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A experiência democrática dos últimos anos levou à crescente presença popu-
lar nas instituições públicas, tendência que já se pronunciava desde a elabora-
ção da Constituição Federal de 1988, que contou com expressiva participação 
social. Politicamente atuante, o cidadão brasileiro está a cada dia mais interes-
sado em conhecer os fatos e personagens que se destacaram na formação da 
nossa história política. A Câmara dos Deputados, que foi e continua a ser – ao 
lado do povo – protagonista dessas mudanças, não poderia deixar de corres-
ponder a essa louvável manifestação de exercício da cidadania.

Criada em 1977 com o objetivo de enaltecer grandes nomes do Legislativo, a 
série Perfis Parlamentares resgata a atuação marcante de representantes de toda a 
história de nosso Parlamento, do período imperial e dos anos de República. Nos 
últimos anos, a série passou por profundas mudanças, na forma e no conteúdo, 
a fim de dotar os volumes oficiais de uma feição mais atual e tornar a leitura 
mais atraente. A Câmara dos Deputados busca, assim, homenagear a figura de 
eminentes tribunos por suas contribuições históricas à democracia e ao mesmo 
tempo atender os anseios do crescente público leitor, que vem demonstrando 
interesse inédito pela história parlamentar brasileira. 
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Constituinte. Entre 1986 e 2007 as-
sinou a coluna Panorama Político do 
jornal O Globo. Em 2007 implantou 
a Empresa Brasil de Comunicação 
(EBC), que presidiu até 2011. Encer-
rado seu mandato, retornou ao jor-
nalismo político, atuando no Correio 
Braziliense, na RedeTV, na TV Brasil 
e no portal Brasil247. É autora de 
Cristina Tavares: uma guerreira do jorna-
lismo e da política e coautora de Jornalismo 
político para estudantes.

Jornalista política em Recife e em 
Brasília, Cristina Tavares nas-

ceu em 1936, em Pernambuco, e fa-
leceu em 1992, nos Estados Unidos. 
Foi eleita deputada federal em 1978 
e integrou o Grupo Autêntico do 
Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB), destacando-se no combate 
à ditadura militar e na defesa dos di-
reitos da mulher. Em 1983, fundou o 
Centro de Estudos Políticos e Sociais 
Teotônio Vilela. Reeleita em 1986, 
participou do Congresso Consti-
tuinte, aprovando 95 emendas das 
227 que apresentou.
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cionalista e estatista e suas proposi-
ções trataram, principalmente, da 
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cações, dos direitos das empregadas 
domésticas e das trabalhadoras ru-
rais, do acesso à terra, dos direitos 
humanos e da igualdade entre ho-
mens e mulheres. 
Como deputada, elaborou 140 propo-
sições, proferiu 917 pronunciamentos, 
participou de 3 comissões parlamen-
tares de inquérito e presidiu a Comis-
são de Comunicação e Informática da 
Câmara dos Deputados em 1986.
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APRESENTAÇÃO

A trajetória de Cristina Tavares é marcada pela defesa de ideais, o 
que sempre fez com coragem, erudição, inteligência e irreverência. 
Encontramos esses atributos nos três depoimentos, na biografia e em 
cada um dos pronunciamentos que compõem a presente obra.

Iniciou sua vida profissional como jornalista em Pernambuco e mudou-
-se para Brasília, em meados da década de 1970, para cobrir política. 
Foi dessa forma que Cristina Tavares conheceu as principais figuras da 
política nacional, sobretudo as que se opunham à ditadura militar, e 
vivenciou a luta pela redemocratização no país. Essa época causou-lhe 
uma impressão profunda e a fez entrar na vida pública, concorrendo ao 
cargo de deputada no pleito de 1978 pelo MDB.

A Câmara dos Deputados teve o privilégio de manter Cristina 
Tavares entre seus membros por três mandatos, entre 1979 e 1991, re-
presentando o povo pernambucano. Sua atuação nesta Casa foi pautada 
pela combatividade, pela sinceridade e pela ousadia. Seguramente, a 
deputada foi uma das mais contundentes adversárias do regime militar, 
erguendo a palavra contra o autoritarismo, as violações aos direitos hu-
manos e a situação da economia brasileira.

A despeito da frequente acidez retórica, Cristina Tavares compreendia o 
significado de democracia, em que as deliberações devem ser tomadas pela 
maioria, e tornou-se uma habilidosa articuladora política, transitando e dia-
logando com amplos setores dentro do Parlamento. Mesmo com deputados 
que apoiavam o regime militar, ela soube discutir temas específicos, como 
ocorreu durante a tramitação da Política Nacional de Informática.

Os temas aos quais Cristina devotava mais energia e sobre os quais mais 
discorria em suas falas eram democracia, justiça social, direitos humanos, 
direitos das mulheres, direitos dos trabalhadores, soberania e desenvolvi-
mento nacional, probidade na administração pública, política internacional 
e liberdade de imprensa. Tinha uma visão abrangente, nacional e global, 
sem jamais esquecer Pernambuco e Garanhuns, sua cidade natal.

Neste volume da série Perfis Parlamentares, a Câmara dos Deputados 
homenageia a história dessa nobre deputada e aproxima o leitor de seus 
exemplos e lições.

Rodrigo Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
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NOTA À 2ª EDIÇÃO

Já se passaram doze anos depois daquela tarde de 2003 em que o então 
presidente da Câmara João Paulo Cunha convidou-me a escrever o per-
fil parlamentar de Cristina Tavares. Eu havia provocado seu assessor, meu 
amigo e conterrâneo José Umberto de Almeida, que programava retomar 
a edição da série, sobre o fato de a Câmara nunca ter publicado a biografia 
parlamentar de uma deputada. E olhe, eu havia lhe dito que a primeira 
deputada brasileira, Carlota Pereira de Queiróz, fora eleita em 1933. No 
entanto, todos os perfis publicados foram de homens. O protesto chegou 
ao presidente da Câmara, que me deu razão e pediu que sugerisse o nome 
de algumas. Citei várias deputadas já falecidas, destacando a importância de 
Cristina na história política contemporânea. “Pronto, será o de Cristina e 
você está convidada a escrever o perfil dela”, respondeu João Paulo.

Ponderei que, embora eu a tenha conhecido e acompanhado sua car-
reira política, a pessoa mais adequada para escrever seu perfil era a jorna-
lista Amália Maranhão, amiga e assessora que esteve ao lado de Cristina 
até os dias finais. Amália foi convidada e recusou a tarefa. Estava morando 
em Nova York, onde trabalhava na agência Bloomberg. Não tinha tempo 
nem condições de realizar pesquisas no Brasil. Então aceitei. Não perderia 
aquela oportunidade de contribuir para a preservação da memória de uma 
deputada que foi tão importante na luta democrática, na luta das mulhe-
res e na ref lexão sobre a democratização dos meios de comunicação no 
Brasil, entre outras frentes em que atuou com bravura e coerência.

Em Brasília, entrevistei políticos que com ela conviveram. Em 
Recife, incomodei parentes e amigos. Reli os livros de Cristina, le-
vantei seus discursos e projetos. Nessa tarefa, contei com a parceria 
inestimável do jornalista Ilimar Franco, que também a conhecera, já 
na Constituinte. Sugeri a inclusão de três depoimentos que, a meu ver, 
jogariam mais luz e cor ao retrato político de Cristina que estávamos 
esboçando: o do ex-deputado Fernando Lyra, companheiro dela na re-
sistência à ditadura desde o velho MDB, o de Amália, já citada, e o 
do jornalista Milton Seligman, que foi assessor e parceiro de Cristina 
na luta pela reserva de mercado na informática. O núcleo editorial da 
Câmara acolheu a ideia.

Trabalho encerrado, antes da publicação do perfil sofri um ataque 
injusto por tê-lo escrito. Eu era colunista do jornal O Globo há mais de 
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NOTA À 2ª EDIÇÃO

vinte anos e comentarista da Globonews. No final de uma tarde de maio 
de 2004, recebi um telefonema do jornalista Rubens Valente, da Folha de 
São Paulo. Ele queria me ouvir porque tinha uma denúncia contra mim. 
Uma denúncia? Sim, disse ele. Havia localizado um contrato meu com 
a Câmara dos Deputados no valor de seis mil reais ou coisa aproximada. 
Expliquei que tal contrato tinha como objeto um trabalho profissional, 
a elaboração do perfil de Cristina. Era costume da Câmara convidar jor-
nalistas para escrever perfis. O repórter fez considerações sobre o con-
f lito ético que haveria na prestação de tal serviço a um poder sobre o 
qual eu escrevia como colunista. Ponderei que não neste caso específico.  
O trabalho projetaria a figura de alguém já falecido, não um político em 
atividade, que poderia me retribuir com qualquer tipo de vantagem, ain-
da que sob a forma de informação. Ademais, o valor do contrato era bem 
inferior ao que uma editora comercial pagaria por trabalho semelhante. 

Argumentos inúteis, eu sabia. Começava a soprar no Brasil uma brisa 
de olor macarthista. No domingo seguinte, um Dia das Mães, a Folha 
publicou a matéria com o título denuncista: “Colunista de O Globo pres-
ta serviços à Câmara”. Recebi inúmeras manifestações de solidariedade 
por tão gratuito ataque à minha reputação profissional. Nem por isso me 
arrependi de ter escrito o perfil da brava Cristina Tavares. Depois da pu-
blicação do perfil, fui a Recife a convite de Fernando Lyra para um lan-
çamento que reuniu centenas de pessoas, saudosas da grande parlamentar 
pernambucana, na sede da Fundação Joaquim Nabuco, que ele presidia.

O tempo passa e eis que encontro a deputada Luciana Santos, outra 
parlamentar que vem honrando Pernambuco. Ela me pergunta se eu 
gostaria de fazer alguma alteração no perfil de Cristina, cuja reedição 
estava pedindo à direção da Câmara. Sim, eu gostaria de voltar a alguns 
pontos, que na época não pude aprofundar, agregando informações que 
só recolhi mais tarde. Como da primeira vez, move-me o desejo de 
contribuir com algumas pinceladas para o retrato político de Cristina, 
que a história ainda irá aprimorar, na medida em que o tempo e a dis-
tância iluminarem mais sua figura e a importância que ela teve, como 
deputada e também como jornalista, na luta pela democracia, pelos di-
reitos da mulher e por um projeto nacional de desenvolvimento. 

Agradeço a todos pela nova oportunidade.

Tereza Cruvinel
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PREFÁCIO

Num período adverso da vida nacional, Cristina Tavares foi uma 
deputada singular, de um perfil ímpar por sua radicalidade democráti-
ca, pela coerência e obstinação com que defendeu suas ideias e susten-
tou suas bandeiras. Não chegou à Câmara dos Deputados em busca de 
glória, poder ou dinheiro. Nem mesmo de uma carreira política segura, 
o que lhe custaria uma dose de transigência e uma carga de concessões 
inconciliáveis com seu padrão de exigência política. Seu código rigoroso 
ultrapassava partidos, doutrinas e instituições. Resultava da combinação 
entre o caráter reto, a vontade forte e as convicções bem fundadas em 
valores pessoais, éticos e morais. Reivindicava-o para si e para os outros, 
e em nome dele sacrificou muitas oportunidades, algumas amizades e, de 
certo modo, o quarto mandato, na última tentativa de reeleição.

Elegeu-se para desbravar a fronteira então selvagem da democracia 
e fincar marcos no terreno da transformação social. Alguns deles hoje 
integram o legado das conquistas recentes do povo brasileiro, principal-
mente no campo dos direitos sociais. Outros foram levados pelos ventos 
contrários que sopraram ou pela dinâmica histórica, como a reserva de 
mercado para a indústria de informática, da qual foi uma das mais im-
portantes articuladoras.

Cristina destacou-se também na defesa dos direitos da mulher, in-
troduzindo as questões de gênero, bandeira de suas campanhas e manda-
tos, na agenda parlamentar. Deu voz, no Congresso, aos grupos e movi-
mentos de mulheres que começavam a se organizar no país. Originária 
do jornalismo, projetou-se na reportagem política num tempo em que 
esta área era ainda quase um feudo masculino. Deputada, fez do com-
bate à censura e da defesa da liberdade de imprensa um compromisso 
permanente, ao qual somou a luta pela democratização dos meios de 
comunicação. Na vida parlamentar, ganhou e perdeu batalhas. Da sín-
tese entre a derrota eleitoral e a doença que a matou tão jovem, fez sua 
última metáfora.

Se a memória é o pressuposto da cultura, a memória política é um 
requisito da democracia. Os parlamentares são individualidades diluí-
das no processo político, que geralmente só alcançam reconhecimento 
e projeção quando saltam para outros poderes, principalmente para o 
Executivo. Ou quando se tornam mitos ou mártires, pela força de uma 
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trajetória e uma ação política extraordinárias. Como Ulysses Guimarães, 
Tancredo Neves ou Teotonio Vilela, para citar personagens contemporâ-
neos de Cristina Tavares, embora de outra geração. Resgatar e preservar 
a memória dos que honraram o mandato popular no Parlamento é tarefa 
importante para o aprimoramento democrático, a formação das novas ge-
rações e a construção da identidade política nacional.

Esta compreensão somada à convivência que tive com Cristina 
Tavares no Congresso levaram-me a aceitar o convite para esboçar seu 
perfil parlamentar. Aceitei-o pela oportunidade de resgatar sua traje-
tória rica e irrepreensível, contribuindo para que ocupe merecido lu-
gar entre os nomes que honraram o mandato popular e a democracia 
representativa. 

Conheci-a logo que ingressei no jornalismo político e comecei a 
cobrir o Congresso, nos idos de 1982, nela encontrando a interlocutora 
necessária junto à esquerda democrática que dava o melhor combate 
à ditadura. No memorável ano de 1984, por mais isentos e objetivos 
que procurassem ser, os jornalistas também carregavam sua cidadania 
na cobertura daquele vendaval cívico que foi a Campanha das Diretas. 
Encontrava Cristina em viagens, palanques e reuniões, com seu jeito 
inconfundível: descuidada na aparência física, irreverente no compor-
tamento pessoal, ostensivamente combativa na ação política. Podia-se 
gostar ou não de Cristina e de seu estilo beligerante, jamais lhe ser indi-
ferente. Eu a admirava. Nunca me esqueci de sua explosão de ira e má-
goa na madrugada de 25 de abril, depois que o placar mostrou a derrota 
da Emenda Dante de Oliveira por apenas 22 votos.

Tive com ela uma rica convivência profissional, que o tempo trans-
formou em amizade. Naquele tempo, eram frequentes as tertúlias 
políticas, literárias ou musicais em que desfrutávamos de sua cultura 
e erudição indisciplinadas, de sua imprevisibilidade que encantava ou 
desconcertava, do doce ou do veneno de suas palavras, de sua fragili-
dade oculta na pose de guerreira sempre pronta para disparar a f lecha.

Profissionalmente, tive em Cristina a oportunidade de observar de 
perto um raro espécime político. Em sua opinião, busquei muitas vezes 
o contraponto às posições que se impunham ao senso político comum. 
Oferecia sempre um outro modo de ver a questão, apresentando exi-
gências e questionamentos. Podia estar certa ou errada, mas nunca por 
oportunismo ou conveniência, nunca em busca da saída mais fácil. Pelo 
contrário, seus caminhos eram sempre íngremes.
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Conhecê-la como pessoa e personalidade política foi uma gra-
ça que procuro compartilhar neste trabalho, tentando corresponder 
à feliz disposição da Câmara de conferir à série Perfis Parlamentares 
um viés mais jornalístico e biográfico. Após a biografia propriamente 
dita, estão os depoimentos de três pessoas que foram muito próximas 
de Cristina, em diferentes planos: Fernando Lyra, Amália Maranhão 
e Milton Seligman. Contei com a ajuda inestimável de outro grande 
número de pessoas – amigos, amigas, parentes e contemporâneos de 
Cristina Tavares – que generosamente emprestaram suas lembranças e 
observações para tornar este livro o mais fiel possível. Como eu, todos 
o fizeram por Cristina, para que sua passagem política exemplar não 
seja esquecida.

Tereza Cruvinel
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Do jornalismo ao Parlamento

FILHA DA ELITE, GUERREIRA DO POVO

Maria CRISTINA de Lima TAVARES Correia nasceu em 
Garanhuns (PE), em 10 de junho de 1936, filha de José Alves Tavares 
Correia e Maria Mercês de Lima Tavares Correia. Membros de uma 
família culta, tradicional e inf luente, proporcionaram aos filhos uma 
educação refinada para os padrões da época e da região.

O pai era médico e dono de um estabelecimento de saúde, o Sanatório, 
uma espécie de clínica de repouso polivalente. Posteriormente ele cons-
truiu em Garanhuns – local muito procurado para descanso e lazer pe-
las famílias de Recife, por causa de seu clima ameno e sua topografia 
montanhosa – o Hotel Tavares Correia. Em Recife, a família adquiriu 
depois o Hotel do Sol, na praia de Boa Viagem, que deu origem a uma 
rede regional. A mãe, dona Mercês, uma típica matriarca nordestina, 
autoridade no mundo da casa, era o esteio afetivo e orgânico da família.

Os irmãos Paulo, Lúcia, Cristina e Ridete viveram a infância em 
Garanhuns e foram se transferindo para Recife à medida que as opor-
tunidades de estudo iam se esgotando, ao final do antigo curso ginasial. 
Cristina entrou para a Faculdade de Filosofia da Universidade Federal 
de Pernambuco, onde em 1955 concluiu o bacharelado em Línguas 
Neolatinas. Nunca exerceu o magistério, tendo se dedicado a inúmeras 
atividades antes de optar pelo jornalismo, profissão que, depois de uma 
bem-sucedida carreira, veio a trocar pela vida político-partidária em 
1978, quando se elegeu deputada federal pela primeira vez, pelo MDB, 
reelegendo-se em 1982 e 1986. Foi a primeira mulher a representar 
Pernambuco na Câmara dos Deputados.

Nos dois primeiros mandatos, Cristina Tavares firmou-se como um 
dos nomes mais combativos da oposição ao regime militar, destacando-
-se ainda pela defesa da justiça social, dos direitos humanos, dos direitos 
da mulher e dos trabalhadores, da liberdade de imprensa e da democra-
tização dos meios de comunicação. Defensora de um projeto nacional 
autônomo de desenvolvimento, teve papel central nos movimentos e 
articulações que levaram à instituição da reserva de mercado para a in-
dústria nacional de informática.
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Em seu terceiro e último mandato, já depois da restauração demo-
crática, Cristina Tavares teve participação destacada, de acentuado traço 
nacional-estatista, na Constituinte de 1987-1988. Fez parte do bloco de 
centro-esquerda que imprimiu à nova Constituição seu conteúdo nacio-
nalista, consagrou direitos políticos e ampliou os direitos sociais.

