é parte do Congresso, poderá ter 

dificuldades para de forma autônoma proceder os encaminhamentos pertinentes e 

necessários  às mudanças requeridas pelo País.

Após a instalação da Assembléia Constituinte, vamos observar uma 

reestruturação dos partidos de acordo com os interesses particulares de cada 

parlamentar, ou do grupo a que está ligado.  O conservadorismo dos Constituintes 

vai evidenciar a manutenção da distorção no critério de representatividade das 

regiões mais industrializadas e populosas em favor das regiões menos 

industrializadas, vai proporcionar a formação de grupos facilmente manobráveis por 

interesses de elite e contrastar com o caráter genericamente progressista que a 

nova Constituição pretendia conter. Vimos, também, que as demandas populares e 

as sugestões para as emendas não foram consideradas no momento de formação 
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das Comissões, cujas temáticas foram formadas como tão bem explicita Jobim, a 

partir do recorte de textos de outras constituições. 

As disputas que se estabelecem no início dos trabalhos, pela ocupação de 

cargos de presidente ou relatores de Comissões revelam, também, o interesse de 

obter cargos que representem poder e favoreça a barganha.

Os constituintes eleitos em 1986 estavam, em sua maioria, em sua  primeira 

legislatura, o que pode ser traduzido pela desejo expresso pela população de 

renovar o quadro constitucional que iria elaborar a Nova Constituição. 

 Em relação à região, de nascimento dos deputados, 35% da bancada era 

constituída por nordestinos, proporção que é superada somente pela bancada do 

Sudeste. Os estados nordestinos apresentaram uma maior tendência para eleger 

representantes da própria região. 

Em relação à escolaridade, 87% dos deputados informaram ter diploma de 

curso de nível superior. A região Sudeste apresentou cerca de 91% dos seus

representantes e o menor índice de deputados com Curso superior foi encontrado na 

região Norte.

Quais as razões que levam a maioria política dos Constituintes a declarar-se 

de centro esquerda ou de esquerda moderada? As motivações que determinam 

escolhas políticas podem ser advindas de convicções profundas, de fórum íntimo, 

destituídas de qualquer interesse em lucros, vantagens ou perdas intrínsecas a uma 

determinada opção. No caso dos parlamentares à época da Constituinte havia uma 

certa dificuldade em dizer-se ou parecer ser de direita, embora o comportamento e 

as opções nem sempre correspondessem ao que declaravam ser, como vimos ao 

longo do trabalho 
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A parte mais expressiva dos parlamentares constituintes – 62%  não eram 

contrários à ingerência do capital estrangeiro na economia brasileira, mas, 

consideravam que deveria ser restringida à área na qual o capital nacional, quer 

privado ou estatal não tivesse como interagir. Essa tendência indicava como os 

Constituintes percebiam a ação das multinacionais A avaliação foi feita por 

Rodrigues (1987), por meio de três opções; 1) aceitação do capital estrangeiro, 2) 

aceitação com restrição e 3) rejeição total.  

Segundo a opinião dos diversos parlamentares, uma reforma agrária com 

característica mais radical, não seria aprovada na Assembléia Nacional Constituinte. 

Apenas 4% dos deputados Constituintes foram contra a proposta de reforma agrária, 

66% compreendiam que uma distribuição de terra deveria ser feita, somente com 

propriedades não produtivas. É preciso ressaltar que de outro lado havia  um  

pequeno grupo de aproximadamente 30% dos Constituintes que  eram partidários de 

uma reforma agrária mais radical, que tivesse como finalidade corrigir as distorções 

sociais e transformar a estrutura rural. 

O número de liberais era de 45% no Norte e também no Sudeste, reduzindo-

se  para 35% no Nordeste e no Sul. Os parlamentares socialistas moderados ou 

extremados representavam a minoria dos parlamentares de todas as regiões. 

