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Apresentação

A melhor forma de contar uma história inúmeras vezes já contada — e tão 
poucas o foram como a do Congresso Constituinte de 1987-1988; lá se vão 
trinta anos — é descobrir o que dela restou, por inédito ou mal contado.

Restou, por exemplo, que o ex-presidente José Sarney resolveu abrir 
o jogo sobre os vinte meses em que terçou armas com a Constituinte — 
metade do tempo acossado, a outra metade acossando. O ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso, constituinte de escol, também falou sem 
papas na língua — “Quem me escolheu relator do regimento foi o dr. Ulys-
ses, autoritariamente” —, sem nenhuma condescendência com o amigo já 
falecido Mário Covas, líder do PMDB na Constituinte.

Se os leitores quiserem escolher o cristo do livro, Covas é um forte 
candidato. É citado muitas vezes, entre outros motivos, por sua pinimba 
com o constituinte maior, o deputado e “tripresidente” (do Congresso, da 
Constituinte e do PMDB) Ulysses Guimarães. Ou, muito mais grave, por 
ter se recusado a concordar com uma proposta que mudaria o rumo da 
história e da Constituinte: o parlamentarismo, com cinco anos de man-
dato, que Sarney autorizou o senador José Richa (PMDB-PR) a levar ao 
dr. Ulysses. Até aqui era uma história incompleta. Com o depoimento dos 
principais protagonistas vivos — Sarney, Fernando Henrique, José Serra, 
Euclides Scalco, Nelson Jobim —, ela fica inteira. Os quatro últimos cul-
param Covas — sem piedade. Poderiam ter culpado a si próprios — afinal, 
majoritários. Sarney ficou esperando a resposta “até hoje”, como disse.
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16 1988: Segredos da Constituinte

O tri-ex-ministro (da Justiça, do Supremo e da Defesa) Nelson Jobim, 
qualificado amanuense do agitado e problemático conclave, contou até que 
precisava de um codinome — “dr. Ricardo” — para atender o dr. Ulysses 
na frente de Mário Covas, que morria de ciúmes. Jobim reconheceu, quase 
trinta anos depois, baseado em sua implacável lógica matemática, que a 
rebelião de centro-direita do Centrão não só tinha justos motivos, como foi 
decisiva para que a Carta finalmente viesse à luz. Centrão muito mais do 
atraso do que da direita, dirá o hoje ministro José Serra, outro ex-expoente 
daquela assembleia.

O atual vice-governador do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, abriu 
um segredo que guardou por quase trinta anos: apanhou, literalmente, do 
ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, por se recusar a 
votar no mandato de cinco anos para o presidente José Sarney. Na pressão, 
junto com ACM, estava o presidente das organizações Globo, Roberto 
Marinho. Nem de madrugada o dr. Roberto deixou Dornelles em paz. O 
jornalista-empresário também não gostava de Mário Covas. “Esse é comu-
nista”, disse a Fernando Henrique Cardoso, vetando qualquer possibilidade 
de vir a eventualmente apoiá-lo em uma disputa presidencial.

A Globo também esteve presente na Constituinte — não só na cobertura 
de seus diversos veículos de mídia —, mas como corporação empresarial. 
É o que conta o advogado Fernando Ernesto Corrêa, que atuou naquele 
momento como um dos lobistas da Associação Brasileira de Emissoras de 
Rádio e Televisão (ABERT). Segundo Corrêa, parte do capítulo constitu-
cional dedicado à Comunicação foi ele mesmo quem escreveu, em parceria 
com outro gaúcho que também pesou na balança, o então deputado e hoje 
empresário Antônio Britto, constituinte pela popularidade que lhe deu 
ser porta-voz do presidente Tancredo Neves naquelas semanas de agonia. 
Volta e meia um ou outro entrevistado o lembrará.