No campo das ideologias, filiava-se à esquerda democrática, à 
tradição socialista de transformação social pela via pacífica e eleitoral. 
Portadora de uma formação humanista clássica, combinava fundamen-
tos teóricos do marxismo com uma forte inf luência da Igreja Católica 
em sua vertente progressista, seguidora da Teologia da Libertação.

O traço ideológico, ainda que nítido e bem delineado, não é o que 
imprime singularidade ao perfil parlamentar de Cristina Tavares. Nele 
se sobressai, em cores fortes, o estilo contundente, marcado pela hones-
tidade intelectual e política, a coerência, a firmeza de posições, a deter-
minação e, principalmente, um vínculo indiscutível com os interesses 
populares. O mandato, ela compreendia como uma delegação dos mais 
fracos, oprimidos e excluídos e, em nome deles, não admitia vacilações 
ou demagogias.

Em embates frequentes no plenário da Câmara, com o deputado 
conservador pernambucano Nilson Gibson, costumava repetir uma 
afirmação provocadora mas ilustrativa de sua trajetória:

Nobre colega, nós dois somos traidores de nossas classes.

Ela vinha de uma família que, mesmo não se constituindo em uma 
oligarquia, estava inserida na elite pernambucana. Tendo berço e tra-
dição, tornara-se uma defensora intransigente dos menos favorecidos. 
Ele, de origem humilde, tornara-se um defensor dos interesses da elite 
pernambucana, principalmente dos usineiros, acusava ela.

Cristina Tavares passou doze anos na Câmara, onde cumpriu três 
mandatos fecundos e descreveu uma trajetória irrepreensível. Combateu 
a ditadura e participou ativamente das lutas da transição e da Constituinte. 
Desiludiu-se com o PMDB e filiou-se ao PSDB, no qual também se 
sentiu desconfortável ao lado de pessoas contra quem havia combatido 
na política pernambucana. Flertou com o PT, tendo sido ministra de 
Comunicações do governo paralelo montado por Lula depois da eleição 
de 1989. Acabou filiando-se ao PDT, partido pelo qual disputou sua últi-
ma eleição, a de 1990, não conseguindo renovar o mandato.
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Decepcionou-se com o resultado da primeira eleição direta para 
presidente, mas não viveu o suficiente para testemunhar a primeira 
experiência brasileira de impeachment. Fora do Congresso, enfrentando 
adversidades políticas e a luta contra o câncer, morreu em Houston, nos 
Estados Unidos, aos 56 anos de idade, em 23 de fevereiro de 1992. Foi 
sepultada em Recife, onde recebeu homenagens de uma multidão que 
saiu às ruas para dela se despedir.

JORNALISMO, A PRIMEIRA ESCOLHA

Depois de atuar em movimentos católicos e de um ativismo febril na 
vida cultural de Recife, Cristina Tavares tornou-se jornalista. Ela buscou 
no jornalismo mais do que uma profissão e um meio de subsistência. Sua 
família tinha recursos, poderia viver sem trabalhar ou atuar comparti-
lhando a administração da rede hoteleira, da qual era sócia juntamente 
com os irmãos, o que nunca lhe interessou.

Inquieta desde a infância, Cristina viveu sempre em busca de possi-
bilidades de inf luenciar seu tempo, até encontrar na política o instru-
mento mais satisfatório, apesar dos dissabores implícitos. Depois da gra-
duação, viveu três anos na Europa, de onde voltou falando três línguas. 
Com amigos, montou um bar de viés cultural, o “Bumba Meu Bar”, e 
depois uma livraria. Por algum tempo dedicou-se ao cinema, chegando 
a produzir sete documentários. De escrever, gostou sempre. Deixou seis 
livros sobre assuntos diversos e muitas publicações sobre temas conjun-
turais editadas pela Câmara dos Deputados.

O jornalismo em sua vida foi uma janela para a liberdade, um meio de 
expressão de sua forte individualidade, uma ocupação para seu intelecto 
rico e dispersivo. Procurava respostas para sua ansiedade mal definida. 
Acreditava no poder da informação contra a alienação, mas não buscava 
exatamente uma tribuna para defender suas ideias políticas, ainda inci-
pientes na primeira fase de sua atuação profissional. Talvez, um campo de 
militância alternativo aos partidos e às organizações de esquerda.

Seus primeiros trabalhos não são na editoria de política, mas nas de 
segundo caderno, artes, cultura, comportamento e cotidiano. Optou 
também por viver de seu modesto salário de repórter, primeiro e neces-
sário passo para quem se propõe a romper com o paradigma da mulher 
dependente da família, ainda predominante no Brasil e particularmente 
no Nordeste, condição necessária a uma mulher que se pretendia livre 
e dona de seu destino. Essas ideias libertárias já trazia da universidade. 
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Em Recife, ela trabalhou no Jornal do Commercio, no Diário de 
Pernambuco e na revista Visão. Jornalismo político passaria a fazer in-
tensamente a partir de sua transferência para Brasília, anos mais tar-
de. Na capital federal, ela se destacou como repórter na cobertura do 
Congresso, experiência que lhe proporcionou não só a convivência com 
Ulysses Guimarães, presidente do PMDB, e com toda a elite parlamen-
tar, mas também a percepção aguda da importância de combater a dita-
dura e contribuir para a reconquista da democracia. 

No jornalismo, Cristina buscou sobretudo um papel social, um sen-
tido de utilidade para a vida. E ainda que não se tenha contentado in-
teiramente com a profissão, nela encontrou a ponte para a vida pública, 
a que se entregou inteira e com paixão. Na política, deu por encerrada a 
procura. Encontrara sua trincheira. E nela combateu com vigor e cora-
gem, “até à ultima célula”, para usar o título de seu livro sobre a doença 
que a levou tão cedo. Seu maior legado é o exemplo, afora suas muitas 
contribuições legislativas, como deputada e como Constituinte, para 
fazer do Brasil um país mais justo e mais democrático.

UM JEITO IRREVERENTE DE SER

Contestação e liberdade foram dois emblemas da geração de Cristina, 
que viveu a juventude entre as ilusões douradas dos anos 50 e as desco-
bertas da década de 60, quando o Brasil passou por um rico debate de 
seus problemas e pela busca de soluções, interrompidos pelo golpe de 
1964. Desde menina, vivia na contramão da vida e na juventude faria 
do risco e do desafio uma escolha.

Inteligente e culta, não buscou a erudição por si mesma, mas como 
instrumento de ação ou compreensão do mundo. De uma família bem 
posta financeiramente, desde cedo mostrou desapego e até certo des-
dém pelo dinheiro e pelos sinais de status social.

Muito antes de se tornar uma feminista militante, já tinha um jeito 
especial de ser, que destoava das jovens de sua idade. Era autêntico e na-
tural, e não calculado como sinal de feminismo, seu desligamento em 
relação aos valores e atributos femininos tradicionais, como beleza e boa 
aparência. Com seu despojamento, o que buscava era valorizar a essência 
em oposição à aparência. Num tempo em que as moças não andavam 
desacompanhadas, ia a bares sozinha à noite. Estava decidida a disputar 
no mundo dos homens, primeiro no jornalismo, ainda uma profissão 
bastante masculina, e depois na política, um mundo em que os homens 
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davam as cartas. E isso talvez tenha reforçado, como defesa instintiva, o 
desapreço pelos atributos associados ao chamado eterno feminino.

Na Câmara, Cristina também destoava das poucas mulheres 
deputadas, sempre arrumadas e bem vestidas. Os cabelos ruivos, um 
tanto crespos, eram usados ao natural, nunca escovados. O rosto sem-
pre limpo, sem maquiagem. E mesmo quando arriscava um batom nos 
lábios, aplicava-o com descuido e pressa. As roupas simples pareciam 
sempre pegadas ao acaso num armário desarrumado. Quase sempre, 
saias compridas e blusas de malha. Nunca usava joias e muito raramente 
uma bijuteria, presente de amigas, das irmãs ou sobrinhas. Nem gos-
tava que tentassem arrumá-la. Na última eleição que disputou, recorda 
a irmã Lúcia, foi um custo produzi-la, penteada e maquiada, para uma 
fotografia que seria usada no material de campanha. 

Leda Flora, jornalista e amiga, que chegou a encontrar Cristina no 
Congresso com a blusa pelo avesso, intrigava-se com este despojamento:

Vi álbuns de fotografias da Cristina quando era mais jovem 
e fiquei convencida de que alguma coisa aconteceu, em algum 
momento da vida dela, fazendo com que passasse a negar seu 
lado mais feminino.

Lúcia acha que a vida e a política podem ter acentuado esse traço, 
mas sustenta que ele vinha já da adolescência. E aponta Cristina na foto-
grafia da festa de quinze anos, com expressão de visível mal-estar e des-
conforto dentro de um belo vestido de organza, maquiada e penteada.

Estes sinais exteriores de desprezo pelos cuidados com a aparência 
ref letiam, no fundo, seu desdém pelas “convenções burguesas”, como 
dizia. A rebeldia que despontava na adolescência seria um traço forte 
de sua personalidade e muito determinaria seu estilo desabrido de fa-
zer política, marcado pela insubmissão e pela irreverência, uma quase 
iconoclastia. Faria da ironia e do sarcasmo as figuras de linguagem mais 
frequentes de seu discurso político, marcado também pela presença de 
espírito, pelo tirocínio e por um senso de humor próximo do ácido, 
mesmo para falar de si, como nesta passagem lembrada pelo ex-deputado 
gaúcho Odacir Klein. No verão de 1981, ele era candidato a líder do PMDB 
na Câmara dos Deputados com o apoio dos progressistas. Disputaria a 
indicação da bancada com Freitas Nobre, de São Paulo, que tinha o 
apoio da ala mais moderada. Klein saiu a visitar os diretórios estadu-
ais durante o recesso parlamentar, em busca de votos e de apoios. Em 
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Recife, foi com Cristina, que era sua aliada, a um baile popular, no 
qual encontrariam outros membros da bancada e da seção pernambu-
cana do partido. Quando a tirou para dançar, ela o fulminou com uma 
observação que arrancou risos:

O que você não faz para ser líder do PMDB, hem? Tira até 
mulher feia para dançar.

O ENCONTRO COM SARTRE E SIMONE DE bEAUVOIR

Cristina, já madura, de fato não era bonita nem se preocupava com a 
beleza, mas era uma mulher interessante. Em qualquer ambiente, sua in-
teligência e sua presença de espírito se destacavam. Tinha um charme pe-
culiar. Nunca se casou, teve amores fugazes, outros nem tanto e, mesmo 
depois de morta, carregou a lenda de que teria tido um tórrido romance 
com ninguém menos que o mais importante intelectual europeu do pós-
-guerra, o filósofo, escritor e ativista político Jean-Paul Sartre. 

A verdade é que o encontro com Sartre, durante a viagem que ele 
e Simone de Beauvoir fizeram ao Brasil em 1960, teve uma profunda  
inf luência sobre o pensamento político de Cristina Tavares, impulsio-
nando sua atuação como jornalista e, posteriormente, sua atividade po-
lítica. Nas longas conversas que tiveram naquele ano e nas cartas que 
trocaram depois, ele discorreu sobre a revolução cubana, a indepen-
dência da Argélia, o subdesenvolvimento e o imperialismo, o estado  
soviético e outros temas que mobilizavam o mundo dividido pela 
Guerra Fria. Simone também despertou seu interesse pelo feminismo e 
a condição feminina, tema de suas palestras no Brasil. Pouco antes, ele 
havia lançado na França seu clássico O segundo sexo. 

Sobre a natureza do relacionamento com Sartre, quando ela tinha 
24 anos e ele 56, Cristina foi sempre reservada, mesmo com os mais 
íntimos. Dos relatos de família e de amigos, e das cartas que trocaram e 
puderam ser parcialmente recuperadas depois da morte dela, conclui-se 
que entre eles houve algo mais complexo. Embora ele tenha tido uma 
grande atração física por ela, chegando a brandir uma inusitada propos-
ta de casamento, o romance nunca chegou a realizar-se como tal. Ela, 
embora tenha resistido às investidas, teve por ele um grande fascínio in-
telectual e político, e disso resultou uma relação de amizade respeitosa 
e delicada, que perduraria por muitos anos. 
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No Brasil, enquanto Cristina viveu, o caso foi tratado apenas uma vez 
pela imprensa, numa reportagem do Jornal do Brasil, em que ela admitiu a 
inf luência e a amizade, mas negou o relacionamento amoroso. A primei-
ra edição deste perfil parlamentar abordou o assunto e resgatou memórias 
de amigos e parentes sobre o misterioso e preservado relacionamento. 

A escritora inglesa Hazel Rowley, autora do livro Tête-à-tête: Simone 
de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, ajudou a lançar mais luz sobre o episódio, 
permitindo concluir que eles tiveram um relacionamento complexo, 
platônico sim, e talvez por isso mesmo superior a muitos dos casos pa-
ralelos que Sartre manteve ao longo de sua relação livre e singular com 
Simone de Beauvoir. Nas pesquisas para a primeira edição de seu livro, 
Hazel encontrou cartas enviadas do Brasil por Simone a seu amante 
americano Nelson Algren, nas quais se refere com frequência à “menina 
brasileira de cabelos vermelhos”, a quem chamava também de Cristina 
T. Afirma que Sartre havia-se apaixonado pela “menina ruiva”, nela 
despertando grande interesse e sentimentos conf lituosos. Essas cartas 
de Simone são bastante esclarecedoras.

Até concluir seu livro, em 2005, Hazel nada tinha descoberto sobre 
a moça brasileira, que contabilizou como mais uma das muitas aven-
turas de viagem de Sartre. Quando o livro estava para ser lançado no 
Brasil, por intermédio da jornalista brasileira Lucia Guimarães, a es-
critora inglesa descobriu tratar-se de Cristina Tavares, que se tornara 
deputada e já havia falecido. Em 2007, ela vem ao Brasil lançar o livro e 
faz mais investigações sobre o momento em que Cristina cruzou o ca-
minho de Sartre e Simone. Encontra-se com José Tavares, sobrinho de 
Cristina, que lhe oferece um exemplar da primeira edição deste perfil 
parlamentar e cópias das cartas que conseguira resgatar e que já havia 
fornecido para a elaboração da obra, para incorporar as informações às 
novas edições do livro.

Hoje a história está mais clara. Em 1960, Sartre e Simone fizeram 
uma badalada viagem ao Brasil, a convite de Jorge Amado. Foi a mais 
longa das muitas viagens internacionais feitas pelo casal símbolo do 
existencialismo. Pouco antes eles haviam visitado a Cuba revolucio-
nária de Fidel Castro. Na França, Sartre era execrado e chamado de 
traidor, naquele momento, por ter sido um dos 121 intelectuais sig-
natários de um manifesto a favor da independência da Argélia. Estar 
nos trópicos, longe da polêmica, cercado de atenções da imprensa e da 
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intelectualidade, para ele pode ter sido também conveniente. A viagem 
durou mais que o previsto. Ficaram no Brasil de setembro a novembro.

Jorge Amado e sua mulher, Zélia Gatai, buscaram organizar um 
roteiro ambicioso que proporcionasse um retrato amplo do Brasil, 
com suas contradições, seus problemas e potenciais. Eles conheceram 
plantações de tabaco, café e cacau, poços de petróleo, mercados e fei-
ras populares, cidades antigas e modernas. Visitaram favelas e fazendas, 
assistiram a sessões de candomblé, encontraram-se com índios e prova-
ram de todas as delícias e estranhezas da culinária brasileira. Estiveram 
no Rio, São Paulo, Araraquara, Brasília, Salvador, Recife, Olinda, 
Manaus e Fortaleza. A elite intelectual mobilizou-se para recepcio-
ná-los. Em São Paulo e Araraquara, tiveram como principais anfitri-
ões Fernando Henrique Cardoso e Ruth Cardoso, Bento Prado Jr. e 
Roberto Shwarcz. Conheceram o arquiteto Oscar Niemeyer, o presi-
dente Juscelino Kubitschek, o pintor Di Cavalcanti e os mais impor-
tantes escritores e intelectuais da época. Em suas palestras, Sartre falou 
menos de filosofia e mais de política, mobilizado como estava contra a 
guerra na Argélia, que buscava sua independência, enquanto Simone 
falava da condição feminina. Os lugares sempre se esgotavam e sobra-
vam pessoas do lado de fora dos auditórios.

 Quando chegaram a Recife, já sem a companhia de Jorge Amado 
e Zélia Gatai, a professora de línguas Lucia Tavares foi chamada a atuar 
como intérprete do casal, mas sentiu-se intelectualmente impotente para 
a tarefa. Transferiu o trabalho para a sua irmã Cristina, que era jornalista, 
falava também um excelente francês e a seu ver era mais preparada para 
conversar com os dois sobre os assuntos que lhes interessariam, recordou 
Lucia em 2004, ao falar da irmã para a elaboração desta obra. Cristina os 
recebeu e passou a acompanhá-los em toda a programação.

O casal hospedou-se no Grand Hotel, na praia de Boa Viagem, deu 
palestras e concedeu entrevistas, agitando a pacata vida intelectual da 
cidade. Cristina os acompanhou também em viagens a Salvador e ao 
Rio. Não foi com eles a Manaus, de onde Simone voltou doente. Paulo, 
médico e irmão de Cristina, providenciou sua internação num hospital 
onde os exames indicaram que ela havia contraído tifo. 

Internada, Simone reclamou muito do hospital e quis ter alta logo. 
“Jamais esquecerei aqueles poucos dias, a sensação de estar no infer-
no, eternamente”, rememorou ela mais tarde no livro A força das coisas. 
O hospital era barulhento, ela não conseguia dormir e a comida era 
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ruim. E acrescenta, insinuando preocupação, que Sartre já havia exter-
nado seu grande interesse por Cristina. Entre eles não havia segredos. 
Simone foi informada de que poderia ter alta, mas que o hotel não a 
receberia, ainda convalescendo de uma doença contagiosa. 