De acordo com análise que se realizou nesse trabalho em relação aos 

deputados constituintes de Pernambuco, no confronto entre os dados estudados, a 

partir de elementos da pesquisa de Rodrigues, do perfil de cada deputado e da 

pesquisa do DIAP, podemos constatar que a faixa etária de maior porcentagem 

localizava-se entre os 41 e 50 anos (48%); seguido dos deputados de idade entre 31 

e 40 anos (24%) e entre 51 a 60 anos (16%). 
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Em relação à naturalidade, apenas 12% dos deputados não eram de 

Pernambuco, 88% eram naturais do estado pelo qual se elegeram. 

O elevado número de deputados com nível superior e com profissões que, 

segundo Rodrigues (1987), podem ser caracterizadas no grupo daquelas pessoas   

que configuram a “intelligentsia”,  que em geral põem seu saber a serviço do poder e 

da propriedade permite inferir que a maior parte  dos deputados da bancada 

pernambucana tendia a privilegiar certos interesses e posições, o que pôde ser 

observado quando da apresentação das emendas e das votações efetuadas pelos 

deputados que nem sempre em sua atuação na Constituinte de 1986,  privilegiaram 

os interesses de segmentos menos favorecidos. 

Embora, tal, como na pesquisa mais ampla de Rodrigues se possa observar 

em relação à caracterização da distribuição da bancada pernambucana, segundo 

sua tendência política e profissão, aqueles deputados de nível superior e que estão 

no grupo considerados como a “intelligentsia”, se dizem de esquerda ou centro 

esquerda. É possível, que para uma proporção elevada de parlamentares, as 

orientações de centro esquerda ou de esquerda não estejam associadas a uma 

perspectiva anticapitalista que, tradicionalmente, consideramos como esquerda. 

Nesse sentido, seria mais compatível o entendimento no tocante ao que declaravam 

e optavam. 

 Embora os constituintes de Pernambuco tenham votado favoravelmente em 

algumas matérias referentes aos interesses dos trabalhadores, um percentual 

significativo recebeu uma avaliação negativa do DIAP. De acordo com a 

apresentação de emendas na Constituinte,  a participação dos constituintes 

pernambucanos não foi, também, tão significante. O número de emendas citadas 

corresponde, como já informado, àquele a que tivemos  acesso através do nosso 
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levantamento bibliográfico. Destacamos a participação de dois deputados que maior 

número apresentaram, um  com trinta e uma emendas apresentadas, entre as quais 

somente duas foram aprovadas, e quatro aprovadas parcialmente; o outro deputado 

apresentou também trinta e uma emendas entre as quais duas foram aprovadas e 

treze aprovadas parcialmente. 

 As emendas aprovadas por um desses deputados foram referentes à 

previdência complementar e as apresentadas e aprovadas pelo outro deputado 

foram, uma relacionada aos direitos e garantias individuais e a outra aos direitos 

naturais.

Consideramos que a democracia avançou sob o ponto de vista institucional, 

embora em relação à ação dos representantes do povo observamos a contradição e 

o comportamento político  equivocado, ainda  baseado em interesses particulares. 

Dentro desse quadro em que podemos evidenciar discrepâncias e 

contradições em relação à configuração da democracia, fizemos um estudo sobre 

aspectos teóricos levantados por diversos estudiosos a respeito da constituição da 

democracia e, no item seguinte, pontuamos as contradições identificadas nesse 

trabalho, em relação ao processo de “redemocratização brasileiro.

Chegamos assim ao que caracterizamos como a mais significativa das 

constatações desse estudo:  A democracia, de fato, como tão bem define (LUKÁCS 

apud COUTINHO, 2002)  deve ser entendida como um processo, não como um 

estado. Um processo que verificamos está em permanente crescimento e ou 

decrescimento a depender das forças em ação. Porque, para que a democracia se 

consolide e ascenda, é preciso a participação e permanente gerência, direção, 

exercício da participação do maior número de pessoas. Nesse sentido, é que a 

nossa chegada a esse ponto nos remete para um ponto de partida - nova 
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perspectiva de intenções de recomeço, de estudos, de trabalho para contribuir com a 