Começando pelo neto, o hoje senador Aécio Neves. Na época, parla-
mentar de primeira água, ouviu estupefato a Constituinte esquecer de 
citar seu avô na sessão solene de abertura dos trabalhos, em 1º de fevereiro 
de 1987. Protestou no dia seguinte, pedindo um minuto de silêncio em 
homenagem ao “mártir da Constituinte”. Revelou, também, num átimo 
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17Apresentação

de maldade, que a escalação do então deputado Luiz Inácio Lula da Silva 
para o jogo de futebol dependia dele, técnico do time, que às vezes deixava 
o líder sindical entrar só no finalzinho do segundo tempo, e somente se 
estivesse ganhando, “porque ele era muito ruim” [gargalhadas]. Como o 
ex-presidente Lula recusou-se a falar, fique-lhe a pecha de perna de pau.

Até aqui (junho de 2016), Lula foi o quarto constituinte que chegou a 
presidente da República. O primeiro foi Itamar Franco, depois Fernando 
Henrique Cardoso, Lula e Michel Temer, outro a aqui prestar seu depoi-
mento.1 Uma das histórias que contou foi a sugestão, aceita, de acrescentar 
ao artigo 2º que os três poderes da República deveriam ser independentes e 
harmônicos entre si.2 Na confusão que reinou na segunda fase, o detalhe, 
crucial em um regime presidencialista, fora esquecido.

Há novidades, também, em outra recorrente história da Constituinte: 
a derrama das concessões de rádios e televisões, pilotada pelo ministro 
Antônio Carlos Magalhães, em troca de votos que interessavam ao governo 
Sarney. Alguns deputados contarão que receberam concessões. Outros, que 
ajudaram o governo a dá-las. O “é dando que se recebe”, frase histórica do 
constituinte Roberto Cardoso Alves, o Robertão, carimbou para sempre a 
briga de foice no escuro daqueles tensos e intermináveis meses.

Quatro ou cinco anos de mandato devem ser as palavras mais repe-
tidas deste livro. A discussão dominou a Constituinte — do começo ao 
fim. Ou aviltou-a, como preferiu dizer o ex-senador Jorge Bornhausen. 
O presidente Sarney ganhou a fama de querer mais um ano. A verdade é 
que tinha direito a seis, garantidos pela Constituição da ditadura. Um belo 
dia, resolveu propor um a menos, em pomposo pronunciamento na TV. 
Nunca explicou publicamente o porquê da generosidade — até a longa e 
reveladora entrevista que abre este livro. Até o general Ernesto Geisel entra 
na história. Como se sabe, ele foi o penúltimo presidente do regime que a 
dissidência (ou traição) de Sarney ajudou a derrubar.

Também abriu a arca o relator da Constituinte — ou da Comissão de 
Sistematização da Constituinte —, o advogado Bernardo Cabral. Esclareceu 
e revelou — sem se furtar de dar o troco ao seu amigo e depois desafeto 
maior, o advogado Saulo Ramos, amigo e consultor-geral da República de 
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18 1988: Segredos da Constituinte

Sarney. É quase unânime, no calhamaço que segue, que sem a flexibilidade 
de Cabral teria sido muito mais difícil parir Mateus. Flexibilidade, no caso, 
no bom e no mau sentido. Cabral era um velho amigo do general Leônidas 
Pires Gonçalves, ministro do Exército de Sarney. O general contou que 
pesou na balança para que o amigo fosse o relator da importante e longa 
confusão que jogou a pá de cal na ditadura. Contou, também, que foi 
de firme inflexibilidade quando Cabral balançou para o lado errado (na 
visão do general, que há pouco partiu). Ainda o ouço, enérgico, em seu 
apartamento do Leblon:

“O senhor é de esquerda?”
“Não se preocupe com isso, general, falemos da Constituinte.”
A entrevista é gravemente curta, como cabe a um homem de armas.
Marcelo Cordeiro (PMDB-BA), primeiro-secretário da mesa da Cons-

tituinte e responsável por todo o aparato de divulgação — TV, rádios e 
jornais —, resolveu contar que suas câmeras flagraram dois deputados 
fraudando votos, motivo, até, para a cassação dos mandatos. Com o assen-
timento do dr. Ulysses, resolveu abafar o caso e sumir com as gravações, 
“para preservar a Constituinte”, como argumentou.