Cristina, com o apoio das irmãs Lúcia e Ridete, ofereceu-lhe hospe-
dagem na casa de verão da família, na praia de Boa Viagem. Sartre ficou 
no hotel. Fazia companhia a Simone durante o dia e à noite incursionava 
pelos bares e restaurantes, sempre acompanhado de Cristina, indo prin-
cipalmente ao Bar Savoy. Foi nessa fase que tiveram longas conversas 
sobre os mais variados temas. Conversas que, diria Cristina mais tarde 
na entrevista ao Jornal do Brasil, mudaram completamente seu modo de 
pensar. Numa dessas noites, ele fez a primeira investida, perguntando se 
ela iria para a cama com ele, “sem qualquer romantismo”. Chocada, ela 
perguntou se ele estava louco, dizendo: “Sou amiga de sua mulher”. Ela 
já havia se espantando quando Simone lhe contou sobre seu romance 
com Algren na frente do marido: “Eu não compreendia aquilo, nem 
emocionalmente, nem intelectualmente, nem moralmente”.

A recusa de Cristina, segundo parentes e amigas próximas, foi ditada 
por uma questão de princípios. Embora Sartre e Simone vivessem uma 
relação aberta e livre de compromissos, Cristina os via como um casal. 
Por mais liberada que fosse aos 24 anos de idade, não aceitava a ideia de 
entregar-se a um homem que tinha outra mulher. E, no caso, uma mu-
lher que ela também admirava muito, era sua hóspede e estava doente. 

Todas as biografias do filósofo registram seu lado galanteador e seu 
charme irresistível, apesar da feiura. Mas Cristina resistiu a ele, atri-
buindo a recusa à sua origem familiar conservadora. Sartre chegou a 
falar em casamento, apesar do pacto com Simone de nunca se casarem 
nem viverem na mesma casa. Segundo Hazel, a própria Simone con-
firma isso numa carta a Algren, em que lhe fala do interesse de Sartre 
pela “ruiva”, dizendo-se preocupada com seus planos de levá-la para 
Paris e com ela se casar. No final da viagem, Sartre faz mesmo o convite 
a Cristina para instalar-se em Paris por sua conta, e ali aprimorar sua 
formação acadêmica. Isso também ela não aceitou.

Nas cartas que escreveu do Brasil para Algren, Simone não dissimula 
seu incômodo com a situação. Afirma que, em Recife, Sartre “ficou lou-
co”, encharcando-se de uísque nos bares e de barbitúricos para dormir. 
Fala com ironia do interesse dele pela jovem Cristina T. e dos sentimen-
tos confusos da ruiva, que lhe confessa certa noite estar sofrendo muito 
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por “amar e odiar” Sartre. Numa das cartas, não disfarça a implicância 
com a ruiva, dizendo que, embora ela tenha preocupações sociais, é de 
família rica e tradicional, tem carro, já viveu na Europa e os levou a velejar 
no clube mais exclusivo da cidade. Mais tarde, fará também referências 
positivas a Cristina, denotando um sentimento ambivalente: “Ela estava 
sempre a rebentar com a vida, tinha alegria e humor, embora expressasse 
também uma melancolia básica, porque se sentia muito sozinha”.

Finalmente, para alívio de Simone, que já se recuperara, eles deixam 
Recife. Logo depois chegaria a primeira carta de Sartre, que muito preo-
cupou a mãe de Cristina. Elas não fazem referências ao romance que não 
houve. O que Sartre externa é uma carinhosa preocupação intelectual e 
política para com a jovem amiga. Numa das cartas, recomenda 25 livros 
que ela deveria ler, dizendo que Simone acrescentou alguns à lista. Os 
que ela não encontrasse no Brasil, ele enviaria de Paris.

José Tavares resgatou três das muitas cartas de Sartre e também uma 
de Simone, enviada em 1967 de Copenhague, onde ela e Sartre haviam 
assistindo à última sessão do Tribunal Russel. Enviava-lhe uma nova 
edição de Les temps modernes, a revista que ele dirigia, e recomendações 
afetuosas do casal. Nas cartas de Sartre, ele a chama sempre de “querida 
Cristina de Pernambuco”, mas tratam sempre de temas políticos e pro-
blemas do mundo. 

Eles voltaram a se encontrar em Paris, em dezembro de 1972, quan-
do Cristina entrevistou Simone de Beauvoir para a revista Visão. Em 
Portugal, em 1973, ocasião em que ela produziu uma reportagem com 
Sartre para o semanário Opinião. E outra vez em Lisboa, em 1975, quan-
do ela entrevista Sartre para o Jornal do Commercio sobre o fim do salaza-
rismo e a Revolução dos Cravos ocorrida em Portugal. 

É certo que, além da inf luência intelectual e política, o encontro 
com Sartre deixou em Cristina uma cicatriz emocional que ela sempre 
tentou ocultar. Certa vez, recordou Amália Maranhão, num restauran-
te em Brasília, Cristina lhe disse: “Vou te contar o que houve entre 
mim e Sartre. Mas antes vou ao banheiro”. Foi e demorou tanto para 
voltar à mesa que a amiga concluiu que nada falaria. E realmente mudou 
de assunto quando retornou.

Muitos anos depois, no final do verão de 1974, Beauvoir e Sartre 
estiveram em Roma. Simone tenta ajudá-lo a enfrentar a cegueira, que 
o acometeu por um ano, fazendo com ele longas entrevistas sobre a vida 
já vivida. Numa delas, aborda seu relacionamento com as mulheres. Ele 
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comenta que sempre valorizou nelas o charme e a beleza. Ela pergunta 
se não houve alguma que o interessou por outros motivos, não exata-
mente pelos atributos femininos. “Estou pensando naquela com quem 
você não teve um caso, mas de quem nós gostamos muito: Cristina”. E 
ele responde: “Sim, eu valorizava a força da personalidade de Cristina”.

Logo depois da morte de Sartre, em 15 de abril de 1980, a já deputada 
Cristina Tavares reverencia sua memória com um discurso na Câmara 
dos Deputados (que pode ser lido neste livro sob o título “A huma-
nidade perde Sartre”), mas nele não faz qualquer referência de ordem 
pessoal. Não menciona sequer o fato de um dia terem se conhecido. No 
vídeo documentário Cristina Guerreira, feito pelas jornalistas Catarina 
Ramalho, Ceane Maciel e Glauce Correa, ela admite que Sartre a 
inf luenciou muito, política e intelectualmente, mas não a ponto de  
transformá-la numa existencialista, filosofia que considerava burguesa.

CRISTINA REPÓRTER

Cristina Tavares estreou no jornalismo como repórter do Jornal do 
Commercio, no qual depois editou um suplemento dominical em que 
escrevia sobre os temas que mais lhe interessavam nessa época, como 
a cultura popular. Interesse este que nunca perdeu mesmo depois de 
ter trocado o jornalismo pela política. O gosto por teatro, música, lite-
ratura e cinema também a acompanhou, e foi um dos motivos de sua 
aproximação com a atriz Beth Mendes, militante do Centro Popular de 
Cultura, o CPC da UNE, nos anos 60, quando esta se elegeu deputada 
pelo PT de São Paulo em 1982.

Já deputada, solteira e sem filhos, Cristina faria de seu apartamento fun-
cional em Brasília um espaço permanentemente usado para reuniões po-
líticas, principalmente as do grupo progressista do MDB/PMDB, sempre 
conspirando contra a ditadura e os moderados. Mas ali também acontece-
ram encontros interessantes entre políticos e artistas, num tempo em que 
alguns destes emprestavam seu prestígio e popularidade às lutas pela rede-
mocratização. Lá estiveram, entre outros, o compositor e cantor Caetano 
Veloso e o cineasta Rui Guerra.

Recorda o jornalista Audálio Dantas, seu colega de mandato na le-
gislatura de 1979-1982: “Éramos vizinhos, e nossas casas verdadeiros 
aparelhos políticos e culturais. Ali discutíamos o futuro da humanidade.”

No início da carreira jornalística, Cristina trabalhou para os princi-
pais jornais de Pernambuco ( Jornal do Commercio, Diário de Pernambuco, 
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Diário da Noite). Nos anos 70, considerando-os limitados e conservado-
res, buscou a imprensa nacional. Um de seus trabalhos mais relevantes 
da fase pernambucana foi publicado em 1974 no Jornal do Commercio: 
uma entrevista com o economista Celso Furtado em que este fazia uma 
análise da situação social, econômica e política do Brasil após dez anos 
de governos militares. Foi colaboradora do Pasquim, correspondente da 
Folha de S.Paulo, do Jornal do Brasil e da revista Visão, que tinha grande 
prestígio naquela época. 

Embora de uma família católica, foi pelo jornalismo que ela se 
aproximou de D. Hélder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, que 
também contribuirá para a definição de seu perfil político-ideológico. 
Dom Hélder era uma figura execrada e perseguida pelo regime militar, 
tanto por sua ação social junto aos excluídos como por sua corajosa de-
núncia, no exterior, da tortura e dos abusos do sistema de 1964. A gran-
de imprensa passou a ignorá-lo para evitar problemas com o regime, 
mas Cristina conseguiu emplacar uma entrevista com ele no Pasquim, 
na edição de março de 1970.

Nos anos de maior obscurantismo, durante o governo do presidente 
Emílio Médici, a atuação de D. Hélder serviu de pretexto para o afas-
tamento entre a Igreja e o regime que apoiara inicialmente o processo 
que se intensificou com o fortalecimento da teologia da libertação e 
o surgimento de novos bispos e padres desta corrente. Transferido do 
Rio para Recife em 1964, D. Helder abre em Pernambuco uma nova 
frente de ação social, agora junto aos camponeses, trabalhadores rurais e 
favelados. Esse trabalho, que a ditadura considerava subversivo, Cristina 
irá registrar como jornalista e dele participar como cidadã. Mais tarde, 
quando se candidatou, teve o apoio eleitoral de Dom Hélder e da Igreja 
progressista. Um de seus melhores discursos na Câmara foi a saudação 
ao arcebispo, já depois da redemocratização, quando ele passa de per-
seguido a homenageado. Pode ser lido na coletânea de discursos parla-
mentares, ao final deste livro.

Em 1975, insatisfeita com as limitações profissionais e com o am-
biente provinciano da cidade, decide mudar-se para Brasília.

DESCObRINDO UM OUTRO MUNDO

Cristina Tavares chegou à capital federal no dia 30 de setembro, jun-
tamente com o colega Antônio Martins, que também buscava melhores 
oportunidades profissionais em Brasília, onde a existência de sucursais 
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de todos os grandes veículos nacionais criava um mercado de trabalho 
competitivo porém dinâmico.

Hospedaram-se no modesto Hotel Aristus, no Setor Hoteleiro Sul. 
No dia seguinte, com uma carta de recomendação do prestigiado jorna-
lista pernambucano Carlos Garcia, Cristina procurou o diretor de reda-
ção do Jornal de Brasília (que pertencia às Organizações Jaime Câmara), 
Luiz Gutemberg. Saiu da redação empregada e com uma vaga garantida 
para Martins. Um conf lito interno resultara em algumas demissões, o 
jornal estava desfalcado em sua cobertura do Congresso. Ambos come-
çaram a trabalhar imediatamente. Ela, recorda Martins, reivindicou a 
cobertura do MDB. Ele tornou-se setorista da Arena.

Começava ali, para Cristina, o convívio com grandes personali-
dades da oposição, experiência que intensificou seu pendor político. 
Aproximou-se do deputado Ulysses Guimarães, presidente do MDB 
e comandante da oposição parlamentar à ditadura, a quem passou a  
admirar. Interessou-se pelos remanescentes do Grupo Autêntico, ala 
mais combativa do partido, e com eles sentiu-se identificada.

No Jornal de Brasília, como setorista do MDB, ela publicou uma série 
de entrevistas com personalidades da oposição, protagonistas da luta pelo 
fim da ditadura militar. Entre seus entrevistados, Ulysses Guimarães, 
Franco Montoro, Paulo Brossard, Orestes Quércia e Tancredo Neves. 
O editor do Jornal de Brasília também a destacou para fazer a cobertura 
das negociações do acordo nuclear Brasil-Alemanha e, para isso, en-
viou-a à Alemanha, onde durante 21 dias visitou instalações de centros 
atômicos naquele país e teve contatos com autoridades.

Suas matérias como repórter do Congresso hoje são documen-
tos sobre a resistência parlamentar à ditadura. “Em Tarde de cassação 
na Câmara”, descreve minuciosamente o ambiente do dia em que o 
deputado Lysâneas Maciel foi cassado pelo AI-5. Em “O desfecho da 
Lei Falcão ontem de madrugada”, conta a longa obstrução do MDB na 
tentativa de evitar que a Arena conseguisse aprovar a lei que amordaçou 
os candidatos nas eleições seguintes. 

Cristina fez mais de uma dezena de viagens com o deputado Ulysses 
Guimarães em 1976. Ele já percorrera o país em 1973 como antican-
didato à presidência da República. Agora repetia o périplo, com o 
objetivo de animar o partido na campanha para a eleição municipal. 
A convivência mais intensa propiciou a Cristina o estabelecimento de 
uma relação política e pessoal com Ulysses, que ia muito além do mero 
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contato repórter-fonte. Conhecendo suas posições e pressentindo na-
quela repórter aguerrida um grande potencial político, foi ele o pri-
meiro a sugerir que ela disputasse uma cadeira na Câmara Federal por 
seu partido. Empenhado em ampliar a bancada do PMDB, acreditava 
que, por suas posições progressistas e pelo fato de ser mulher, Cristina 
poderia contribuir para o fortalecimento da oposição. Gutemberg, que 
se tornaria escritor e biógrafo de Ulysses, conta:

Já naquela época ela manifestava o fervor nacionalista que 
viria marcar sua carreira política. Apesar das restrições ao re-
gime militar, apoiava as posições antiamericanas do Geisel. 
No período em que cobriu o MDB, ela ficou amiga do doutor 
Ulysses, e isso fez grande diferença em sua vida.

Da viagem de 1976 pelos estados, acompanhando Ulysses, partici-
param, entre outros jornalistas, Dácio Malta, pelo Jornal do Brasil, Leda 
Flora, pelo O Estado de S. Paulo, e Marcondes Sampaio, pela Folha de 
S.Paulo. Cristina representava o Jornal de Brasília. Visitaram vários es-
tados e municípios, inclusive os das margens do Rio Amazonas, que 
desceram de barco. Quando chegaram a Recife, ela foi tomada de entu-
siasmo pela candidatura de seu amigo Germano Coelho à prefeitura de 
Olinda. Pediu licença do jornal e mergulhou na campanha.

Pegara o vírus da política e a febre oposicionista, embora ainda vies-
se a fazer alguns trabalhos para o Correio Braziliense.

No início de 1978 foi visitar Fernando Lyra, que se recuperava 
de um infarto. Deputado desde 1970, ele era uma estrela do Grupo 
Autêntico, juntamente com Jarbas Vasconcelos, que tinha as chaves do 
MDB pernambucano. Conversaram mais objetivamente sobre a hipó-
tese da candidatura dela, como recordaria Lyra:

Dei-lhe corda para que saísse candidata, embora ela não ti-
vesse dinheiro nem votos. Daríamos um jeito, prometi. Ela saiu 
do encontro decidida. Prometia ser uma deputada excepcional, 
tinha tudo para ser uma grande companheira da resistência de-
mocrática. Não me enganei.

Jarbas Vasconcelos, presidente do MDB, também a incentivou, ga-
rantiu-lhe a legenda, prometeu apoio material e até votos, já que seria 
candidato a senador, e não mais a deputado federal. Dela, mereceu uma 
lealdade indiscutível, pela vida inteira.
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Com a noção exata de que estava encerrando uma carreira para ini-
ciar outra, ela editou, em 1978, o livro Cristina Tavares Repórter, uma 
coleção de suas reportagens, matérias e entrevistas publicadas em dife-
rentes veículos e épocas.

bATISMO NAS URNAS

Cristina, filiada ao MDB, lançou sua candidatura em 1978. Não 
passara pelos cargos de vereadora ou deputada estadual, como é qua-
se regra nos partidos brasileiros. O fato de Jarbas estar concorrendo ao 
Senado facilitou as coisas. Ele abriu para Cristina seus redutos eleitorais 
em Nazaré da Mata. Ela contava com os votos de Garanhuns, onde 
sua família era inf luente, e de Tamandaré, balneário que sempre fre-
quentou. Não concorreria com Fernando Lyra, que era de Caruaru. Ele 
a tranquilizara quanto a receios dessa ordem, pelo fato de disputarem 
eleitores da mesma faixa ideológica. 

Em Recife e Olinda, o apoio de D. Hélder e dos católicos progres-
sistas foi importante. Como jornalista, Cristina tornara-se também 
uma figura conhecida na classe média esclarecida, que lhe daria o cha-
mado voto de opinião. Elegeu-se com 22.519 votos. E assim terminou 
sua bem-sucedida carreira jornalística para dar lugar a uma rica mas 
infelizmente curta vida parlamentar.

Deputada, nunca se afastou dos problemas da profissão e de seus 
desafios, que foram objeto de muitos discursos e projetos de sua au-
toria. Se surgia um problema ou questão nova no setor, recorda o jor-
nalista Armando Rollemberg, presidente da Federação Nacional dos 
Jornalistas entre 1986 e 1989, era a Cristina que os representantes da 
categoria recorriam no Congresso e depois na Constituinte, em que ela 
foi relatora da subcomissão de Comunicações e, nessa condição, travou 
duras batalhas com o bloco conservador.

Por sua trajetória como jornalista e seu compromisso com a pro-
blemática da comunicação, em 1993 o Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais de Pernambuco instituiu o Prêmio Cristina Tavares de 
Jornalismo, concedido anualmente às melhores reportagens publicadas 
nos jornais de Pernambuco.
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O bom combate

ESTREANDO ENTRE OS NOTÁVEIS

Chegando à Câmara em 1979, Cristina logo se destacou entre os 
deputados estreantes e demarcou seu lugar no campo da oposição. No 
MDB, era próxima de Ulysses, mas alinhava-se com os remanescentes 
do Grupo Autêntico, que se projetara nas duas legislaturas anteriores, 
no auge do autoritarismo, com uma oposição mais agressiva ao regime. 
Já não atendiam por esse nome. A conjuntura mudara, o regime falava 
em abertura, a bancada crescera, outras tendências estavam se criando. 
Agora a imprensa referia-se aos “progressistas” do MDB, designação 
que incluía todos os parlamentares inclinados à esquerda, dos comunis-
tas do PCB e do PCdoB aos independentes. 