construção e o aperfeiçoamento de uma democracia que tenha por base a  

consolidação da igualdade social. 
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redação ao Artigo 006, do projeto de Constituição. Autor: Ricardo Fiuza. Disponível 
em http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp
. Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00368, de 18 de maio de 1987.  Acréscimo 
a redação dos Artigos que couberem, do projeto de Constituição. Autor: Osvaldo 
Lima Filho. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00369, de 18 de maio de 1987. Acréscimo 
a redação dos  Artigos que couberem, do projeto de Constituição. Autor: Osvaldo 
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Lima Filho. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00243, de 20 de maio de 1987. Dá nova 
redação ao Artigo 1º, do projeto de Constituição. Autor: Roberto Freire. Disponível 
em http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp
. Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00277, de 01 de junho de 1987. 
Substituição do Artigo 1º, do projeto de Constituição. Autor: Salatiel Carvalho. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00395, de 09 de junho de 1987. Dá nova 
redação ao Artigo 39, do projeto de Constituição. Autor: Paulo Marques. Disponível 
em http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp
. Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00645, de 01 de julho de 1987. Dá nova 
redação ao Artigo 7, inciso I, do projeto de Constituição. Autor: Roberto Freire. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00167, de 19 de maio de 1987. Suprimir o 
Artigo2º e substituindo pelo Artigo 4º, projeto de Constituição. Autor: Roberto Freire. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00205, de 19 de maio  de 1987. Dá nova 
redação ao Artigo 4º, projeto de Constituição. Autor: Luiz Freire. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005.