Já disse, aí por cima, que o Congresso Constituinte começou com seus 
559 integrantes no primeiro dia de fevereiro de 1987 — um domingo —, 
em sessão solene presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, 
José Carlos Moreira Alves. Estavam na mesa, entre outros, o presidente 
da Constituinte, deputado Ulysses Guimarães, e o da República, José 
Sarney (nessa ordem de importância, naquele momento). As manchetes 
dos quatro principais jornais trazem a história de volta: “Brasil escreve 
sua nova Constituição” (O Estado de S. Paulo), “Crise marca abertura da 
Constituinte” (Folha de S.Paulo), “Constituinte se instala em clima de po-
lêmica” (O Globo), “Sarney se diz traído e PMDB recua” (Jornal do Brasil).3

Dos 559,4 eram 487 deputados5 e 72 senadores.6 Desses, 23 haviam sido 
eleitos em 1982 — ainda tinham, portanto, quatro anos de mandato. O 
PMDB — lotado de ex-arenistas e/ou pedessistas — fez a maior bancada, de 
298 deputados (53,3%), numa eleição em que o partido ganhou de lavada, 
no último suspiro do Plano Cruzado, elegendo 26 de 27 governadores. A 

R2394-01(QUALIDADE) CS5.indd   18 19/04/2017   11:25:41
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segunda bancada, com 133 parlamentares, era a do PFL — o aliado da 
Aliança Democrática que levara à eleição indireta de Tancredo e Sarney, 
em 15 de janeiro de 1985. O PDS vinha em terceiro, com 38, seguido de: 
PDT, 26; PTB, 19; PT, 16; PL, 7; PDC, 6; PSB, 2; PCB, 7; e PCdoB, 7.

Do total, 274 eram calouros, apenas 26 eram mulheres,7 e 217 tinham 
passagem pela Arena e/ou PDS, partidos de apoio à ditadura (1964–1985). 
A idade média era 48 anos, e 486 (86,9%) tinham curso superior, a maioria 
bacharéis em Direito (243) e médicos (49).

Dois levantamentos dão ideia aproximada do perfil ideológico do Con-
gresso Constituinte. No da Folha de S.Paulo: 32% eram de centro; 24%, 
centro-direita; 23%, centro-esquerda; 12%, direita; 9%, esquerda. No da 
assessoria Semprel: 35% eram do campo liberal-conservador; 25%, direita; 
21%, liberal-reformista e 12%, esquerda. Contando-se apenas PT, PSB, PCB 
e PCdoB, a esquerda somava 32 constituintes.

O primeiro movimento do jogo — de xadrez, com abertura do peão da 
rainha — foi o questionamento sobre a participação com direito a voto dos 
23 senadores de 1982, que obviamente não foram eleitos para nenhuma 
Constituinte.

A questão já estava resolvida, a rigor, desde 27 de novembro de 1985, 
dia em que o Congresso aprovou, com poucas modificações, e por maio-
ria, a convocação limitada proposta pelo presidente José Sarney, que 
absurdamente ungia os senadores de 1982 como constituintes de pleno 
direito.8 Houve contrariedades acirradas, mas foi aprovada, assim como o 
formato proposto — não uma Constituinte exclusiva, mas um Congresso 
Constituinte, em que a Câmara e o Senado continuariam funcionando 
normalmente.

Perdida a parada em 1985 — contada em detalhes inéditos na entrevista 
do jurista Flávio Bierrenbach, primeiro relator da proposta de Sarney —, 
a esquerda tentou reeditar a discussão, no começo da festa. Foi a primeira 
votação a ser realizada, no dia da abertura solene. Uma coesa maioria 
soterrou o protesto e convalidou a participação dos 23.9