Neste primeiro mandato, Cristina foi vice-presidente da Comissão 
de Comunicação e integrou as comissões parlamentares de inquéritos 
(CPIs) sobre as cheias do São Francisco, sobre a comercialização do café 
brasileiro e sobre a fome e a desnutrição das populações de baixa renda 
no Brasil. Recordar sua vida parlamentar exige a reconstituição do con-
texto político de seu tempo na Câmara. Cristina, no jargão parlamentar 
da época, destacava-se pela “atuação nacional”, o exercício de um man-
dato voltado para os problemas do país, embora seja preciso considerar 
também seus movimentos dentro da política pernambucana, como ve-
remos adiante, e sua preocupação permanente com os problemas de seu 
estado e do Nordeste. 

Em 1979, o governo patrocinou uma reforma partidária com o ob-
jetivo de acabar com o bipartidarismo que havia instituído. A distensão 
planejada pelo presidente Ernesto Geisel fora atropelada pelas vitórias que 
o MDB colhera em 1974 e em 1978, o que privou o regime da maioria 
absoluta e do quórum qualificado para reformar a Constituição. Cristina 
estava começando seu primeiro mandato e participaria de momentos 
cruciais do processo de transição, marcado pelo conf lito entre os defen-
sores da abertura e a linha dura que controlava o aparelho repressivo. 

Em 1974, o MDB obteve 59% dos votos nacionais para o Senado e 
conquistou 16 das 22 cadeiras em disputa, impondo ao regime a mais 
severa derrota eleitoral até então. Diante do avanço da oposição e te-
mendo nova derrota em 1978, Geisel baixa o “Pacote de Abril”, retro-
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cedendo na abertura. Fecha o Congresso temporariamente, adia para 
1982 as eleições diretas de governador previstas para 1978, reduz o quó-
rum de aprovação de emendas constitucionais de dois terços para maio-
ria simples e cria a figura do “senador biônico”, eleito indiretamente, 
para garantir maioria ao regime no Senado. 

Na eleição de 1978, em que Cristina foi eleita, o MDB tem uma 
vitória menor para o Senado, mas dobra sua bancada na Câmara. Em 
dezembro daquele ano, o Colégio Eleitoral elege indiretamente o ge-
neral João Batista Figueiredo como sucessor de Geisel, que encerra seu 
mandato extinguindo o AI-5. 

O projeto de abertura foi retomado pelo novo presidente militar. A 
criação de novos partidos em 1979, denunciava Ulysses, era mais uma 
manobra destinada a dividir a oposição unida no MDB, que vinha en-
carnando crescentemente a rejeição dos brasileiros ao regime de 1964. 
Travou-se um grande debate em torno do assunto, mas a vontade do 
Planalto prevaleceu. 

A aprovação da anistia em agosto daquele ano permitiria a volta 
dos exilados. E alguns deles tinham projetos políticos próprios, como 
Leonel Brizola, que se propunha a recriar o trabalhismo por meio de 
um novo PTB. Tancredo Neves e os moderados do MDB discutiam 
a criação de um partido liberal e planejavam criar um partido da classe 
trabalhadora entre organizações de esquerda clandestinas, intelectuais e 
sindicalistas paulistas que haviam reinserido as greves no cenário nacio-
nal sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva.

Veio a reforma e Cristina, como boa parte da esquerda parlamen-
tar, filiou-se ao sucedâneo do MDB, o PMDB de Ulysses Guimarães. 
Tancredo e os liberais saíram para criar o PP, mas acabam retornando ao 
PMDB. Brizola, depois de perder a sigla PTB para Ivete Vargas, cria o 
PDT. Lula e os sindicalistas criam o PT. A Arena se transforma em PDS. 

Cristina torna-se vice-líder do partido na Câmara, intensifica sua 
atuação em plenário e na vida interna do PMDB. Nesse ano, teve par-
ticipação destacada em dois simpósios. Um, sobre informática, assunto 
que viria a marcar sua vida parlamentar, e outro sobre a censura, que, 
embora atenuada, ainda persistia sobre alguns veículos. Combatê-la era 
um compromisso da ex-jornalista, que tinha como parceiro Audálio 
Dantas, ex-presidente do sindicato da categoria em São Paulo:
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Eu e Cristina, pela origem profissional, éramos os radares da 
resistência à censura. Juntos, tínhamos uma vasta conexão com 
as redações de todo o país, estávamos sempre viajando, falando 
em universidades, seminários, encontros de jornalistas. Depois 
eu deixei a Câmara e ela seguiu empunhando também a ban-
deira da democratização dos meios de comunicação, foi pioneira 
nesta questão.

Em 1980, ela fez duas viagens internacionais pela Câmara. Foi 
a Cuba, onde conheceu pessoalmente o presidente Fidel Castro, e à 
Nicarágua, para o aniversário da Revolução Sandinista, que lhe des-
pertara grandes simpatias no ano anterior, motivando vários de seus 
discursos.

Passou no teste do primeiro mandato. Cristina já demarcara seu lu-
gar no partido e na Casa, levara adiante seus principais compromissos, 
seja por meio de denúncias, discursos, atuação em comissões, seja pela 
apresentação de projetos, como poderá ser visto nos próximos capítulos.

A questão da nascente indústria nacional de informática, que já 
acompanhava, tornara-se um tema referencial de sua ação política.

Não se descuidou da questão feminina, atuando em favor de seus 
direitos, inclusive o de dispor do próprio corpo, contra todas as formas 
de discriminação e violência. Nessa legislatura, as deputadas mulhe-
res eram apenas quatro. Além de Cristina, havia Júnia Marise, Lúcia 
Viveiros, do PMDB, e Lygia Lessa Bastos, da Arena. Mas era Cristina 
que se comprometia abertamente com as questões de gênero, levando a 
agenda de interesse das mulheres para a Câmara. Fundara a Comissão 
Feminina do partido. 

O centro da luta nesse mandato, entretanto, era o combate ao re-
gime e a conquista da democracia. E isso se fazia basicamente com a 
palavra, pela denúncia dos casos de tortura e de violação dos direitos 
humanos, da repressão aos movimentos sociais que se reorganizavam, 
dos artifícios institucionais e da falência do milagre econômico, que 
agora apresentava sua conta de recessão, endividamento e desemprego. 
Nesse combate à ditadura, Cristina foi incansável.

O SEGUNDO MANDATO

Nas eleições de 1982, Cristina reelegeu-se, ampliando sua votação 
para 27.963 votos. Era uma deputada que se elegia com o chamado voto 
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de opinião, embora tivesse o reduto de Garanhuns. Logo no início da 
nova legislatura, fundou o Centro de Estudos Políticos Teotônio Vilela, 
em homenagem ao Menestrel das Alagoas, que havia sido o grande 
ícone da campanha do MDB contra a tortura e as arbitrariedades do 
regime. Fora um ídolo e uma referência para Cristina e boa parte dos 
peemedebistas progressistas.

Esse foi seu mandato mais fecundo, ao longo do qual integrou 
a Comissão de Economia, Indústria e Comércio e a Comissão de 
Comunicação e Informática. Ela combinava, como poucos, uma aguer-
rida presença de plenário, uma aplicada atuação nas comissões técnicas e 
uma articulação consistente com sindicatos, movimentos sociais e cul-
turais, universidades e centros de pensamento, sem nunca se esquecer 
de Garanhuns, de Pernambuco e do Nordeste. Num dia estava votan-
do no plenário da Câmara, no outro, enfrentando a polícia ao lado de 
populares, tentando impedir a derrubada de uma favela na periferia de 
Recife. Vivia o mandato em tempo integral. Maria de Fátima Araújo 
Almeida, amiga e secretária de Cristina em seus doze anos na Câmara, 
recorda esta atividade febril, as dificuldades para organizar a agenda da 
deputada, os compromissos em hora conf litante que ela acabava assu-
mindo, tentando sempre atender a todas as solicitações:

Cristina tinha uma energia insuperável, não era fácil acompa-
nhar seu ritmo. Mas ela nos contagiava com seu fervor e sua garra. 
Trabalhar com ela fazia-nos sentir parte de sua luta, e a luta era em 
muitas frentes, o que fazia de seu gabinete uma usina.

A luta feminista se ampliava. As mulheres agora eram oito no ple-
nário, e Cristina passou a contar com colegas mais comprometidas com 
a questão de gênero e com as quais tinha maior afinidade ideológica. 
Entre elas, as petistas Irma Passoni e Beth Mendes, que se tornaram suas 
grandes amigas.

Seus interesses se diversificavam. Agora incluíam também as ques-
tões de informática, telecomunicações, ciência e tecnologia, todos ar-
ticulados segundo sua compreensão do projeto nacional autônomo de 
desenvolvimento.

Em 1983, Cristina apresentou seu projeto assegurando a reserva de 
mercado para a indústria nacional de informática. Tornou-se especia-
lista no assunto, articulou com industriais, acadêmicos, profissionais de 
computação e, para espanto de muitos, com os militares nacionalistas 
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que sustentavam a política protecionista no setor. Seu nome e suas posi-
ções serão referência nessa matéria nos anos que se seguiram. Mas essa 
passagem será melhor detalhada no Capítulo VII, que trata de sua produ-
ção legislativa.

Os tempos estavam mudando, o regime perdia força, outros assun-
tos movimentavam um Congresso que começava a retomar suas prer-
rogativas de poder.

AS DIRETAS bALANÇAM A DITADURA

Na eleição de 1982, em que Cristina conquistou o segundo man-
dato, pela primeira vez depois de 1965 os governadores foram eleitos 
pelo voto direto. A oposição ganhou 9 dos 21 governos em disputa, 
elegendo 8 governadores pelo PMDB e 1 pelo PDT (Leonel Brizola, 
no Rio). Pelo PMDB foram eleitos nomes de alta projeção nacional, 
como Franco Montoro, em São Paulo, Tancredo Neves, em Minas, e 
José Richa, no Paraná. 

O regime pressentia seu fim, mas resistia. Conduzindo a abertura 
concebida por Geisel, o presidente Figueiredo era um general abúlico, 
para quem o poder era um fardo e a política, um enfado. Seu estilo agres-
sivo piorava as coisas. Declarou preferir o cheiro de seus cavalos ao do 
povo. Prometeu a democracia, mesmo que tivesse de “prender e arre-
bentar” quem fosse contra. Quando propôs uma “trégua política”, sua 
mensagem caiu no vazio. Cristina fez um discurso veemente, apontando 
as contradições entre a proposta de trégua e a conduta do governo.

O AI-5 já fora revogado por Geisel, e a anistia fora aprovada em 
agosto de 1979. O quadro partidário fora ampliado e o Congresso re-
cuperava suas prerrogativas. As eleições presidenciais, entretanto, con-
tinuavam sendo indiretas. Neste contexto, no início da legislatura ins-
talada em 1983, um jovem deputado, Dante de Oliveira, eleito pelo 
PMDB de Mato Grosso, apresentou uma proposta de emenda constitu-
cional restabelecendo as eleições diretas para presidente. 

A escolha do próximo presidente estava marcada para janeiro de 
1985, de forma indireta, pelo Colégio Eleitoral, composto por congres-
sistas e representantes das assembleias legislativas. 

Recebida com indiferença, a emenda acabou propiciando uma nova 
bandeira às oposições, que até então propunham a transição por uma 
Constituinte, livre, democrática e soberana, como dizia a palavra de 
ordem. A Comissão Executiva do PMDB, sob o comando de Ulysses 
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Guimarães, aprovou em março de 1983 a realização de uma campanha 
cívica em defesa da aprovação da emenda.

Em novembro, o PT tomou a iniciativa de fazer um primeiro comí-
cio em São Paulo, mas não teve êxito de público, mesmo com a adesão 
de setores da Igreja, do PDT e do PMDB. Em dezembro, as oposições 
organizaram um comitê unitário para coordenar a campanha e progra-
maram outro comício para 25 de janeiro de 1984, na Praça da Sé. Seu 
principal patrocinador foi o governador peemedebista de São Paulo, 
Franco Montoro. Agora a oposição tinha como “territórios liberados” 
os estados em que governava. O comício reuniu 300 mil pessoas e de-
f lagrou a memorável Campanha das Diretas Já. 

Cristina mergulhou com entusiasmo na campanha, seja participan-
do dos comícios em vários estados, articulando a participação de ar-
tistas, seja fazendo proselitismo na tribuna e na imprensa. O comitê 
multipartidário organizado para conduzir a campanha era composto 
por PMDB, PDT e PT, além de entidades da sociedade civil. Os dez 
governadores de oposição foram atores fundamentais na campanha e 
Ulysses Guimarães, indiscutivelmente, foi a maior liderança. Grandes 
comícios aconteceram em todo o país, reunindo multidões crescentes. 
No Rio, o Comício da Candelária reuniu 1 milhão de pessoas. O de 
encerramento, no Vale do Anhangabaú em São Paulo, 1,5 milhão. 

Apesar das massas mobilizadas, a oposição sozinha não poderia 
aprovar a emenda. Não dispunha dos três quintos de votos necessários 
para mudar a Constituição. O regime reage, pressionando os parlamen-
tares do PDS que ameaçavam votar a favor. A proximidade da votação 
leva caravanas de diferentes estados a Brasília para assistirem à votação. 
Cristina trabalha freneticamente. No plenário, faz discursos exaltados, 
ora contra os governistas que se negam a ouvir as ruas, ora contra os 
colegas moderados do MDB, como Afonso Camargo e Cardoso Alves, 
que previam a derrota da emenda. Na verdade, tinham outro projeto: as 
indiretas com Tancredo Neves.

Na semana da votação, ela coordenou a visita de uma comissão de 
mulheres destinada a percorrer os gabinetes dos deputados governistas 
pressionando-os a votar a favor. Entre elas, intelectuais, feministas e artis-
tas. O lobby das mulheres é um dos pretextos de que se vale o governo para 
justificar sua recaída autoritária. Figueiredo edita as chamadas medidas 
de emergência, respaldo legal para a repressão policial que será desenca-
deada contra manifestantes e mesmo contra jornalistas e parlamentares. 
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O general Newton Cruz, da linha dura militar, comandará pessoalmente 
a megaoperação policial que fez de Brasília uma praça de guerra.

Na noite de 25 de abril, numa votação que aconteceu já de 
madrugada, a emenda é derrotada pela falta de apenas 22 votos. Os atos 
de força e a intimidação funcionaram. Cristina estava entre os que fo-
ram amargar a derrota ao lado de Ulysses, em seu gabinete num subsolo 
da Câmara. Ela e Maria da Conceição Tavares choravam abraçadas ao 
“Sr. Diretas”.

A TRANSIÇÃO PACTUADA

Se as diretas tivessem sido aprovadas, o candidato natural do PMDB 
a presidente seria Ulysses. Com a derrota, o partido seguiu o cami-
nho já esperado. Lançou a candidatura do governador de Minas Gerais, 
Tancredo Neves, ao Colégio Eleitoral. A abertura controlada pressu-
punha o fim do ciclo de generais presidentes e a eleição indireta de um 
civil. No PDS, havia pelo menos três candidatos e o favorito entre os 
convencionais, o ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, não unia o 
partido. Disso resultou uma dissidência que tinha entre seus principais 
líderes o vice-presidente da República, Aureliano Chaves. Candidato, 
não tivera o apoio do presidente Figueiredo nem dos militares. Outros 
dissidentes eram José Sarney, ex-presidente do PDS, e os senadores 
Jorge Bornhausen (SC) e Marco Maciel (PE). O PMDB e o grupo dissi-
dente, denominado Frente Liberal, embrião do PFL, firmam a Aliança 
Democrática, que se propunha a eleger Tancredo, restabelecer o Estado 
de direito e convocar uma assembleia nacional constituinte.

Enquanto aconteciam essas articulações, Cristina e alguns deputados 
progressistas do PMDB criaram o Grupo Só-Diretas. Comprometiam-
se a não participar do Colégio Eleitoral “espúrio” e a persistir na luta 
pelo voto direto. Surgiu outra emenda, a Teodoro Sampaio, mas já não 
havia tempo nem clima para aprová-la. E o bonde da candidatura de 
Tancredo já trafegava em alta velocidade, recolhendo os passageiros que 
apostavam numa transição conciliadora.

A resistência dos parlamentares da esquerda peemedebista aumen-
tou quando Sarney foi escolhido vice na chapa de Tancredo. E tinham 
a companhia do PT, que ameaçava expulsar três de seus deputados que 
prometiam ir ao Colégio Eleitoral. De fato foram, votaram em Tancredo 
e saíram do partido antes da expulsão. Cristina foi uma das mais ásperas 
críticas da aliança e do caminho escolhido: fez discursos agressivos contra 
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os dissidentes do regime, que a seu ver estavam aderindo por oportunis-
mo, buscando a preservação de seus espaços fisiológicos no poder.

Mas a campanha de Tancredo logo empolgou a população e grandes 
comícios se repetiram pelo país afora. O jogo estava decidido. Fernando 
Lyra, que fora um destacado integrante do grupo autêntico do MDB, 
tornara-se um dos articuladores da candidatura do governador de Minas 
ainda antes da derrota da Emenda Dante de Oliveira. Convencer Cristina 
a votar em Tancredo foi uma de suas tarefas. O próprio Ulysses, com sua 
ascendência, participou desse esforço. Ela votou, juntamente com outros 
resistentes, que protestaram tapando o nariz com um lenço, em sinal de 
rejeição ao processo que considerava legal mas ilegítimo. 

Com a doença e morte de Tancredo, e a posse definitiva de Sarney 
na Presidência, começa para Cristina um momento adverso, marcado 
pelo desconforto com os rumos tomados pela Nova República e pelo 
próprio PMDB. 

Um bom momento, ainda neste ano de 1984, será sua segunda via-
gem a Cuba, desta vez para participar de um seminário sobre a dívida 
externa dos países em desenvolvimento.
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As batalhas da Constituinte

Sarney honrou os compromissos de Tancredo com a restauração 
democrática e em junho de 1985 enviou ao Congresso a emenda que 
convocou a Assembleia Nacional Constituinte a ser eleita em novem-
bro de 1986. A Constituinte não seria exclusiva, como queria o campo 
progressista que Cristina integrava. Os deputados e senadores seriam 
eleitos para mandatos de quatro anos, que concluiriam no Congresso 
ordinário depois de terminados os trabalhos da Constituinte.

Com sua maior votação, 40.618 votos, Cristina reelegeu-se 
deputada federal em 1986 e foi representante de Pernambuco na 
Constituinte, juntamente com outros 27 deputados e 3 senadores. Foi 
citada por João Gilberto Lucas Coelho e Antônio Carlos Nantes de 
Oliveira, em A nova Constituição (editora Revan, 1999) entre os três 
pernambucanos que mais se projetaram. Os outros dois foram Marco 
Maciel, senador pelo PFL, que veio a ser vice-presidente da República 
(1994-2002) e Roberto Freire, deputado que disputaria a Presidência 
da República em 1989, pelo PCB. 

O Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar) 
deu-lhe nota dez em sua avaliação do desempenho dos constituintes. 
Depois da derrota eleitoral de 1990, ela dirá com amargurada ironia: 

O povo deu nota zero na eleição a quem tirou dez na 
Constituinte.

Já tendo cumprido dois mandatos na Câmara, Cristina havia acumu-
lado grande experiência parlamentar, delineado sua imagem pública por 
uma boa relação com a imprensa e adquirido o respeito interno no 
Congresso. Se o estilo agressivo e franco, idiossincrático, não agradava a 
todos, sua clareza de posições e a firmeza ao defender seus pontos de vis-
ta eram reconhecidos até mesmo por adversários, como a ex-deputada 
Sandra Cavalcanti (PFL-RJ), que recordaria:

Tivemos muitos embates na Constituinte. Ela, na centro-
-esquerda liderada por Mário Covas e Fernando Henrique. 
Eu, José Richa e outros no “centrinho”, tentando construir 
uma alternativa ao confronto entre a esquerda e o Centrão. 
Cristina não dissimulava, jogava aberto, era uma adversária 
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leal e respeitada. Mas quando eu soube que estava doente, dei-
xei tudo isso de lado para tentar ajudá-la, inclusive com ora-
ções, fortalecendo-lhe a fé em Deus.

De fato, em seu livro A última célula, narrando sua luta contra o 
câncer, Cristina recorda o carinho e o conforto recebido da adversá-
ria. Bem como o apoio de tantos amigos, entre os quais destaca Lyra 
e sua mulher Márcia, as três grandes amigas que ganhara naquela le-
gislatura, Beth Azize (AM), Moema São Thiago (CE) e Anna Maria 
Rattes (RJ), e os deputados Haroldo Saboya e José Carlos Saboya, 
ambos maranhenses. Estes estiveram com ela no momento difícil da 
confirmação do câncer. A doença revelou-lhe o quanto era querida, 
contou ela no livro, e ensinou-a a relativizar as diferenças políticas nos 
relacionamentos pessoais.

Mas, instalada a Constituinte, Cristina era uma veterana numa 
assembleia que trouxera ao Congresso muitos estreantes na política 
ou no Congresso Nacional. Foi indicada relatora da subcomissão de 
Ciência, Tecnologia e Comunicação e titular da poderosa Comissão 
de Sistematização, que reunia as estrelas da Constituinte e seria res-
ponsável pelo texto final. Integrou ainda as subcomissões da Família, 
Educação, Cultura e Esportes, foi suplente na de Nacionalidade, 
Soberania e Relações Internacionais e na de Direitos e Garantias do 
Homem e da Mulher.

O PMDB, partido condutor da transição, era amplamente majoritá-
rio. E o senador Mário Covas, que vinha de uma eleição consagradora, 
foi eleito seu líder na Constituinte, numa disputa interna em que der-
rotou o candidato de Ulysses, Luiz Henrique. Na prática, seria o líder 
de um bloco de centro-esquerda que, além da bancada progressista do 
PMDB, congrega os constituintes do PT, PDT, PCB e PCdoB. Após 
sua vitória, Cristina discursa esperançosa:

Tal como Fênix, o PMDB ressurge das cinzas. Volta o 
PMDB, nesta Assembleia Nacional Constituinte, a defender os 
seus princípios programáticos. O seu discurso na praça passará a 
ser o seu discurso na Assembleia Nacional Constituinte.

Iludia-se. No curso dos trabalhos, os liberais conservadores, sob a 
liderança de Carlos Sant’Anna (PMDB-BA), Luís Eduardo Magalhães 
(PFL-BA), Afif Domingos (PL-SP), Cardoso Alves (PMDB-SP) e 
outros, irão se organizar no bloco denominado Centrão. Uma parte 
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significativa do PMDB marchará com esse bloco, contra a liderança de 
Covas. O discurso da praça não estava se concretizando na Assembleia. 
Cristina faz um discurso contra seu partido, advertindo-o de que a 
Constituinte não poderia trair o povo. O Centrão aprova uma alteração 
do regimento que lhe permitirá deter o avanço que a centro-esquerda vi-
nha obtendo, a partir do predomínio de seus representantes na Comissão 
de Sistematização. 

Serão duros os embates entre a esquerda e o Centrão, “eufemismo 
com que se apresenta a direita”, gostava ela de dizer. Num de seus dis-
cursos dessa época, Cristina denuncia o “caráter antinacional e anti-
povo” da frente conservadora articulada pelas elites. De fato, a partir 
de sua construção, os avanços que a esquerda havia conseguido na área 
social não se repetem nas decisões de natureza econômica.

Apesar dos conf litos e tensões quase permanentes, agravados pela 
disputa com o presidente da República em torno da duração de seu 
mandato, a participação popular foi intensa, imprimindo uma forte 
marca democrática ao texto final. O resultado foi contraditório, com vi-
tórias expressivas tanto da esquerda como do status quo. A Constituição 
promulgada é avançada e inovadora nos capítulos que tratam de direitos 
sociais e políticos e de garantias individuais e coletivas, mas é conser-
vadora em questões como a propriedade da terra e a prevalência da pro-
priedade privada.

Cristina esteve no centro dessas grandes batalhas. Elas foram par-
ticularmente intensas na definição dos monopólios do Estado, do 
conceito de empresa nacional, dos direitos sociais dos trabalhado-
res e da reforma agrária. Dedicaria esforços especiais à questão das 
Comunicações e na definição dos direitos políticos, dos direitos dos 
índios e das mulheres, que por sinal haviam ampliado sua represen-
tação no Congresso Constituinte. Eram agora uma bancada de 25 
deputadas. Irma Passoni fora reeleita e havia também, pela esquer-
da feminina, Beth Azize, Moema São Thiago, Anna Maria Rattes, 
Benedita da Silva, Lídice da Mata e Abigail Feitosa. As mulheres tive-
ram um desempenho exemplar, com boa frequência e um alto índice 
de aprovação de emendas. Mas foi Cristina que aprovou o maior núme-
ro de propostas apresentadas: Aprovou 95, que representa 41% de suas 
emendas.

Sua participação na Constituinte, no que diz respeito às contribui-
ções ao texto por meio de emendas, bem como às principais posições 
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adotadas, poderá ser melhor avaliada no Capítulo VII, que trata de sua 
produção legislativa ao longo dos três mandatos.

No final da Constituinte, decepcionada com os rumos de seu partido, 
integrou o grupo de dissidentes (Movimento da Unidade Progressista – 
MUP) que deixou o PMDB para fundar o PSDB. Integrou a primeira 
executiva do partido, fundado em 25 de junho de 1988.
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Desencontros partidários

PSDb: ILUSÃO E DESENCANTO

O período que vai do fim da ditadura militar, com a eleição de 
Tancredo-Sarney, em 1985, à primeira eleição presidencial pelo voto 
direto, em 1989, foi para a classe política uma época de redefinição 
de posições, de busca de novos caminhos e de desafios permanentes à 
coerência política. 

Cristina viveria intensamente esse momento de mutação e readapta-
ção à nova fase histórica que se abria na política brasileira. Nesse processo, 
mudou de partido algumas vezes, mas não perdeu o rumo. Em todos os 
partidos pelos quais passou, guiada por seu espírito público indiscutível, 
perseguiu os mesmos ideais de justiça e defesa dos interesses nacionais. 
Mas mesmo esses conceitos estavam sendo fortemente abalados pelos 
ventos ideológicos que sopravam no mundo e alcançavam o Brasil.

No PMDB, os conf litos da Constituinte comprometiam até mesmo 
as relações pessoais. Os enfrentamentos constantes entre o partido e o 
presidente da República chegaram ao extremo na definição da duração 
do mandato e do sistema de governo. E havia a eleição presidencial à 
vista, estimulando as disputas internas no partido.

Encerrada a Constituinte, a Câmara retomou seu funcionamento 
ordinário e Cristina agora era vice-líder de seu novo partido, o PSDB, 
que reunia grandes luminares egressos do PMDB, como Fernando 
Henrique Cardoso, Mário Covas, José Serra, Pimenta da Veiga, José 
Richa, Euclides Scalco e Sérgio Motta, entre os mais notáveis.

A candidatura presidencial de Mário Covas despertava grandes ex-
pectativas e Cristina não escondia seu entusiasmo. Em 3 de abril de 1989, 
foi à tribuna destacar o crescimento de seu candidato nas pesquisas:

O senador Mário Covas, que ao início das pesquisas de opi-
nião pública alcançara o pouco significativo percentual de 6%, 
dá um pulo para 12% e situa-se, agora, em terceiro lugar nas 
preferências, detendo expressiva posição perante a opinião pú-
blica nacional em dez capitais brasileiras.
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Referia-se à pesquisa Datafolha, que tinha sido divulgada no do-
mingo, 2 de abril. Voltou à tribuna em 28 de junho, desta vez para 
saudar o discurso feito por Covas no Senado, em que defendera um 
“choque de capitalismo” para o país. O embate com o candidato que se-
ria vencedor, Fernando Collor de Mello, estava começando, e Cristina 
agora tinha um novo alvo:

O senador Mário Covas apresenta-se à nação e à Casa como 
um político que se orgulha de sua atividade, em contraponto 
àqueles que se escondem, mistificam e querem apresentar-se 
como salvadores da pátria, coloridos ou não.

Mas, com a escolha de Roberto Magalhães para vice na chapa tucana, 
Cristina rebelou-se. Tratava-se de um antigo adversário da esquerda per-
nambucana, vinha da Arena/PDS, fora governador do estado com apoio 
de Marco Maciel e dos conservadores locais, derrotando Jarbas Vasconcelos 
em 1982. E a Jarbas, Cristina sempre devotou grande fidelidade. Ela reagiu 
no estilo de sempre, com declarações estridentes e agressivas. A escolha re-
sultou num duplo prejuízo para o PSDB: magoado com a reação do grupo 
de Cristina, Magalhães acabou renunciando ao lugar de vice. E ela passou 
a apoiar o candidato do PDT, Leonel Brizola, em cuja chapa seu amigo 
Fernando Lyra figurava como candidato a vice. Para que ninguém ti-
vesse dúvidas sobre sua posição, publicou anúncios nos principais jornais 
do país. Começava aí a fase do desencontro partidário que levaria à sua 
derrota em 1990. Justificando sua escolha, disse em discurso em 18 de 
agosto de 1989:

As coisas e procedimentos que me levaram a romper com a 
candidatura de Mário Covas já foram até precocemente julgadas 
pela história. O PSDB fez uma opção eleitoral que, a meu juízo, 
atropela o projeto político partidário da social democracia bra-
sileira. O processo não permite omissões.

No final, o vitorioso foi Fernando Collor de Mello. Egresso da Arena, 
governador eleito de Alagoas pelo PMDB em 1986, conquista a presidên-
cia por uma sigla de ocasião, o PJ (Partido da Juventude), que depois seria 
rebatizado PRN (Partido da Reconstrução Nacional). Sua campanha foi 
centrada no combate aos marajás – funcionários públicos que ganhavam 
salários elevados em seu estado –, nos ataques ao então presidente Sarney 
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e num discurso modernizador sintonizado com o neoliberalismo que co-
meçava a ganhar força no mundo. 

Collor derrota os principais líderes da resistência à ditadura, como 
Ulysses, Covas, Brizola, Lula e Roberto Freire. Disputa o segundo 
turno com Lula e o derrota valendo-se do jogo bruto. Muito antes de 
sua posse, Cristina já fazia violenta oposição ao novo governante, de-
nunciando sua pregação de modernidade como subterfúgio para des-
nacionalizar a economia brasileira com uma abertura indiscriminada. 
“Venceremos o retrocesso” foi um de seus mais vigorosos discursos 
contra o presidente que, quando candidato, apresentara-se como defen-
sor dos “pés descalços e descamisados”.

Discursou ela com sua verve ferina:

Passado o primeiro impacto das medidas econômicas baixa-
das pelo governo, os trabalhadores, sobretudo os descamisados, 
começam a sentir que novamente vão pagar a conta. Além de 
ficar sem camisa, correm agora sério risco de perder as calças, as 
meias e os sapatos.

O governo Collor se instala confiscando os ativos bancários, inclu-
sive os depósitos em caderneta de poupança. A decepção de Cristina 
com o PSDB, que já fora explicitada no episódio Roberto Magalhães, 
aumenta quando o partido começa a f lertar com o novo governo, nego-
ciando sua adesão à base de sustentação. Alguns ministérios poderiam 
ser entregues ao PSDB. Cristina apoiara Brizola em 1989, mas conti-
nuava no partido. Foi à tribuna protestar inúmeras vezes, alertando seus 
correligionários de que o lugar de um partido derrotado era na oposi-
ção. Advertia para a contradição entre a natureza neoliberal do governo 
Collor, que considerava antinacional e corrupto, e o programa social 
democrata de um partido de forte traço ético como o PSDB. Como o 
partido persistia na aproximação com Collor, em 3 de abril de 1990, ela 
anuncia sua saída e a filiação ao PDT:

O sonho acabou. Para nós, que fomos fundadores do Partido 
da Social Democracia Brasileira, a sua descaracterização e mo-
dificação do projeto político submetido ao projeto eleitoral é 
uma capitulação. Pensei o PSDB como uma resposta histórica à 
deterioração da vida pública brasileira. Foi um erro.
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PDT: ISOLAMENTO E DERROTA

O ingresso no PDT, partido mal estruturado em Pernambuco, tam-
bém foi um erro, agravado pela ruptura com Miguel Arraes. Estes dois 
movimentos, somados à conjuntura contrária às esquerdas por conta 
do ascenso das ideias neoliberais, vão determinar a derrota eleitoral de 
Cristina em 1990. Sua votação minguou para apenas 14.907 votos. 

Ela vai sendo empurrada para a esquerda pelas circunstâncias adversas. 
Em julho de 1990, aceita o convite para ser a ministra de Comunicações 
do governo paralelo do PT montado por Luiz Inácio Lula da Silva e isso 
em nada a ajuda na eleição.

Na campanha, Cristina faz um santinho eleitoral, em dobradinha 
com o candidato a deputado estadual do PT, Humberto Costa (futuro 
ministro da Saúde do governo Lula), em que aparece ao lado de Lula na 
solenidade de instalação do governo paralelo.

Abaixo, com a letra miudinha que se tornaria conhecida do Brasil 
inteiro, um texto dele:

Escolhi a companheira Cristina Tavares para coordenadora 
da área de comunicação do governo paralelo por sua bravura, 
honestidade, caráter e combatividade na luta pela democratiza-
ção dos meios de comunicação no Brasil.

Sem mandato, ela passou a presidir a seção pernambucana do Instituto 
Alberto Pasqualini, organismo de estudos do PDT. Por algum tempo 
assessorou Waldir Pires, também no PDT, na Segunda Vice-Presidência 
da Câmara. Mas estar ali sem poder usar o microfone ou participar dos 
debates era uma situação dolorosa para Cristina, que devia-se sentir um 
peixe fora d’água atirado à margem do rio. 

Deprimida, voltou a ser atacada pelo câncer. Lutava desde 1987 
contra a doença, que já lhe custara uma mastectomia e muitas viagens 
de tratamento contra a metástase em Houston, EUA. Ao todo, fez 
onze. Nesse período, escreveu A última célula, em que pouco fala de 
política. Faz ref lexões sobre o valor da vida e o impacto da doença, 
relata suas experiências e compartilha o aprendizado de sua nova 
relação com o corpo e a mente. Descreve o mundo dos portadores de 
câncer no grande hospital americano, difunde as terapias alternativas 
que passara a valorizar e fala de sua nova relação com Deus. Estava 
novamente em transformação. 
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Num domingo desta fase final, ainda antes da última viagem a 
Houston, a empresária e escritora Vera Brant levou-a para passar o dia 
em sua casa no Lago Sul. Vera era conhecida por sua grande coleção 
de amigos e amigas e pela generosidade de seu coração. Acomodou 
Cristina na piscina sobre um colchão f lutuante e ficaram conversando 
ao sol. De repente, Cristina lhe diz:

Vera, meu câncer tem nome: Miguel Arraes.

Falava da derrota eleitoral, numa campanha em que a divisão das for-
ças progressistas resultara na derrota dos principais deputados de esquerda 
do estado. Mas para compreender esse episódio é preciso analisar as revi-
ravoltas da movimentada política pernambucana naquele período.
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O carrossel pernambucano

O FATOR ARRAES

O destino de Cristina Tavares na vida pública será em grande parte 
determinado pelas mudanças de situação da política pernambucana nas 
décadas de 1970 e 1980, período em que ocorreram bruscos movimen-
tos de acomodação e definição de papéis entre seus principais líderes 
no campo da centro-esquerda. Para esses homens tão competitivos e 
territoriais em sua busca de poder, a irreverente Cristina criou apelidos 
engraçados, que só usava entre amigos.

Miguel Arraes era a “esfinge do sertão”. Jarbas Vasconcelos, o “pa-
vão do agreste”. Fernando Lyra, a “raposa de Caruaru”.

Ela era também mordaz em seus julgamentos do grupo pernambucano.

Muito antes de o PCB decretar sua liquidação para transformar-se 
em PPS, ela já se referia a Roberto Freire como o “ex-comunista”.

Quando Marcos Freire alinhou-se na Câmara com os moderados 
do PMDB, depois de ter sido um dos fundadores do Grupo Autêntico, 
passou a referir-se a ele como o “ex-radical”.

Recordou Roberto Freire:

Divergimos muito, mas jamais perdemos o carinho e o res-
peito pelo outro. Cristina conseguia conciliar firmeza com ter-
nura na política.

Nesse grupo de políticos pernambucanos que fizeram oposição ao 
regime militar, quase todos foram marcados pela figura ímpar e contro-
vertida de Miguel Arraes, por sua presença ou por sua ausência. Ele fora 
um dos mais importantes líderes populares da fase pré-1964. Com o 
golpe, foi deposto, preso e exilado. A repressão foi particularmente vio-
lenta em Pernambuco e as cassações dizimaram as lideranças políticas 
progressistas que gravitaram em torno dele. Consumada a razia e insti-
tuído o bipartidarismo em 1966, um jovem e discreto advogado, Jarbas 
Vasconcelos, emerge como organizador do MDB, então o partido da 
oposição consentida pelo regime. Era ligado ao empresário e ex-senador 
pernambucano José Ermírio de Morais, e primo do ex-deputado cassa-
do Egídio Ferreira Lima.
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Outra liderança que despontou nesse período foi a de Marcos Freire. 
Trabalhara na prefeitura de Recife com Arraes e depois com o suces-
sor, Pelópidas da Silveira. Após o golpe, recolhe-se à vida acadêmica, só 
retornando à política em 1968, quando se elege prefeito de Olinda pelo 
MDB. Em 1970, elege-se deputado e em 1974, senador.