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00202, de 19 de maio de 1987. Dá nova 
redação, do projeto de Constituição. Autor: Nilson Gilbson. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 
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BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00217, de 01 de julho de 1987. Dá nova 
redação ao Artigo 301, item XXIV, do projeto de Constituição. Autor: Gilson 
Machado. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00103, de 29 de maio de 1987. Adicionar 
onde couber Artigo 399, do projeto de Constituição. Autor: Osvaldo Lima Filho. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00154, de 01 de junho de 1987. Adicionar 
onde couber Artigo 101, do projeto de Constituição. Autor: Nilson Gibson. Disponível 
em http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp
. Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00195, de 01 de junho de 1987. Adicionar 
onde couber Artigo 201, do projeto de Constituição. Autor: Roberto Freire. Disponível 
em http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp
. Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00254, de 01 de junho de 1987. Adicionar 
onde couber Artigo 301, do projeto de Constituição. Autor: Gilson Machado. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00795, de 01 de junho de 1987. Dá nova 
redação ao Artigo 2º, do projeto de Constituição. Autor: Roberto Freire. Disponível 
em http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp
. Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00159, de 09 de junho de 1987. Dá nova 
redação ao Artigo 28, do projeto de Constituição. Autor: Fernando Bezerra Coelho. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 33604, de 05 de setembro de 1987.  
Suprimir o parágrafo 2º do Artigo 6º, do projeto de Constituição. Autor: Roberto 
Freire. Disponível em 
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http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00724, de 11 de julho de 1988. Suprimir o 
inciso IV do  Artigo 5º, do projeto de Constituição. Autor: Mansueto de Lavor. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 28058, de 03 de setembro  de 1987. 
Suprimir o Artigo 81, alterar o artigo 91, do projeto de Constituição. Autor: Nilson 
Gibson. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 28059, de 03 de setembro de 1987. 
Suprimir o parágrafo 1º  Artigo 89, do projeto de Constituição. Autor: Nilson Gibson. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 28572, de 03 de setembro de 1987. Dá 
nova redação ao Artigo 90, do projeto de Constituição. Autor: Egídio Ferreira Lima. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 28574, de 03 de setembro de 1987. Dá 
nova redação ao Artigo 87, do projeto de Constituição. Autor: Egídio Ferreira Lima. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 28576, de 03 de setembro de 1987. Dá 
nova redação ao Artigo 85, inciso V,  do projeto de Constituição. Autor: Egídio 
Ferreira Lima. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 28578, de 03 de setembro de 1987. Dá 
nova redação ao Artigo 84, parágrafo 6º, do projeto de Constituição. Autor: Egídio 
Ferreira Lima. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 
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BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 28580, de 03 de setembro de 1987. 
Transferir o parágrafo 6 do artigo 89 para o artigo 129, do projeto de Constituição. 
Autor: Egídio Ferreira Lima. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 28579, de 03 de setembro de 1987. Dá 
nova redação ao Artigo 85, inciso I, do projeto de Constituição. Autor: Egídio Ferreira 
Lima. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 28603, de 03 de setembro de 1987. Dá 
nova redação ao Artigo 89, parágrafo 6, do projeto de Constituição. Autor: Egídio 
Ferreira Lima. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 28604, de 03 de setembro de 1987. Dá 
nova redação onde houver Senado para Senado Federal, do projeto de Constituição. 
Autor: Egídio Ferreira Lima. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 21054, de 31 de agosto de 1987. Dá nova 
redação ao Artigo 77, item V, do projeto de Constituição. Autor: Cristina Tavares. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 21056, de 31 de agosto de 1987. Dá nova 
redação ao Artigo 78, criando parágrafo único, do projeto de Constituição. Autor: 
Cristina Tavares. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 21064, de 31 de agosto de 1987. Dá nova 
redação ao Artigo 85, item IV, do projeto de Constituição. Autor: Cristina Tavares. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 
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BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 21068, de 31 de agosto de 1987. Dá nova 
redação ao Artigo 84, parágrafo 1º, do projeto de Constituição. Autor: Cristina 
Tavares. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 21142, de 31 de agosto de 1987. Dá nova 
redação ao Artigo 84, parágrafo 5º,  do projeto de Constituição. Autor: Antonio 
Farias. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 22064, de 31 de agosto de 1987. Dá nova 
redação ao Artigo 87, inciso I, do projeto de Constituição. Autor: Gilson Machado. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 24424, de 02 de setembro de 1987. Incluir 
no Capítulo I, Título VIII, onde couber o artigo, do projeto de Constituição. Autor: 
Roberto Freire. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 28021, de 03 de setembro de 1987. Dá 
nova redação ao Artigo 84, parágrafo 1º, do projeto de Constituição. Autor: Nilson 
Gibson. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 28056, de 03 de setembro 1987. Suprimir 
o parágrafo 3º do Artigo 89, do projeto de Constituição. Autor: Nilson Gibson. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 28057, de 03 de setembro 1987. Dá nova 
redação ao item III do parágrafo 4º do artigo 89, do projeto de Constituição. Autor: 
Nilson Gibson. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 
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BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00259, de 01 de junho de 1987. 
Acrescentar ao artigo 2º, item XL, nova norma, do projeto de Constituição. Autor: 
Nilson Gibson. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00292, de 01 de junho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 1º, inciso II, do projeto de Constituição. Autor: Gilson Machado. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00294, de 01 de junho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 2º, inciso XXXIX, do projeto de Constituição. Autor: Gilson 
Machado. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 01031, de 09 de junho de 1987. Dá nova 
redação artigo 13, inciso III, do projeto de Constituição. Autor: Inocêncio Oliveira. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 01303, de 10 de junho de 1987. 
Acrescentar um artigo no Capítulo das Disposições transitórias, do projeto de 
Constituição. Autor: Horácio Ferraz. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 01315, de 10 de junho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 13, do projeto de Constituição. Autor: Horácio Ferraz. Disponível 
em http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp
. Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00177, de 30 de junho de 1987. Suprimir o  
artigo 360, do projeto de Constituição. Autor: Fernando Bezerra Coelho. Disponível 
em http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp
. Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00281, de 01 de julho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 356, do projeto de Constituição. Autor: Nilson Gibson. Disponível 