Vale contar, logo, pela excelência do exemplo, um caso único entre esses 
23 — o do senador Fábio Lucena, do PMDB do Amazonas. Eleito em 1982, 
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com 186.448 votos, Lucena não quis ser constituinte biônico — e concorreu 
novamente ao cargo na eleição de 1986. Foi ainda mais votado: 239.048, 
segundo os registros do Tribunal Superior Eleitoral, e chegou à Assembleia 
de carteirinha nova. Ex-bancário e ex-jornalista, algumas vezes processado 
durante a ditadura, começou na política como vereador, no ainda MDB. 
Nas primeiras semanas da Constituinte, Lucena dedicou-se a implicar com 
a checagem do quórum, em questões de ordem sempre introduzidas por 
alguma citação bem-humorada, histórica ou literária. Conhecido por gostar 
de álcool (além da conta), Lucena foi o primeiro morto da Constituinte:10 
suicidou-se, no meio de uma crise depressiva, em 14 de junho de 1987. O 
então senador Fernando Henrique Cardoso, que carregou o caixão, dirá 
algumas palavras sobre o colega, de quem gostava. Ficou, no folclore de 
Lucena, o “causo” de uma pergunta que lhe fizeram, algum dia, a bordo 
de um voo Brasília—Manaus:

“Sabe quantas horas vai demorar?”
“Horas não. Mas sei que são cinco doses de uísque.”
A chamada “Comissão dos Notáveis” foi outro questionamento prelimi-

nar do Congresso Constituinte — e também teve a ver com uma iniciativa 
do presidente José Sarney (que sobre ela falará). Em 18 de julho de 1985, 
antes mesmo de mandar a convocatória para o Congresso, Sarney criou, 
como pretendia Tancredo Neves, a Comissão Provisória de Estudos Consti-
tucionais,11 encarregada de elaborar um anteprojeto para a nova Carta. Teve 
cinquenta integrantes12 — dois deles aqui entrevistados —, entre juristas 
e especialistas nas diversas áreas, e foi presidida pelo medalhão Affonso 
Arinos de Mello Franco, então com seus 84 anos. Egresso dos tempos de 
Getúlio Vargas, o do segundo mandato, açulou a crise que levaria o pre-
sidente ao suicídio, em agosto de 1954. Dez anos depois, apoiaria o golpe 
que derrubou João Goulart (como de resto o dr. Ulysses, para ficar apenas 
nos dois decanos).

A Comissão Affonso Arinos, como também ficou conhecida, trabalhou 
até setembro de 1986. Sarney recebeu o anteprojeto — que instituía a figura 
do “defensor do povo” — em cerimônia solene no Palácio do Planalto e 
mandou publicá-lo no Diário Oficial da União.13 Quatro meses depois, 
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quando a Constituinte chegasse, o ponto de partida já estaria pronto. Mas 
qual! O dr. Ulysses e todos os que pesavam na balança resolveram partir 
do zero.

Para dizer com as palavras do deputado Gastone Righi (PTB-SP) na 
reunião de partida: “[Somos] a figura do navio que zarpa de um porto sem 
ter plotada a sua rota, sem rumo estabelecido e sequer destino escolhido.”14 
Ou, como o próprio Affonso Arinos, então com seus 85 anos, senador eleito 
pelo PFL do Rio de Janeiro, e presidente da comissão mais importante do 
conclave, disse, nessa mesma reunião, usando metáfora semelhante: “Nós 
estamos navegando na bruma, estamos criando nosso próprio caminho 
no meio da névoa. Não temos aqueles aparelhos que indicam que a névoa 
está para se dissipar ou que ela pode ser vencida, como têm os aeronautas. 
Estamos sendo aeronautas a pé.” Complementou, com ímpar sinceridade: 
“Não tenho planos para o futuro, não tenho planos para o trabalho da 
nossa comissão.” E pediu, humildemente, que os constituintes pelo menos 
“namorassem escondido” com o anteprojeto da comissão que presidira 
meses antes — o que de fato aconteceu, para gáudio do professor e consti-
tucionalista José Afonso da Silva, um de seus maiores formuladores.