Jarbas será candidato a senador em 1978, mas o regime, escaldado 
pela derrota de 1974, inventara mais um artifício para barrar a oposição 
– a sublegenda. O mecanismo permitia a cada partido lançar dois nomes 
para a mesma vaga, vencendo o mais votado do partido que obtivesse 
a maior soma de votos. A Arena lança Nilo Coelho e Cid Sampaio. 
Individualmente, têm menos votos que Jarbas sozinho, mas a vaga fica-
rá para Nilo Coelho, que veio a ser presidente do Senado.

No ano seguinte à traumática derrota de Jarbas, 1979, acontecem 
dois fatos importantes: a aprovação da Lei da Anistia e a reforma par-
tidária, que tinha o claro intuito de dividir a oposição. Por essa época, 
Cristina, começando seu primeiro mandato, foi a Argel juntamente 
com o jornalista Fernando Mendonça para entrevistarem Arraes, que 
se preparava para voltar ao Brasil. Foi uma entrevista longa e exaustiva, 
recuando aos dias difíceis do governo Goulart, que desaguaram no gol-
pe de 1964. Em pauta, a volta dos exilados, a reorganização das forças 
progressistas e a nova etapa de luta contra o regime. Naquele mesmo 
ano, a entrevista foi publicada em forma de livro pela editora Vega, sob 
o título Conversações com Arraes.

Arraes e o jovem Jarbas não se conheciam. Marcaram um encontro em 
Paris, onde acertaram que, regressando, Arraes ficaria no PMDB, o suce-
dâneo do MDB. Ao contrário de Brizola, ele defendia a unidade das opo-
sições. Coube a Jarbas organizar a grande festa popular para receber Arraes 
em seu retorno a Pernambuco depois de 15 anos de exílio. Na Câmara, 
onde participou da votação da Lei de Anistia, Cristina fez mais de um dis-
curso enaltecendo sua figura e a importância de sua volta ao Brasil.

ARRAES E O JOGO DE ALIANÇAS EM PERNAMbUCO

Com a volta de Arraes, tem início uma complexa relação entre o 
velho líder e a nova geração de políticos da esquerda pernambucana.

Ele fora um ídolo carismático e seu nome permanecera vivo na me-
mória popular. O jovem e tímido Jarbas, entretanto, era quem contro-
lava o partido. Organizara seus diretórios em todo o estado, conhecia as 
novas lideranças, tinha a máquina partidária nas mãos. Arraes sente-se 
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o candidato natural a governador em 1982, na primeira eleição direta 
para o cargo desde o golpe. Fora tirado à força do Palácio das Princesas 
e entendia o regresso como um acerto de contas com a ditadura. Jarbas, 
talvez buscando a afirmação de sua liderança, sustenta que o candidato 
natural é Marcos Freire, que estivera no partido durante aqueles anos 
difíceis da resistência e dera-lhe uma grande vitória em 1974. Estava 
encerrando o mandato de senador conquistado naquela eleição em que 
a ditadura levou uma grande sova. Cristina junta-se a Jarbas e a outros 
peemedebistas e derrotam Arraes na convenção do PMDB. Ele aceita 
o resultado, sai candidato a deputado federal e obtém uma das maiores 
votações do país. Mas o relacionamento com o PMDB, e em particular 
com Jarbas, dali para a frente será sempre conf lituoso.

A ditadura, entretanto, inventara outro artifício naquelas eleições, 
o voto vinculado. O eleitor perderia o voto se não escolhesse todos os 
candidatos de um mesmo partido. Marco Maciel, governador do esta-
do por escolha indireta, aliado do regime, será candidato ao Senado. 
Para o governo, lança seu vice, um político ainda emergente, Roberto 
Magalhães, que nunca disputara uma eleição. Os dois são eleitos. 
Marcos Freire sai da disputa derrotado e ressentido, convencido de que 
o grupo de Arraes se vingara, não se empenhando por sua candidatura.

Depois da eleição de Tancredo e da posse de Sarney, realizaram-se 
em 1985 as primeiras eleições para prefeito de capitais, estâncias hidro-
minerais e municípios considerados de segurança nacional.

Quase 200 cidades integravam estas categorias e tinham seus pre-
feitos nomeados pelo presidente da República. PFL e PMDB, unidos 
pela Aliança Democrática que elegeu Tancredo, pregavam a reprodução 
da coalizão nos estados, apesar das contradições. Marcos Freire, que se 
tornara ministro da Reforma Agrária do governo de Sarney, junta-se 
aos adversários que o haviam derrotado, liderados por Marco Maciel, e 
lançam a candidatura do pouco expressivo deputado Sérgio Murilo, do 
PMDB, a prefeito de Recife.

A ESQUERDA PERNAMbUCANA VOLTA A 
SE UNIR EM TORNO DE JARbAS

O deputado Fernando Lyra, que se tornara ministro da Justiça 
por escolha de Tancredo, tinha relações com um pequeno partido  
recém-registrado, o PSB, controlado nacionalmente por seu amigo 
Marcelo Cerqueira, do Rio. Derrotado na convenção do PMDB, que  
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homologou a candidatura de Sergio Murilo, e valendo-se da inexistência 
do prazo prévio de um ano para a filiação partidária, Jarbas ingressa nessa 
legenda e por ela disputa a prefeitura, derrotando o candidato da Aliança 
Democrática (PMDB-PFL). Jarbas tinha o apoio de Arraes, de Cristina, 
de Lyra e de outros peemedebistas.

Cristina filiou-se ao PSB, mas ficou no partido apenas o tempo 
necessário para ajudar a eleger Jarbas para a prefeitura, garantindo-lhe 
tempo de televisão. Retornou ao PMDB, do qual voltaria a sair em 
maio de 1988 para participar da fundação do PSDB.

No ano seguinte, 1986, Arraes finalmente sai candidato a governa-
dor, tendo como vice Carlos Wilson. Desta vez tem o apoio do prefei-
to Jarbas e de toda a esquerda pernambucana. Derrota o candidato do 
PDS, José Múcio Monteiro, e as candidaturas de Roberto Magalhães 
e Margarida Cantarelli ao Senado. Seus candidatos ao Senado são dois 
nomes inexpressivos, Antônio Farias e Mansueto de Lavor, mas sua for-
ça eleitoral foi tão grande que assegurou a vitória de ambos. Vingança 
perfeita. O PMDB elege ainda uma grande bancada ao Congresso 
Constituinte, inclusive Cristina.

Mas nova divisão ocorre em 1988. Arraes desejava a candidatura 
de seu vice, Carlos Wilson, à prefeitura. Jarbas retornara ao PMDB e 
novamente controlava a máquina (Freire havia morrido em 1987 num 
acidente de avião). Acaba impondo outro candidato, Marcos Cunha, 
que terá Cristina como sua vice. Ela vinha do estressante trabalho na 
Constituinte e já tinha câncer. O PMDB é derrotado e o eleito será 
Joaquim Francisco, do PFL.

Na eleição presidencial de 1989, Arraes era um dos nove governa-
dores do PMDB que aspiravam à candidatura presidencial. Ulysses é 
o candidato natural, embora desgastado pelos embates com Sarney, 
pelo papel de condestável da Nova República e pela presidência da 
Constituinte. Acaba sofrendo estrondosa derrota. Na campanha, Arraes 
adota um comportamento ambivalente, apoiando-o oficialmente, mas 
não se empenhando de fato. Fora preterido e tinha em Jarbas um rival 
dentro do PMDB. Começa a buscar uma alternativa partidária própria.

A GUERREIRA DESARMADA

Jarbas será candidato ao governo em 1990 e oferece a legenda do 
Senado a Arraes, que a essa altura estava investindo na construção de sua 
alternativa partidária, o PSB. Deixa o governo do estado nas mãos do 
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vice Carlos Wilson e sai candidato a deputado federal pelo PSB. Cristina 
estava no PDT desde o ano anterior. Apoiara Brizola para presidente em 
1989 ainda pelo PSDB, mas, desiludida com o f lerte dos tucanos com o 
“collorato”, ingressara no PDT. 

Aqui, ela comete um erro político que lhe será fatal. Convidada a 
ingressar no novo partido de Arraes, prefere ficar no PDT, que se coliga 
ao PMDB para apoiar a candidatura de Jarbas ao governo. Arraes tam-
bém o apoia, mas o PSB coliga-se ao PMDB apenas para a disputa ma-
joritária. O ex-secretário de Habitação de Pernambuco, Pedro Eurico, 
portador do primeiro convite, faz nova proposta: que o PDT se coligue 
com o PSB na chapa proporcional. Os trabalhistas, entretanto, prefe-
rem a aliança com o PMDB também na eleição para a Câmara. O PSB 
lança uma chapa própria, encabeçada por Arraes e composta por polí-
ticos pouco expressivos do PSB e do PCdoB. É a chamada “chapinha”. 
Se o objetivo era dar uma demonstração de força, foi plenamente alcan-
çado. Arraes obtém mais de 300 mil votos e com esta votação garante a 
eleição de outros cinco deputados de sua chapinha. Alguns, com pouco 
mais de 2 mil votos. Cristina obteve 14.907 votos, mas não se elegeu. 
Assim é o imperfeito sistema eleitoral brasileiro que permite coligações 
em eleições proporcionais.

Além dela, foram também derrotados na coligação PMDB-PDT 
Fernando Lyra, Oswaldo Lima Filho, Egídio Ferreira Lima e Gonzaga 
Patriota. Jarbas perde o governo para Joaquim Francisco, do PFL. A 
derrota da esquerda parlamentar pernambucana é atribuída a Arraes, 
por sua negativa em fazer a coligação proporcional. Por isso Cristina 
dirá mais tarde: “Meu câncer tem nome”. Por isso, Lúcia e Ridete irão 
vetar a presença de Arraes no velório da irmã na Assembleia Legislativa. 
Por intermédio de um emissário, o ex-governador manifestara o desejo 
de comparecer. Arraes naturalmente não gosta desse assunto, mas não 
se furtou a explicar o que aconteceu:

Eu a convidei, e a outros também, para entrar na chapinha, 
mas eles fizeram outra opção. Preferiram entrar na chapa do 
candidato a governador. Todos sabiam o que estava em jogo e 
cada um decidiu de acordo com sua conveniência.

Seu neto e herdeiro político, Eduardo Campos, que viria a ser mi-
nistro de Ciência e Tecnologia no governo do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e morreu como candidato a presidente pelo PSB em 2014, 
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também falou sobre a complexa relação Cristina-Arraes para a primeira 
edição deste livro:

Eles sempre foram aliados, mas tinham divergências, de-
correntes de suas diferentes origens políticas. Arraes vinha da 
tradição comunista e Cristina da participação política na Igreja 
Católica.

A opção pelo PDT e pela coligação com o PMDB de Jarbas Vasconcelos 
pode ter sido um erro, como acreditam muitos amigos de Cristina Tavares.

“Mas mesmo ao cometê-lo, Cristina estava sendo teimosamente  
coerente e leal”, diria também Carlos Wilson, referindo-se à escolha 
que a situação lhe impunha, entre a lealdade a Jarbas ou a busca da so-
brevivência no grupo de Arraes.

E a Jarbas, Cristina devotava, além de lealdade política, gratidão 
pessoal. Ele fora, juntamente com Ulysses e Fernando Lyra, um dos 
patrocinadores de seu ingresso na política. Dera-lhe inclusive os votos 
de Nazaré da Mata para a primeira eleição. Cristina fez a escolha, correu 
o risco e perdeu.

A discussão sobre as causas da derrota da esquerda será muito intensa 
em Recife, nos meses seguintes. Mas a própria Cristina tinha expli-
cações mais racionais. O encolhimento da esquerda era um fenômeno 
nacional e mais amplo, consequência da vitória do projeto neoliberal 
representado por Collor e por outras forças que chegaram ao poder na 
América Latina.

A conjuntura era de fato contrária à esquerda em todo o mundo. O 
socialismo soviético, que já sobrevivera ao stalinismo e atravessara os 
piores momentos da Guerra Fria, finalmente ruiu na esteira da aber-
tura comandada por Gorbachev. O muro de Berlim foi derrubado e as 
Alemanhas se unificaram. As repúblicas que compunham com a Rússia 
a antiga União Soviética recobraram sua autonomia. O capitalismo ex-
perimenta um ciclo de expansão, sob o comando do capital financeiro 
e a aplicação do receituário econômico conhecido como Consenso de 
Washington: privatizações, redução do papel do Estado e abertura das 
economias nacionais ao capital estrangeiro. O nacionalismo e as polí-
ticas protecionistas tornam-se anátema. Seus defensores passaram a ser 
pejorativamente chamados de “dinossauros”. Cristina estava entre eles. 
Sua maior conquista no Congresso, a Lei de Informática com reserva de 
mercado para a indústria nacional, será revogada por Collor.
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Em discurso de 12 de outubro de 1990 na Câmara, que pode ser 
lido neste livro sob o título “A história nos julgará”, Cristina analisa 
o resultado das eleições para o Congresso, concluindo que as forças de 
esquerda haviam perdido terreno. Atribui o fenômeno ao avanço do 
projeto neoliberal e à campanha de desmoralização do Legislativo, le-
vada a cabo pelo presidente da República e seus aliados, com apoio dos 
meios de comunicação. O voto em branco atingiu proporções inéditas, 
contribuindo para a derrota de muitos parlamentares veteranos, egres-
sos das lutas pela redemocratização. A questão regional pernambucana 
acabou agravando essas dificuldades decorrentes da conjuntura nacio-
nal. Depois de enumerar alguns dos que não voltariam à Câmara e de 
criticar a falta de unidade e solidariedade no campo progressista, con-
clui: “A história nos julgará”.
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Os bons tempos do MDB

AUDAZES E AUTÊNTICOS

Eram tempos perigosos aqueles em que fazer oposição para valer ao 
regime militar podia significar a qualquer hora a perda do mandato e 
a cassação dos direitos políticos. Mas foram bons tempos para Cristina 
aqueles do velho MDB, um cobertor que abrigava oposicionistas de todos 
os matizes. Havia liberais democratas como o próprio Ulysses Guimarães 
e Alencar Furtado, cristãos como Franco Montoro, comunistas do PCB, 
como Roberto Freire e Alberto Goldman, comunistas do PCdoB, como 
Haroldo Lima e Aldo Arantes, trabalhistas como Lysâneas Maciel, es-
querdistas independentes e socialistas.

A frente peemedebista era unida, mas nem tanto. Na legislatura de 
1979-1982, acirraram-se as contradições entre os “moderados” e os 
“autênticos”, grupos em que o partido se dividira no período anterior 
(1970-1978). Os primeiros defendiam oposição mais cautelosa ao re-
gime. Receavam retrocessos na prometida distensão lenta, gradual e 
segura. Alguns tinham visto o regime endurecer em 1968, editando 
o AI-5, quando se passou de uma ditadura relativa para o obscuran-
tismo total. A luta armada em que mergulharam diferentes organiza-
ções clandestinas de esquerda desafiava o regime com sequestros de 
embaixadores, assaltos e atentados. Os militares desencadearam uma 
repressão violenta, com torturas, assassinatos e desaparecimentos. Mas 
o pretexto para o fechamento do Congresso e a edição do AI-5 foi um 
discurso do deputado Márcio Moreira Alves, considerado ofensivo às 
Forças Armadas. No MDB havia moderados sinceros, marcados por 
esse trauma, e moderados oportunistas, que, ao confronto com o regi-
me, preferiam preservar seus mandatos e privilégios num parlamento 
que nada podia.

Os autênticos foram uma frente dentro da frente, composta pela es-
querda organizada e progressistas independentes. Defendiam uma opo-
sição mais agressiva ao regime, embora só tivessem como arma a denún-
cia e o discurso. Queriam um partido mais atuante junto à sociedade, 
que cumprisse também a função de organizar e mobilizar os brasileiros 
contra o regime. O sentimento oposicionista vinha crescendo. Os anos 
de chumbo haviam passado, os grupos armados haviam sido dizimados, 
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a guerrilha do Araguaia fora destroçada numa “guerra suja”. Os presos 
políticos libertados em troca de embaixadores sequestrados foram bani-
dos e perderam a nacionalidade. 

Quando Cristina foi eleita, em 1978, o regime ainda prendia, cas-
sava e torturava, mas começava a dar sinais de exaustão, perdia base 
política lenta e continuamente. Em 1974, fora surpreendido pela grande 
vitória do MDB. Na eleição de 1978, a oposição voltou a crescer e a 
bancada do MDB passou de 165 deputados para 189. Mais oito senado-
res foram eleitos. Este era o contexto político em que Cristina chegou 
ao Congresso. Alinhou-se com os remanescentes do grupo autênticos, 
que surgiu em oposição à anticandidatura de Ulysses Guimarães ao 
Colégio Eleitoral, em 1973, contra a eleição do general Emilio Médici. 
Mas quando ela chega à Câmara, já estava surgindo uma corrente nova 
e mais ampla, os progressistas do MDB.

Do grupo autênticos fizeram parte os deputados Alencar Furtado 
(PR), Amaury Muller (RS), Fernando Lyra (PE), Francisco Pinto 
(BA), Freitas Diniz (MA), Freitas Nobre (SP), Getúlio Dias (RS), 
Jaison Barreto (SC), JG de Araújo Jorge (RJ), Lysâneas Maciel (RJ), 
Marcondes Gadelha (PB), Marcos Freire (PE), Nadyr Rossetti (CE) e 
Paes de Andrade (CE). Na legislatura de 1971-1974, o grupo era com-
posto por 23 deputados, numa bancada de 87. Alencar sofreu uma cas-
sação traumática em 1976, depois de fazer um duro pronunciamento 
contra o regime em rede nacional de rádio e televisão. Rossetti e Muller 
foram cassados em 1976, depois que fizeram discursos em Palmeira das 
Missões, homenageando Leonel Brizola e pregando o fim da ditadura.