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em http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp
. Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00289, de 01 de julho de 1987. Suprimir o 
artigo 360, do projeto de Constituição. Autor: Nilson Gibson. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00057, de 17 de maio  de 1987. 
Substituição de artigos, do projeto de Constituição. Autor: Roberto Freire. Disponível 
em http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp
. Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00144, de 01 de junho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 49, do projeto de Constituição. Autor: Nilson Gibson. Disponível 
em http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp
. Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00601, de 01 de junho de 1987. 
Substituição de artigos, do projeto de Constituição. Autor: Roberto Freire. Disponível 
em http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp
. Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00608, de 01 de junho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 301, inciso VII, do projeto de Constituição. Autor: Roberto Freire. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 04350, de 02 de julho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 13, inciso I, letra i, do projeto de Constituição. Autor: Ricardo 
Fiuza. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 04089, de 02 de julho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 12, inciso I, letra i, do projeto de Constituição. Autor: Ricardo 
Fiuza. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 
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BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 06353, de 29 de julho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 38, parágrafo 1º, do projeto de Constituição. Autor: Horácio Ferraz. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 06359, de 29 de julho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 12, inciso I, alínea i, do projeto de Constituição. Autor: Horácio 
Ferraz. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00543, de 09 de junho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 28,  do projeto de Constituição. Autor: José Carlos Vasconcelos. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00046, de 09 de junho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 30, do projeto de Constituição. Autor: Gilson Machado. Disponível 
em http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp
. Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00047, de 09 de junho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 29, do projeto de Constituição. Autor: Gilson Machado. Disponível 
em http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp
. Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00287, de 09 de junho de 1987. Incluir  
artigo onde couber, do projeto de Constituição. Autor: Roberto Freire. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 02327, de 02 de julho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 326,  do projeto de Constituição. Autor: Gilson Machado. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 04923, de 02 de julho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 326,  do projeto de Constituição. Autor: Roberto Freire. Disponível 
em http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp
. Acesso em 05 de abril de 2005. 
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BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 02192, de 02 de julho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 318, do projeto de Constituição. Autor: Gilson Machado. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 04573, de 02 de julho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 318, parágrafo 1º, do projeto de Constituição. Autor: Roberto 
Freire. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 10896, de 11 de agosto de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 12, inciso XIII, alíneas a, c e d,  do projeto de Constituição. Autor: 
Roberto Freire. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 14608, de 13 de agosto de 1987. 
Substituição do artigo 319, do projeto de Constituição. Autor: Osvaldo Lima Filho. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00228, de 20 de maio de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 2º, parágrafo 1º, do projeto de Constituição. Autor: Roberto Freire. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00243, de 20 de maio de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 2º, parágrafo 1º, do projeto de Constituição. Autor: José Moura. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00129, de 01 de junho  de 1987. 
Acréscimo de um artigo, do projeto de Constituição. Autor: Nilson Gibson. Disponível 
em http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp
. Acesso em 05 de abril de 2005. 
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BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00206, de 01 de junho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 301, inciso XVII, do projeto de Constituição. Autor: Cristina 
Tavares. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00021, de 29 de junho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 13, inciso I, do projeto de Constituição. Autor: Nilson Gibson. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00531, de 01 de julho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 13, inciso I, do projeto de Constituição. Autor: Inocêncio Oliveira. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00833, de 01 de julho de 1987. Suprimir 
as letras a, b, c e d do artigo 13, inciso I, do projeto de Constituição. Autor: Inocêncio 
Oliveira. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 04091, de 02 de julho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 14, inciso I, do projeto de Constituição. Autor: Ricardo Fiuza. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 05324, de 15 de julho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 13, inciso I, do projeto de Constituição. Autor: Nilson Gibson. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 22579, de 01 de setembro de 1987. Dá 
nova redação ao artigo 9º, parágrafo 5º, do projeto de Constituição. Autor: Inocêncio 
Oliveira. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 
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BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 24670, de 02 de setembro de 1987. Dá 
nova redação ao artigo 9º,parágrafo 5º, do projeto de Constituição. Autor: Paulo 
Marques. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 33325, de 05 de setembro de 1987. Dá 
nova redação ao artigo 1º, do projeto de Constituição. Autor: Egídio Ferreira LIma . 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 33370, de 05 de setembro de 1987. Dá 
nova redação ao artigo 4º, do projeto de Constituição. Autor: Roberto Freire. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00941, de 13 de janeiro de 1988. Dá nova 
redação ao artigo 4º, do projeto de Constituição. Autor: Gilson Machado. Disponível 
em http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp
. Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 04109, de 02 de julho de 1987. Suprimir o 
inciso XXVII,do artigo 13, do projeto de Constituição. Autor: Ricardo Fiúza. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 04549, de 02 de julho de 1987. 
Acrescentar artigo onde couber, do projeto de Constituição. Autor: Roberto Freire. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 05289, de 15 de julho de 1987. Suprimir o 
artigo 336, do projeto de Constituição. Autor: Nilson Gibson. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 06040, de 27 de julho de 1987. Suprimir o 