Majestosamente sem planos, nossa sexta Constituinte republicana15 foi, 
nos nada menos dos vinte meses que durou, um rodeio de fortes emoções. 
Começou pela discussão do regimento. A primeira proposta apresentada 
pelo relator Fernando Henrique Cardoso — relator pelo voto único do dr. 
Ulysses — teve, para se ter uma ideia, 949 emendas. A deputada Sandra 
Cavalcanti (PFL-RJ) lembrará, em sua entrevista, que comparou o conteúdo 
da proposta com o Ato Institucional nº 5. FHC e sua entourage — onde 
se destacava o deputado estreante Nelson Jobim (PMDB-RS) — apresen-
taram um substitutivo que acalmasse os ânimos. Ele ainda provocou 693 
emendas. O regimento só foi aprovado em 24 de março de 1987,16 quase 
dois meses depois de iniciada a discussão.

Ficou decidido, então, pelo regimento, que a Constituição seria feita, 
na primeira etapa, por oito comissões temáticas,17 cada qual com três sub-
comissões,18 nas quais os 559 constituintes se dividiriam, por indicação 
dos líderes partidários. Na segunda etapa, as propostas decididas nas 24 

R2394-01(QUALIDADE) CS5.indd   21 19/04/2017   11:25:41



22 1988: Segredos da Constituinte

comissões seguiriam para a Comissão de Sistematização, composta por 
93 parlamentares. O projeto aprovado iria a plenário, em dois turnos de 
votação. Respeitados os prazos do regimento, a Constituição estaria pronta 
lá para novembro de 1987.

O senador Mário Covas ganhou muito espaço na formatação desse começo. 
Primeiro por ter vencido, na disputa peemedebista para líder da Consti-
tuinte, o deputado Luiz Henrique da Silveira, ungido pelo todo-poderoso 
Ulysses Guimarães. Disputa emocionante — como alguns dos entrevista-
dos irão assinalar, entre eles o ex-presidente José Sarney, admitindo, pela 
primeira vez, que mandou sua turma votar em Covas, para enfraquecer 
o dr. Ulysses. Depois, já como líder, Covas deu as cartas na escolha dos 
relatores das diversas comissões, a maioria com viés à esquerda.

Na comissão mais importante — a de Sistematização —, o vetusto 
Affonso Arinos foi escolhido presidente por aclamação. Assim deveria ter 
sido com o relator, como contava e almejava o senador Fernando Henrique. 
Ocorreu, entretanto, em mais uma rodada imprevista, que o senador 
Bernardo Cabral (PMDB-AM) se apresentasse à refrega, como contará. 
Primeiro derrotou Fernando Henrique; depois, o deputado Pimenta da 
Veiga (PMDB-MG). Tornou-se relator.

Em sua primeira fase, a Constituinte foi uma festa cívica. As comissões 
temáticas ouviram, em audiências públicas, perto de mil depoentes: de 
ministros a índios (muitos índios); de governadores a representantes 
de minorias organizadas (dezenas deles); de sindicalistas a intelectuais da 
academia. Algumas das subcomissões mandaram comitivas a diversas 
regiões do Brasil. E todas elas, de muitos rincões socialmente organizados, 
encheram a Constituinte de povo — cada segmento levando e querendo 
garantir a inclusão de suas reivindicações.

A novidade, introduzida no regimento, é que a Constituinte podia 
receber emendas populares, desde que subscritas por no mínimo 30 
mil eleitores, em listas organizadas por pelo menos três entidades. A 
mobilização popular levou 122 delas à Constituinte, com 12 milhões de 
assinaturas estimadas. As dezenove consideradas regulares chegaram 
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à Comissão de Sistematização, foram defendidas por representantes e 
parte de algumas delas foi absorvida pela Constituição.

As primeiras batalhas — algumas com sentido literal — ocorreram, 
entre abril e 26 de junho, nas comissões e subcomissões. Até com revól-
ver na mão, para quem quiser acreditar no que conta o ex-deputado José 
Lourenço, então líder do PFL. Nas que discutiram direito de propriedade, 
jornada de trabalho, direito de greve, regime de governo, tempo de man-
dato presidencial, reforma agrária, estabilidade no emprego, fundamentos 
econômicos, o clima foi de guerra. Uma das comissões, a de Família, Edu-
cação, Cultura, Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, nem 
ao menos conseguiu concluir uma proposta, tal o impasse.