Foram os autênticos que organizaram o encontro de 1971, em 
Recife, que lançou a palavra de ordem: “Por uma Assembleia Nacional 
Constituinte, Livre, Democrática e Soberana”. Essa atuação firme con-
tra a moderação e o conformismo da maioria do MDB também impe-
diu que ganhasse terreno a tese da autodissolução do partido. Em 1974, 
com a eleição de uma bancada maior e a chegada de uma nova safra de 
deputados, seria criado o grupo dos neo-autênticos, que tinha como 
meta radicalizar ainda mais a luta contra o regime. Deste grupo faziam 
parte, entre outros, os deputados Odacir Klein (RS), João Gilberto 
(RS), Tarcísio Delgado (MG), Jorge Moura (RJ), Luiz Henrique (SC) 
e Walmor de Luca (SC).

Muitos deles serão colegas de Cristina na legislatura seguinte.
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LUZ NO FIM DO TÚNEL

Quando ela chega à Câmara, em 1979, identifica-se com os rema-
nescentes desse grupo, agora ampliado e ao mesmo tempo desfalcado de 
alguns nomes. Novas bandeiras surgiam, como a da anistia, que mobili-
zou a sociedade civil antes de chegar ao Parlamento como tese política. 
O presidente Figueiredo enviou ao Congresso um projeto de lei que, 
apesar de suas limitações, permitiria a volta e a reintegração dos exila-
dos à vida política.

Entre eles, os ex-governadores Miguel Arraes (PE), Leonel Brizola 
(RS) e o presidente do PCB, Luís Carlos Prestes. Instala-se também o 
debate sobre a divisão da oposição. Na reforma partidária, Cristina ali-
nha-se com os defensores da unidade dentro do PMDB. Em 1979, parti-
cipa, em São Bernardo do Campo (SP), de um encontro entre parlamen-
tares de esquerda, intelectuais e sindicalistas, entre os quais Luiz Inácio 
Lula da Silva, que discutiam a criação de um novo partido – socialista e 
dos trabalhadores. Surge o PT, ao qual se filiará, por exemplo, o autêntico 
Airton Soares. Cristina fica no PMDB, partido em que, apesar das diver-
gências internas, teve sua melhor fase na vida parlamentar.

Bons tempos aqueles, em certo sentido. O inimigo a combater era 
claro e único: a ditadura, e contra ela Cristina travou o bom combate.

A eleição do primeiro presidente civil e a Constituinte põem fim à 
ditadura e a estes tempos difíceis em que as escolhas eram, porém, mais 
simples. Para Cristina, a saída do PMDB foi uma necessidade, mas o 
ingresso no PSDB resultou em frustração. E a filiação ao PDT ajudou 
a determinar sua fatal derrota eleitoral. Desarmada do mandato, ela so-
frerá em seguida a recidiva do câncer.
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Ação legislativa

bANDEIRAS E PROJETOS DEFENDIDOS NA 
CÂMARA E NA CONSTITUINTE

Ao longo de seus três mandatos, Cristina Tavares produziu um vasto 
e diversificado elenco de proposições legislativas, orientadas principal-
mente para as áreas temáticas que mais marcaram sua atuação parla-
mentar: a questão democrática, a justiça social, os direitos da mulher e 
a soberania nacional. Outro objeto constante de suas preocupações foi a 
liberdade de imprensa, a valorização do jornalismo como atividade pro-
fissional, a estrutura e organização dos meios de comunicação social, 
em busca de maior democratização do setor.

Num outro bloco, podem ser agrupados os vários projetos em de-
fesa dos direitos dos trabalhadores. Embora tenha sido uma deputada 
que hoje classificaríamos como de atuação nacional, dedicou especial 
atenção aos problemas de seu estado, Pernambuco, e em particular à sua 
cidade natal e reduto eleitoral, Garanhuns. Nesse sentido, apresentou 
também projetos de natureza paroquial, como o que, transformado em 
lei, criou o Colégio Agrícola de Garanhuns. Na Constituinte, com suas 
articulações e um brilhante discurso de encaminhamento, foi direta-
mente responsável pela aprovação da emenda que garantiu a devolução 
da Ilha de Fernando de Noronha ao estado de Pernambuco.

Como integrante de comissões técnicas permanentes, emitiu ain-
da diversos pareceres a projetos apresentados por outros parlamentares 
e pelo Poder Executivo, destacando-se seu parecer final, emitido em 
plenário, como relatora na Comissão de Comunicações do projeto do 
governo que criou o Plano Nacional de Informática. Não menos pro-
lífica foi sua participação na Assembleia Nacional Constituinte, entre 
1987-1988, pela apresentação de emendas e pareceres, alguns dos quais 
figuram hoje como dispositivos da Constituição Federal. 

Os arquivos da Câmara dos Deputados registram, em nome de 
Cristina Tavares, um total de 140 proposições, sendo 95 projetos de 
lei (PL), 4 projetos de lei complementar (PLC), 8 projetos de resolução 
(PRC), 13 requerimentos de informação (RIC) sobre diversos assuntos 
e 19 requerimentos de convocação (RQC) a autoridades do Executivo, 
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para a prestação de esclarecimentos à Câmara, além de 1 projeto de de-
creto legislativo (PDC).

Alguns deles são resumidos, comentados e contextualizados a seguir. 
No Brasil, os projetos do Executivo sempre dominam a pauta legislativa, 
prejudicando as iniciativas dos parlamentares. A maioria dos projetos de 
Cristina terminou arquivada definitivamente ou foi prejudicada, embora 
tenha colhido também importantes vitórias, destacando-se dentre elas a lei 
que garantiu a reserva de mercado da informática. Ainda que não aprova-
das, muitas de suas propostas foram pioneiras na abordagem de alguns pro-
blemas nacionais, deflagrando o debate sobre eles. É o caso, por exemplo, 
da descriminalização do aborto, tema de projetos seus em duas legislaturas, 
nunca antes discutidos pelo Congresso.

Destemida, Cristina abordou também tabus da ditadura, como a 
censura e a famigerada Lei de Segurança Nacional, que tentou revogar 
por duas vezes por meio de projetos de lei. Muitas de suas proposições 
prejudicadas vieram a tornar-se norma jurídica mais tarde, por decisão 
da Constituinte. Em alguns casos, por iniciativa dela mesma. É o caso 
por exemplo dos direitos trabalhistas das empregadas domésticas. Suas 
proposições mais importantes são apresentadas a seguir, resumidas por 
blocos temáticos.

I – CONTRA AS LEIS DE EXCEÇÃO DA DITADURA

No primeiro ano de seu primeiro mandato, 1979, Cristina Tavares 
apresentou o PL nº 2.548/1979, que determinava o fim da censura 
prévia à imprensa. A censura já se havia abrandado, mas o regime, na-
turalmente, não permitiria que tal decisão fosse ditada pela oposição.  
O projeto foi arquivado, mas fortaleceu o debate sobre a liberdade de 
imprensa e encontrou apoio e ressonância junto à opinião pública e aos 
meios de comunicação. Cristina veio a reapresentá-lo em 1981.

Outro projeto polêmico nesta área foi o PL nº 2.796/1980. Para os 
padrões da época, um desafio ao regime. Garantia a todos os cidadãos 
o acesso a informações sobre sua pessoa arquivados em bancos de da-
dos do país. Determinava ainda que o governo divulgasse os bancos 
existentes. O SNI era o grande olho autoritário do regime, fichando 
pessoas, grampeando telefones, invadindo privacidades. O projeto foi 
arquivado. Cristina o reapresentou em 1984 (PL nº 4.780/1984), e em-
bora tenha sido aprovado, foi integralmente vetado pelo presidente da 
República, João Batista Figueiredo. A Constituinte, em futuro breve, 
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viria a instituir e consagrar o que ficou conhecido como o princípio do 
habeas data, graças ao qual hoje qualquer cidadão brasileiro tem acesso 
aos registros sobre sua pessoa, inclusive os do passado, feitos por órgãos 
de informação e repressão.

Com a abertura do regime já em curso, Cristina apresentou em 1983 
o PL nº 2.356/1983, que revogava a Lei de Segurança Nacional. Já o 
fizera em outra tentativa, no primeiro mandato. Não teve êxito, mas 
o debate serviu para enfraquecer o instrumento autoritário que já vi-
nha caindo em desuso e só foi revogado oficialmente bem mais tarde. 
Outras foram suas iniciativas nesta fase em que restava à oposição o úni-
co recurso de combater com a palavra, denunciando o arbítrio também 
com proposições legislativas, ainda que fadadas ao fracasso.

II – A GUERRA DA INFORMÁTICA

O compromisso nacionalista de Cristina Tavares vai levá-la, ainda 
no início de seu primeiro mandato, ao envolvimento com a então apai-
xonante questão da informática. Havia no Brasil uma indústria nas-
cente e estratégica ao projeto nacional de desenvolvimento preconizado 
pelos herdeiros do nacional-desenvolvimentismo.

No segundo mandato, Cristina se tornou um dos ícones do movimen-
to pela institucionalização da reserva de mercado para a indústria nacional 
de computadores, medida que o governo já tomara por decreto. O pri-
meiro projeto nesse sentido foi por ela apresentado, o PL nº 1.384/1983, 
embora a lei finalmente aprovada tenha derivado da fusão de várias ou-
tras propostas, inclusive do governo, sintetizadas pelo parecer do senador 
Virgílio Távora. A conjuntura era favorável: havia não só um intenso de-
bate sobre o assunto, mas também apoio da opinião pública. Pela primeira 
vez, havia alguma convergência entre a oposição e os militares. Tancredo 
Neves, discursando como candidato a presidente, dirá em 1985: “Não se 
escreverá a história da informática no Brasil sem referência ao nome da 
deputada Cristina Tavares”.

Precedentes

Os computadores chegaram ao Brasil ainda nos anos 60, mas só no 
início dos anos 70 o governo começa a valorizar o alcance estratégico 
do setor, sua inf luência sobre a organização da sociedade e do aparelho 
estatal e, principalmente, sua relevância para a construção da indepen-
dência tecnológica do país.
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A evolução da atuação do Estado brasileiro nessa área é bem conta-
da pela própria Cristina no livro Informática, a batalha do século XXI, em 
coautoria com Milton Seligman. Milton foi seu grande parceiro nes-
sas formulações, e com ele escreverá outro livro, Informática e a Nova 
República. Em seu depoimento sobre Cristina Tavares, no início des-
ta obra, ele recorda a determinação com que ela se atirou ao assunto, 
ao ponto de dispor-se ao impensável naquela época: negociar com o 
inimigo, ou seja, com os militares.

Em 1982, o governo cria por decreto um órgão encarregado 
do assunto, a Capre (Comissão de Coordenação das Atividades de 
Processamento Eletrônico), que inicialmente ganha poderes para su-
pervisionar o setor, inclusive para licenciar importações de computa-
dores, componentes e suprimentos. O governo atuava unilateralmente, 
mas a reserva de mercado era uma aspiração do empresariado nacional 
do setor, de técnicos, professores, intelectuais e nacionalistas em geral. 
Evocando a campanha “o petróleo é nosso”, que nos anos 50 resultou 
na criação da Petrobras e no monopólio estatal, agora diziam “a infor-
mática é nossa”.

A intervenção governamental se intensifica com a criação, em 
1979, da SEI (Secretaria Especial de Informática), ligada ao Conselho 
de Segurança Nacional. A Capre, que não vinha ousando o suficiente, 
foi extinta. Num de seus primeiros atos, a SEI estabelece claramente 
a reserva do mercado de minicomputadores para empresas de capital 
nacional e condiciona à sua aprovação as importações do setor. Cabia-
lhe também aprovar todos os projetos para desenvolver computadores e 
equipamentos do ramo. Projetos de grandes multinacionais, como o da 
IBM, para fabricação de 2 computadores de maior porte, foram rejeita-
dos, despertando reações do capital estrangeiro e provocando atritos com 
os Estados Unidos. A reserva alcançaria a médio prazo outras faixas de 
computadores.

O governo orientava os órgãos públicos a dar preferência aos pro-
dutos nacionais. Além das máquinas (hardware), a reserva alcançou os 
software que, como se previa, seriam no futuro o grande filão de fatu-
ramento da indústria transnacional de informática. Os liberais de en-
tão criticavam a medida, prevendo que ela resultaria num grande atraso 
tecnológico para o país, o que de fato ocorreu, embora haja diferentes 
explicações para o insucesso da reserva. Entre eles, a ausência de inves-
timentos em pesquisas e o comodismo de empresários que, apesar de 
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beneficiados pelos incentivos fiscais, preferiam copiar produtos estran-
geiros a criar alternativas genuinamente brasileiras.

Posteriormente, o governo avançou mais, abrigando também sob 
a reserva o setor de “superminis”. O conf lito com os Estados Unidos 
acirrou-se. Em abril de 1983, o presidente da SEI, Coronel Joubert 
Brízida, encontra-se com um grupo de parlamentares do PMDB. 
Diante das pressões crescentes, era preciso legitimar a política e forta-
lecer a posição do governo. Cristina não hesitou. Foi uma das princi-
pais negociadoras entre o Congresso e os militares nacionalistas.

Em 13 de junho de 1983, Cristina apresenta seu projeto e a seguir 
o Senado promove um grande seminário sobre o tema. O Executivo 
estende a reserva aos produtos da Zona Franca de Manaus. Mas, diante 
das pressões americanas crescentes, é obrigado a recuar, aprovando dois 
projetos de fabricação de computadores com tecnologia importada. Na 
Câmara, outros projetos são apresentados. Muitas fusões vão acontecer 
ao longo da tramitação, até que seja finalmente aprovado o substitutivo 
negociado pelo senador Virgílio Távora (PDS). Terá o firme apoio dela, 
com algumas ressalvas, num discurso que pode ser lido neste livro sob 
o título “Informática: em defesa do Brasil”. Em 3 de outubro de 1984, 
o Congresso aprova o projeto que resultará na Lei nº 7.232/1984, a pri-
meira Lei de Informática.

Louvando a iniciativa, o senador Severo Gomes escreveu em artigo 
na Folha de S.Paulo, reproduzido na orelha do primeiro livro de Cristina 
e Seligman:

Há duas questões que emergiram no curso do processo legis-
lativo e que precisam mais iluminação. Primeiro, o Congresso 
assumiu o controle democrático da política de informática e 
sobre sua fiscalização. De três em três anos o Plano Nacional 
de Informática será submetido aos representantes do povo. 
Segundo, rompeu-se a unidade do modelo econômico depen-
dente, ditado pelos interesses externos, e há tanto tempo degra-
dando a vida dos brasileiros, no seu cotidiano e na sua soberania.

E mais adiante:

O curioso é que este processo teve origem em áreas milita-
res ligadas ao Conselho de Segurança Nacional e, se não tivesse 
tido o apoio das oposições democráticas, teria sido derrotado. 
Este episódio deve estar permitindo que caiam as escamas dos 
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olhos destes militares patriotas, que puderam compreender que 
a Questão Nacional não existirá sem a democracia. Sem o povo 
livremente organizado não haverá pátria independente. Está em 
expansão um amplo arco de alianças entre os brasileiros.

Com a reserva, a informática nacional chegou a atingir taxas de cres-
cimento de 30% ao ano em meados da década de 1980. O país alcançou 
em 1986 a sexta posição no mercado mundial, tornando-se depois o 
quinto maior fabricante, perdendo para países como Japão e Estados 
Unidos. O Brasil foi um dos poucos países capazes de suprir mais de 
80% de seu mercado interno.

Os tempos mudaram a partir da posse de Fernando Collor na presidên-
cia da República. Os defensores da liberalização da economia apontavam 
a reserva de mercado como uma fonte de atraso tecnológico, posição sus-
tentada ainda hoje por uma corrente de especialistas e industriais do setor. 
Mas havia, principalmente, o olho gordo das grandes corporações sobre 
o nada desprezível mercado brasileiro. Era chegada a hora de dominá-lo. 
Em 1990, uma série de modificações foi introduzida por Collor na Política 
Nacional de Informática, liquidando com a reserva de mercado.

Para Cristina e os que lutaram pela reserva, foi um golpe. Em seu 
livro A última célula, em que aborda sua luta contra o câncer, recorda um 
momento difícil durante seu tratamento em Houston, EUA. Os doen-
tes brasileiros haviam organizado uma ceia de Natal, a que comparece 
um bolsista da Petrobras na Universidade do Texas. Falavam mal do 
Brasil, dos brasileiros e de seus problemas. O visitante ataca duramente 
a reserva de mercado de informática, apontando-a como causa relevante 
do atraso tecnológico brasileiro. Cristina tem um ataque de indignação, 
como recorda no livro: 

Fico perplexa, devolvo a injúria com a grosseria que a imu-
nidade parlamentar e a doença me permitem. Digo furiosa que 
o povo brasileiro não tem culpa da falta de patriotismo, de na-
cionalismo e de projeto nacional de sua elite.

Serenadas as paixões ideológicas em torno do assunto, muitos es-
pecialistas sustentam que faltou ao Brasil combinar a reserva com a 
pesquisa, por meio do fortalecimento das universidades. E como estas 
foram sendo crescentemente esvaziadas, o projeto ficou capenga. Não 
se alcançou a independência tecnológica. Mas, sem a reserva, o país não 
teria construído a base sólida de que hoje dispõe nesse setor.
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Nestas batalhas travadas em torno da política de informática, 
Cristina Tavares apresentou ainda outros projetos regulamentadores 
e esteve sempre à frente das mobilizações do Congresso em torno do 
assunto. Empenhou-se decisivamente na instalação de subcomissão 
temática e relatou o Plano Nacional de Informática na Comissão de 
Comunicações. Quando os ataques à política de reserva de mercado 
tornaram-se mais intensos, em 1988, propôs a CPI da Indústria de 
Informática no Brasil. Deveria investigar o que andava acontecendo no 
setor, tanto nos nichos ocupados pela indústria nacional como nos seto-
res dominados pelas multinacionais.

Os computadores nacionais não competiam em qualidade nem em 
preço com os importados, que entravam ilegalmente no país. A indús-
tria nacional e o Estado brasileiro haviam perdido uma oportunidade.

Cristina propôs ainda normas para a automação e cobrou explica-
ções de autoridades sobre eventos ocorridos no setor. Projeto seu, que 
regulamentava o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico, chegou a ser aprovado, mas foi inteiramente vetado pelo 
Executivo. Mais tarde esse fundo tornar-se-ia uma das principais fon-
tes de financiamento da pesquisa no Brasil, mas sua regulamenta-
ção, para que efetivamente cumprisse sua finalidade, demoraria ainda  
alguns anos. Deve-se também a ela a criação, pela aprovação do Projeto de 
Resolução nº 59/83, da Comissão Permanente de Informática, posterior-
mente Comissão de Comunicação, Informática, Ciência e Tecnologia.