artigo 360, do projeto de Constituição. Autor: Nilson Gibson. Disponível em 
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http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 06171, de 28 de julho de 1987. Suprimir 
artigos, do projeto de Constituição. Autor: Nilson Gibson. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 07262, de 03 de agosto de 1987. Suprimir  
artigos, do projeto de Constituição. Autor: Nilson Gibson. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 08329, de 06 de agosto de 1987. Suprimir 
o artigo 360, do projeto de Constituição. Autor: Inocêncio Oliveira. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 09473, de 07 de agosto de 1987. Suprimir 
o artigo 360, do projeto de Constituição. Autor: José Tinoco. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 10333, de 11 de agosto de 1987. 
Acrescentar ao artigo 13, inciso I, a letra e,  do projeto de Constituição. Autor: 
Inocêncio Oliveira. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 10619, de 11 de agosto de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 424, do projeto de Constituição. Autor: Nilson Gibson. Disponível 
em http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp
. Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 25057, de 02 de setembro de 1987. Dá 
nova redação ao artigo 6º, parágrafo 7º, do projeto de Constituição. Autor: Ricardo 
Fiuza. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 26394, de 02 de setembro de 1987. Dá 
nova redação ao artigo 6º, parágrafo 7º, do projeto de Constituição. Autor: Nilson 
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Gibson. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 01531, de 13 de janeiro de 1988. Dá nova 
redação ao artigo 6º,  do projeto de Constituição. Autor: Ricardo Fiúza. Disponível 
em http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp
. Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00406, de 09 de junho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 42, parágrafo 2º, do projeto de Constituição. Autor: Paulo 
Marques. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 01238, de 02 de julho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 405, acrescentando parágrafo, do projeto de Constituição. Autor: 
Nilson Gibson. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 02009, de 02 de julho de 1987. Dá nova 
redação aos artigos, do projeto de Constituição. Autor: Nilson Gibson. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 02938, de 02 de julho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 405,  do projeto de Constituição. Autor: Mansueto de Lavor. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 01143, de 02 de julho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 400, do projeto de Constituição. Autor: Nilson Gibson. Disponível 
em http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp
. Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 01892, de 02 de julho de 1987. Dá nova 
redação aos artigos do capítulo II, do projeto de Constituição. Autor: Nilson Gibson. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 
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BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 02784, de 02 de julho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 400, do projeto de Constituição. Autor: Mansueto de Lavor. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 06052, de 27 de julho de 1987. Dá nova 
redação aos artigos, do projeto de Constituição. Autor: Nilson Gibson. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 26418, de 02 de setembro de 1987. Dá 
nova redação aos artigos, do projeto de Constituição. Autor: Nilson Gibson. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00063, de 17 de maio de 1987. Suprimir 
os artigos 17,18,19 e 20 (incisos III,IV e V), do projeto de Constituição. Autor: 
Roberto Freire. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00073 de 19 de maio de 1987. Incluir onde 
couber artigo, do projeto de Constituição. Autor: Roberto Freire. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00196, de 19 de maio de 1987. Incluir no 
artigo 20, o inciso VII, do projeto de Constituição. Autor: Luiz Freire. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00076, de 18 de maio de 1987. Dá nova 
redação aos artigos, do projeto de Constituição. Autor: Nilson Gibson. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00069, de 17 de maio de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 1º, do projeto de Constituição. Autor: Roberto Freire. Disponível 
em http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp
. Acesso em 05 de abril de 2005. 
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BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00071, de 17 de maio de 1987. Incluir  
artigo onde couber, do projeto de Constituição. Autor: Roberto Freire. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00167, de 19 de maio de 1987. Suprimir o 
artigo 2º e dá nova redação ao artigo 4º, do projeto de Constituição. Autor: Roberto 
Freire. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00194, de 19 de maio de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 4º e suprimir o artigo 2º, do projeto de Constituição. Autor: Luiz 
Freire. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00205, de 19 de maio de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 4º, do projeto de Constituição. Autor: Luiz Freire. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00084, de 18 de maio de 1987. Suprimir o 
item IX do artigo 10, do projeto de Constituição. Autor: José Moura. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00170, de 19 de maio de 1987. Dá nova 
redação aos artigos 7º e 8º, do projeto de Constituição. Autor: Inocêncio Oliveira. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00602, de 01 de junho de 1987. Dá nova 
redação ao inciso XVIII, artigo 301, do projeto de Constituição. Autor: Roberto Freire. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00020, de 28 de maio de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 43, do projeto de Constituição. Autor: Inocêncio Oliveira. 
Disponível em 
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http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 14917, de 13 de agosto de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 317, do projeto de Constituição. Autor: Oswaldo Lima Filho. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 18858, de 13 de agosto de 1987. Dá nova 
redação aos artigos 317, 318,319 e o 2º parágrafo do 325, do projeto de 
Constituição. Autor: Roberto Freire. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 21792, de 01 de setembro de 1987. Dá 
nova redação aos artigos 245 e 246, do projeto de Constituição. Autor: Joaquim 
Francisco. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 22065, de 01 de setembro de 1987. Dá 
nova redação ao artigo 246, do projeto de Constituição. Autor: Gilson Machado. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 22602, de 01 de setembro de 1987. Dá 
nova redação ao artigo 246, parágrafo 1º, do projeto de Constituição. Autor: 
Inocêncio Oliveira. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 24415, de 02 de setembro de 1987. Dá 
nova redação ao artigo 236, do projeto de Constituição. Autor: Roberto Freire. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 30583, de 04 de setembro de 1987. Dá 
nova redação ao artigo 245, do projeto de Constituição. Autor: Oswaldo Lima Filho. 
Disponível em 
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http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00176, de 20 de maio de 1987. Dá nova 