Com tudo na mão, e ajambrando a proposta não entregue, Bernardo 
Cabral apresentou à Comissão de Sistematização o primeiro anteprojeto, 
com 501 artigos. Ganhou o apelido de “Frankenstein”. A arena, agora, era 
a Sistematização, com seus 93 integrantes, incluídos os relatores de todas 
as comissões e subcomissões (o que fazia a balança pender para a esquer-
da). Para dar conta da tarefa, que incluía o afluxo contínuo de milhares 
de emendas, Cabral designou sub-relatores, para ele e para a própria co-
missão, a fim de acelerar o ritmo devagar quase parando com que Arinos 
administrava o barulho.

Dois projetos e muita confusão depois, e sob os holofotes de toda 
a mídia, a Comissão de Sistematização encerrou as votações em 18 de 
novembro. Muito além do que previa o regimento, com um anteprojeto 
consideravelmente mais à esquerda do que a média da Constituinte 
e, talvez principalmente, com a aprovação do parlamentarismo e de 
quatro anos de mandato para os presidentes da República, incluído 
Sarney. O descontentamento, que já vinha engordando, desembocou 
no chamado Centrão.

O alvo central da revolta foi o regimento — aquele mesmo que quase 
todos tinham aprovado no começo do processo, havia quase um ano. Ficou 
claro, então, como Nelson Jobim explicará didaticamente, que as regras 
estabelecidas lá atrás dificultavam sobremaneira, matematicamente falan-
do, mudanças que quisessem fazer, em plenário, no projeto aprovado pela 

R2394-01(QUALIDADE) CS5.indd   23 19/04/2017   11:25:42



24 1988: Segredos da Constituinte

Sistematização. O regimento dizia que era necessária maioria absoluta (280 
votos) para rejeitar o que a Comissão de Sistematização havia aprovado 
com no máximo 93 votos.

Em uma fantástica história de virada de mesa — tema de grande parte 
das entrevistas deste livro —, a articulação conservadora do Centrão apre-
sentou, no dia 10 de novembro, 314 assinaturas,19 mais do que suficientes 
para reivindicar a mudança do regimento, decidida em 3 de dezembro, com 
a inversão do ônus do quórum. No mesmo dia em que o Centrão apresen-
tou as assinaturas, o então presidente da OAB, Márcio Thomaz Bastos, um 
dos mais ativos não Constituintes, alertou para o “golpismo de direita”.

O maior número de descontentes estava entre os constituintes que 
ficaram à margem do processo — durante os quase quatro meses de atua-
ção da Comissão de Sistematização. Muitos foram incentivados pela forte 
intervenção do presidente Sarney e de seus ministros, entre eles Antônio 
Carlos Magalhães, das Comunicações, às vezes à custa do “é dando que se 
recebe”, para repetir a frase famosa. Em sua entrevista, Sarney atribuirá 
tudo isso à força dos muitos amigos que tinha no Congresso.

A partir da mudança do regimento, decidida em 3 de dezembro, o pro-
jeto prioritário para ir a plenário passou a ser o do Centrão — elaborado à 
parte. Para alterá-lo, com acréscimos, substituições ou cortes, só a maioria 
absoluta — invertendo, portanto, o ônus do quórum.

Com novas regras, em pleno andamento do jogo, o segundo tempo da 
partida — a votação, em plenário — começou em 27 de janeiro de 1988. O 
Centrão manteve a maioria em questões do interesse do governo — como 
os cinco anos de mandato e o presidencialismo, e em algumas outras na 
área econômica — mas não muito mais do que isso. O que prevaleceu, na 
maioria das 1.020 votações, foi empate em cima de empate, os chamados 
“buracos negros”. Foram resolvidos à custa de conchavos e negociações, 
principalmente pelo colégio de líderes, em busca da maioria possível, que 
fizesse o processo andar. Aprovada finalmente em 2 de setembro de 1988, 
ainda passou pela Comissão de Redação, acusada de fazer alterações de 
conteúdo. Em 5 de outubro foi finalmente promulgada, com 245 artigos e 
mais setenta do “Ato das disposições constitucionais transitórias”.
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A pequena contribuição deste livro, como claro já ficou, é contar essa 
história pela voz de seus próprios participantes diretos — constituintes ou 
não — um pouco na linha documental da história oral, consolidada por 
pesquisadores da Fundação Getulio Vargas, sem nenhuma pretensão de 
comparação. Meu trabalho de repórter que nunca botou os pés na Cons-
tituinte consistiu em pesquisa demorada sobre aqueles vinte meses — na 
literatura a respeito (citada na bibliografia), nos anais da Constituinte 
(disponíveis on-line), na imprensa do período e em dezenas de entrevistas. 
Esse conjunto de informações possibilitou perguntas circunstanciadas — e 
ajudou a vitaminar a memória dos entrevistados sobre episódios que já vão 
longe. Muitas perguntas serão parecidas — pela recorrência dos temas —, 
mas, por óbvio, e felizmente, nenhuma resposta será igual.

São 44 entrevistas — a maioria com constituintes. Dois ministros da Fa-
zenda de Sarney — Bresser-Pereira e Maílson da Nóbrega — falaram sobre 
o outro lado do balcão e sobre o esforço que fizeram para conter excessos. 
Dois graduados funcionários da Câmara — Adelmar Sabino e Mozart 
Vianna — contaram detalhes sobre o apoio logístico que a Constituinte 
recebeu. Em uma tarde calorenta de sábado, Vianna fez a gentileza de me 
apresentar a Constituinte propriamente dita, inteira e de corpo presente, 
em 2.710 caixas que ocupam seis alas, cada qual com dez estantes, no piso 
inferior do Arquivo e Centro de Documentação da Câmara dos Deputados. 
Tomavam conta do tesouro, à época da visita, os chefes Manoel Carneiro 
da Fontoura e Jacinta Luiza dos Santos Diz Y Alvarez.

Entre juristas e assessores estão Carlos Ari Sundfeld, Flávio Bierren-
bach, João Gilberto Lucas Coelho, Joaquim Falcão, Miguel Reale Júnior e 
Sérgio Ferraz. Um lobista de ótima memória, Fernando Ernesto Corrêa, fez 
revelações sobre a atuação das empresas de comunicação, principalmente 
a TV Globo. Outro, o presidente da CUT, Jair Meneguelli, relembrou os 
cartazes com os “traidores do povo”, que assustavam ou aterrorizavam 
os deputados, como o constituinte Roberto Jefferson (PTB-RJ) igualmente 
lembrará, ainda com indignação.

Os ainda não citados são os constituintes Benito Gama (PTB-BA), 
Carlos Mosconi (PMDG-MG), Delfim Netto (PDS-SP), Eduardo Jorge 
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(PT-SP), Francisco Rossi (PTB-SP), Heráclito Fortes (PMDB-PI), Ibsen 
Pinheiro (PMDB-RS), Jorge Bornhausen (PFL-SC), Jorge Hage (PMDB-
-BA), José Fogaça (PMDB-RS), Luiz Alfredo Salomão (PDT-RJ), Maria 
Abadia (PFL-DF), Raquel Cândido (PFL-RO), Sandra Cavalcanti (PFL-RJ) e 
Theodoro Mendes (PMDB-SP). A eles e aos demais entrevistados, só tenho 
a agradecer. Se consegui tirar mais do que pretendiam contar — e assim 
estimo — foi mais pela generosidade de cada um. Me esforcei para evitar 
o juridiquês, a chatice e a minudência de questões muito específicas, como 
a tramitação das propostas e das emendas ou mesmo o detalhamento das 
seções ou artigos. Acrescentei, antes da sequência de entrevistas, subsídios 
necessários para entender o contexto. Prevaleceram as histórias dos basti-
dores — que ajudam a acender mais uma luz em uma história que já é solar.

Todos os entrevistados dirão, cada qual a seu modo, e a par das críticas, 
que a Constituição de 1988 melhorou o Brasil — seja por ter sepultado a 
ditadura sob sete palmos, vade retro, seja por ter acolhido, como cláusulas 
pétreas, conquistas democráticas e direitos sociais que apontam para um 
futuro melhor. O mais é avançar, como se diria naqueles tempos.
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