redação ao artigo 12, adicionando parágrafos, do projeto de Constituição. Autor: 

Gonzaga Patriota. Disponível em 

http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 

Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00243, de 20 de maio de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 1º, do projeto de Constituição. Autor: Roberto Freire. Disponível 
em http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp
. Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00091, de 01 de junho de 1987. Incluir 
como inciso no artigo das Forças Armadas, do projeto de Constituição. Autor: 
Gonzaga Patriota. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00655, de 02 de junho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 17, do projeto de Constituição. Autor: Cristina Tavares. Disponível 
em http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp
. Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00901, de 02 de junho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 4º, parágrafos 3º e 5º, no artigo 6º o inciso I, do projeto de 
Constituição. Autor: Roberto Freire. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 00654, de 09 de junho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 15, do projeto de Constituição. Autor: Cristina Tavares. Disponível 
em http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp
. Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 01350, de 02 de julho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 411, do projeto de Constituição. Autor: Cristina Tavares. 
Disponível em 
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http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 01253, de 02 de julho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 406, do projeto de Constituição. Autor: Cristina Tavares. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 05662, de 21 de julho de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 400, do projeto de Constituição. Autor: Cristina Tavares. 
Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 10891, de 11 de agosto de 1987. Dá nova 
redação ao artigo 273, parágrafo 1º, do projeto de Constituição. Autor: Roberto 
Freire. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 10895, de 11 de agosto de 1987. Incluir 
artigo no Capítulo da questão urbana, do projeto de Constituição. Autor: Roberto 
Freire. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 14615, de 13 de agosto de 1987. Dá nova 
redação aos artigos 263 e 370, do projeto de Constituição. Autor: Oswaldo Lima 
Filho. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
Acesso em 05 de abril de 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Emenda nº 14920, de 13 de agosto de 1987. Suprimir 
o artigo 360, do projeto de Constituição. Autor: Salatiel Carvalho. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/legislaçao/basesHist/asp/consultaDetalhamento.asp . 
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