Em reconhecimento à sua contribuição ao setor, a Sociedade 
Brasileira de Computação (SBC), sob a presidência do professor Silvio 
Meira, instituiu o Prêmio Cristina Tavares, para distinguir projetos e 
monografias de alta relevância sobre o assunto.

III – A QUESTÃO DA MULHER

Embora a primeira deputada, Carlota Pereira de Queirós, te-
nha chegado à Câmara em 1934, até o início dos anos 80 a saudação 
convencional dirigida ao Plenário ainda era exclusivamente masculi-
na: “Senhor Presidente, Senhores Deputados”. Incomodada com esse 
comportamento que considerava machista e mesmo grosseiro, Cristina 
Tavares apresentou, em 1981, um projeto de resolução que determinava 
a adoção, como norma da Casa, de uma saudação inclusiva: “Senhores 
deputados, senhoras deputadas”.
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Hoje soa estranho que providência tão óbvia tenha exigido tal esfor-
ço. Mas naquela época a maioria masculina do plenário achava normal 
que as senhoras deputadas fossem tratadas como senhores. A proposi-
ção nem chegou a ser aprovada, mas surtiu seu efeito, que perdura hoje 
como um bom costume.

Mas, entre as muitas propostas que apresentou com vistas a garantir 
e ampliar os direitos civis e sociais das mulheres, a mais importante foi 
sem dúvida o PL nº 6.023, de 1982. Propunha alterações importantes 
no Código Civil que garantiam a igualdade jurídica do homem e da 
mulher dentro do casamento. O anacrônico estatuto da mulher casada 
preconizava sua inteira sujeição ao marido, tanto nos aspectos econômi-
cos como jurídicos. Não lhe era assegurado sequer o direito de consti-
tuir sozinha um advogado, cabendo unicamente ao marido a gestão do 
patrimônio, o exercício da autoridade sobre os filhos e todas as decisões 
de ordem familiar.

Cristina em verdade subscreveu, dando-lhe forma de projeto, como 
deixou claro na justificativa, a síntese de muitos debates realizados por 
movimentos e grupos feministas. Duas importantes ativistas e advoga-
das, Florisa Verucci e Silvia Pimentel, deram-lhe a forma jurídica. Até 
1962, argumentavam, a mulher brasileira ainda era equiparada aos ín-
dios, aos pródigos, aos menores e aos incapacitados mentais. Mudanças 
importantes foram então introduzidas no código, por iniciativa pioneira 
de outra advogada feminista, Romy Medeiros. Mas persistiam ainda 
em seu texto anacronismos incompatíveis com a nova realidade social 
em que as mulheres, já exercendo plenamente seus direitos políticos, 
passaram a desempenhar também um importante papel na vida social, 
cultural e econômica do país.

O projeto foi levado ao Congresso por quarenta representantes de 
movimentos e instituições feministas e subscrito por Cristina Tavares. 
Tratava-se de democratizar também a noção de família.

Naquele momento, falava-se em Constituinte e em eleições diretas, 
mas tudo isso ainda era incerto. O projeto estabelecia a responsabilida-
de comum do casal pela manutenção do lar, gestão dos bens, guarda e 
educação dos filhos, escolha do domicílio e outras decisões. Conceitos 
superados pela mudança dos costumes precisavam ser removidos do có-
digo, como a tipificação do adultério como crime e a valorização da 
virgindade como pressuposto da honestidade da mulher.
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Havia outra proposta de alteração do Código Civil em tramitação, e 
o relator acabou incorporando a seu parecer boa parte do projeto apre-
sentado por Cristina. O projeto foi ao Senado, onde ficou alguns anos 
antes de voltar à Câmara, de onde saiu para ser finalmente promulgado 
somente em 2003. Outra vitória tardia de Cristina e das mulheres foi 
com o PL nº 4.523, de 1981, pelo qual propôs a revogação de lei que 
instituía a data de 30 de abril como Dia Nacional da Mulher. Alegou 
que, já existindo o Dia Internacional da Mulher, o 8 de Março, criado 
pela ONU em 1910, a existência de uma data nacional, sem qualquer 
significado especial, serviria para esvaziar a participação das mulheres 
brasileiras nas manifestações universalmente programadas para o 8 de 
Março. A data nacional continua existindo, mas nunca pegou.

Outro projeto polêmico foi o PL nº 4.718, de 1990, que sujeitava a ple-
biscito uma nova redação para o artigo 128 do Decreto-Lei nº 2.848/1940, 
que ampliava as situações em que o aborto poderia ser legalmente realizado 
por médico, inclusive da rede pública de saúde. Foi arquivado, mas ali-
mentou um debate necessário. Cristina já fizera uma tentativa em 1983 e 
voltava à carga em 1990, depois de ampla discussão do assunto, admitindo 
agora a consulta popular. Até então, o aborto só poderia ser autorizado pela 
Justiça quando “não houvesse outros meios para salvar a vida da criança e 
da gestante”. Apesar do arquivamento da proposta, posteriormente foram 
aprovadas mudanças nessa mesma direção.

Cristina Tavares propôs, em 1985, ao apresentar o PL nº 5.098, que 
se garantisse também às mulheres o direito de terem sua aposentadoria 
corrigida desde que, tendo-se aposentado com 25 anos de trabalho (an-
tiga aposentadoria proporcional), voltassem à ativa por mais 10 anos. A 
mesma norma já se aplicava aos homens, quando se aposentassem aos 30 
anos de serviço. Foi arquivado, mas a norma foi mais tarde encampada 
pela Constituinte e depois revogada por reformas posteriores. Com a 
apresentação de outro projeto, o PL nº 5.l50, de 1985, Cristina propôs 
o fim da suspensão do pagamento de pensão previdenciária a viúvas que 
voltassem a se casar, uma restrição de caráter nitidamente patriarcal.

Neste mesmo ano de 1985, com o PL nº 6.014, abordou uma questão 
que mais tarde viria a ser objeto de lei, mas não por meio de seu pro-
jeto, que terminou arquivado. Garantia também ao homem, ou com-
panheiro em união estável, o direito de receber pensão previdenciária 
em função da morte da esposa ou companheira que fosse segurada do 
INSS. Até então, os viúvos não tinham esse direito. A exclusividade 
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das mulheres, argumentava Cristina, era uma indução à dependência 
econômica do marido, e uma discriminação sexista contra os homens. 
Bateu-se pela questão na Constituinte, que instituiu o princípio mais 
tarde regulamentado.

Da mesma forma não se permitia ainda que os cônjuges fizessem de-
claração de rendimentos em separado, devendo sempre a mulher figurar 
na declaração do marido, “mais um resquício do Código Napoleônico 
em nossa legislação”, dizia Cristina ao apresentar projeto que corrigia a 
distorção. Hoje homens e mulheres entregam suas declarações de renda 
separadamente à Receita Federal, apoiados em norma legal.

IV – IMPRENSA E COMUNICAÇÃO

Originária do jornalismo, Cristina Tavares levou para a Câmara sua 
preocupação com a liberdade de imprensa e o exercício da profissão, até 
então ainda mal regulamentados no Brasil, e sujeitos a cânones éticos e 
profissionais muito frouxos. Mas incorporou, nessa frente de atuação, 
a defesa da democratização dos meios de comunicação, um conceito 
ainda incipiente naquela época.

Nesse sentido, a grande batalha foi travada na Constituinte, em torno 
da redação do Capítulo 5 do Título VIII da Constituição, denominado 
“Da Comunicação Social” e composto por cinco artigos, do 220 ao 224. 

Cristina foi uma precursora do debate sobre a democratização dos 
meios de comunicação, que despontou nos anos 1980 com a redemocrati-
zação, agregando defensores e estudiosos na Frente Nacional por Políticas 
Democráticas de Comunicação, que deu origem, na década seguinte, ao 
Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC). Outra 
instituição importante no debate foi a Fenaj (Federação Nacional dos 
Jornalistas). Essas e outras entidades se organizaram para influenciar as de-
cisões da Constituinte nessa área e encontraram seus principais interlocu-
tores em Cristina Tavares e no deputado Arthur da Távola (PMDB-RJ). 
Juntos, eles e outros constituintes de esquerda afinados com o tema enfren-
taram um lobby poderoso das empresas de comunicação, com as quais se 
alinharam inteiramente os conservadores do Centrão.

À frente de entidades da sociedade civil, apresentou a Emenda 
Popular 91, subscrita por 111.192 pessoas, que defendia, entre outras 
propostas, o monopólio estatal das telecomunicações e a criação do 
Conselho de Comunicação Social. 
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Cristina, como relatora da Subcomissão da Ciência e Tecnologia 
e da Comunicação, acolheu as propostas da emenda. Entre elas, a de 
que o Conselho fosse o responsável pela concessão de canais de rádio 
e televisão, prerrogativa que sempre fora do Poder Executivo. Cristina 
propõe vários outros dispositivos que garantiriam um sistema de co-
municação mais republicano e democrático, mas seu relatório enfren-
ta cerrada obstrução tanto na subcomissão quanto, posteriormente, na 
Comissão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação, e finalmente na 
Comissão de Sistematização, onde Cristina protesta: 

Eu gostaria de registrar, Sr. Presidente, que pela terceira 
vez não conseguimos votar o capítulo das comunicações. Foi 
tumultuado na subcomissão, foi tumultuado na comissão, e 
agora, novamente, lamento que os membros da Comissão de 
Sistematização não tenham dado oportunidade para vencermos 
ou perdermos, no voto.

Na subcomissão, a correlação de forças era amplamente favorável aos 
conservadores, entre os quais muitos eram concessionários de emissoras 
de rádio e televisão em seus estados. Um deles, o deputado José Carlos 
Martinez (PMDB-PR), apresentou um texto alternativo que liquidava 
com o de Cristina. Nenhum deles foi votado. A seguir, o debate foi 
reaberto na Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da 
Ciência e Tecnologia e da Comunicação, na qual o relator era Arthur 
da Távola. Seu relatório praticamente reproduziu o de Cristina, mas 
também enfrentou forte oposição. Os conservadores tinham 40 votos 
contra 22 da centro-esquerda. Houve novo tumulto e o relatório não 
foi votado, nem o seria na Comissão de Sistematização.

Tão grave impasse só foi resolvido no plenário, com uma propos-
ta negociada que manteve o monopólio estatal das telecomunicações 
e a vedação ao capital estrangeiro no setor (artigo 222) e garantiu ao 
Executivo as concessões de canais (artigo 223), mas, agora, sujeitas a 
aprovação do Congresso. Cristina e Távola, embora derrotados em 
muitos pontos de seus pareceres, conseguiram garantir, na negociação, 
a inclusão de alguns dispositivos que representavam avanços. Se tives-
sem sido regulamentados, teriam atendido às aspirações por um sistema 
mais democrático e menos concentrado. Nunca o foram. 

Um dos artigos “progressistas” garantidos por eles é o 221. Ele es-
tabelece que a programação das emissoras deve ser preferencialmente 
educativa, artística e cultural, que a produção de conteúdos deve ser 
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regionalizada e a produção independente, estimulada. Mais tarde, a 
deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) apresentou projeto que regula-
mentava o artigo. Aprovado pela Câmara, foi bloqueado no Senado.

Outro avanço foi representado pelo artigo 223. Ao tratar das con-
cessões de canais de radiodifusão, previa a observância da complemen-
taridade entre os setores privado, público e estatal. É com base nesse 
artigo que, em 2007, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, será criada a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), responsável 
pela implantação e gestão do sistema público de comunicação, compos-
to por TV, rádios e agência de notícias públicos, sob a supervisão de um 
conselho de representantes da sociedade. A radiodifusão, até então, fora 
exclusivamente privada no Brasil. Ainda com base nesse artigo, surgi-
ram também os sistemas de rádio e televisão dos três poderes, de natu-
reza estatal, tais como TV NBr, TV Câmara, TV Senado e TV Justiça.

A negociação garantiu ainda a aprovação do artigo 224, que previa a 
criação do Conselho de Comunicação Social, vinculado ao Congresso 
e composto por representantes das empresas, dos profissionais do setor 
( jornalistas, artistas e produtores) e de representantes da sociedade civil. 
Ele chegou a ser instalado, mas nunca teve o papel ativo que dele se 
esperou, o de uma agência reguladora do setor no que toca aos deveres 
dos concessionários e aos direitos dos cidadãos.

A partir do segundo governo Lula, cresceu no Brasil o debate sobre 
a regulamentação da mídia, de modo a garantir o pluralismo e evitar os 
monopólios, oligopólios e a propriedade cruzada. As grandes empresas 
de comunicação e os setores conservadores sempre bloquearam esse de-
bate, distorcendo seu verdadeiro objetivo, que passou a ser apresentado 
como tentativa de cercear a livre manifestação de pensamento, criação, 
expressão e informação, consagradas no artigo 220 do capítulo das co-
municações. Cristina, se estivesse viva e na vida pública, com certeza 
seria um expoente desse debate do qual foi uma das precursoras. 

Antes, porém, da batalha na Constituinte, Cristina Tavares já havia 
apresentado muitos outros projetos de lei relacionados com o jornalis-
mo e com os meios de comunicação. Com o PL nº 3.814/1984, propôs 
que as redes de televisão reservassem um mínimo de 15% do tempo 
de transmissão diário para programas produzidos regionalmente, cota 
que deveria chegar a 20% aos domingos. Seu objetivo era preservar a 
identidade cultural das populações e garantir uma fatia mínima de mer-
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cado profissional nas regiões receptoras. Com outra fórmula, a proposta 
acabará sendo incorporada pelo já citado artigo 221 da Constituição. 

Da mesma forma, propôs ela (PL nº 5.824/1986) que a publicidade 
dos órgãos públicos regionais buscasse preservar alguma identidade cul-
tural com as diferentes regiões do país, utilizando-se de linguagem e de 
imagens pertinentes ao imaginário regional. O PL nº 4.083 tratou de 
suprimir a figura do “responsável” por publicações registrado junto ao 
Ministério do Trabalho, instrumento que as empresas se vinham valendo 
para burlar a exigência de que alguns cargos fossem ocupados exclu-
sivamente por jornalistas profissionais, portadores de registro. Com 
o PL nº 5.837/1982, garantiu a validade nacional da carteira de iden-
tidade de jornalista expedida pela Federação Nacional dos Jornalistas 
(Fenaj). Tentou ainda proibir que as agências de notícias, hoje con-
solidadas como fonte comercial de informações, vendessem notícias 
a veículos situados no local de ocorrência do fato jornalístico. Seu  
objetivo era evitar que a notícia sobre um acontecimento no Amazonas, 
por exemplo, fosse divulgada pelos veículos locais a partir de material 
vendido por agências de São Paulo. Um mecanismo para fortalecer a 
imprensa regional e o mercado de trabalho local.

V – AS QUESTÕES TRAbALHISTAS

Cristina Tavares não conseguiu aprovar nenhum dos projetos de lei 
ordinária que apresentou na Câmara relacionados com os direitos so-
ciais dos trabalhadores. Entretanto, boa parte deles estão hoje expressos 
no artigo 5º da Constituição Federal e muitos derivaram de emendas 
de sua autoria na Constituinte. Algumas propostas foram também mais 
tarde transformadas em lei ou regulamentadas por iniciativa de outros 
parlamentares ou de novos governos.

É o caso, por exemplo, dos direitos previdenciários e trabalhistas das 
empregadas domésticas, objeto do PL nº 5.907 por ela apresentado em 
1985. É grande a semelhança entre suas propostas e as normas que vi-
riam a ser criadas no futuro, boa parte delas originárias de suas emendas 
na Constituinte. Ou, ainda, o caso do seguro desemprego, aprovado 
pela Constituinte e mais tarde regulamentado por projeto de lei com-
plementar do então deputado José Serra (PSDB-SP).

Cristina propôs a inovação, em termos muito semelhantes aos que se-
riam adotados mais tarde, com o seu PL nº 6.603, de 1982. Com outro 
projeto, o PL nº 2.638, de 1983, sugeriu a correção monetária dos salários 
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atrasados dos servidores públicos. O atraso acontecia com frequência, mas 
a correção inflacionária não era automaticamente aplicada, por impensável 
que isso pareça hoje. Propôs ainda a correção dos débitos trabalhistas, uma 
defesa dos trabalhadores contra as manobras protelatórias dos patrões, que 
contavam com a morosidade da Justiça trabalhista para só pagarem seus dé-
bitos quando os valores já tivessem virado pó, corroídos pela hiperinflação 
que castigou o Brasil naquele período.

Com o PL nº 3.620, de 1980, Cristina tentou suprimir o Contrato 
Temporário de Trabalho por 90 dias, denunciando o mau costume de 
empresários brasileiros de recorrerem ao instrumento para reduzir os 
gastos com FGTS e outros encargos, o que resultava num rodízio de 
mão de obra lesivo aos trabalhadores. Este tipo de contrato ainda existe, 
mas hoje é muito melhor regulamentado. 

VI – OUTRAS PROPOSTAS

Apesar dos temas preferenciais, Cristina Tavares tinha preocupações 
legislativas diversificadas, todas pautadas pelo espírito público e demo-
crático que norteou sua atuação parlamentar. Em favor da classe média, 
tentou introduzir o desconto dos gastos com taxas de condomínio do 
imposto de renda a pagar. Tentou revogar a famigerada Lei Fleury, que 
hoje ainda permite a criminosos primários, ainda que autores de cri-
mes graves, o direito de responder ao processo em liberdade. Como se 
sabe, essa lei foi criada pela ditadura para beneficiar o delegado Sérgio 
Paranhos Fleury, comandante da repressão em São Paulo, quando foi 
condenado por envolvimento com o Esquadrão da Morte.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, uma inovação que seria tão lou-
vada no futuro, teve em Cristina uma precursora. Ela apresentou dois 
projetos para criar ou ampliar exigências na prestação de contas das pre-
feituras. Tentou melhorar a regulamentação penal dos crimes de im-
probidade administrativa e abuso de autoridade. Uma norma hoje em 
vigor, a revisão anual das declarações de renda e patrimônio dos mem-
bros superiores dos três poderes, foi objeto de projeto dela em 1985. 
Foi também de sua autoria um dos primeiros projetos a tentar impor 
normas mais rígidas à divulgação de pesquisas eleitorais.

Dois projetos falam de sua natureza solidária e de suas exigências na 
política. Não foi mãe, mas vendo os problemas de Fátima, sua secretária, 
e de outras funcionárias da Câmara que tinham filhos pequenos, apre-
sentou projeto de resolução que criava creches para filhos de servidores. 
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E inconformada com a ambivalência de alguns governistas, já no fim 
da ditadura, quando o regime aproximava-se de seu fim, apresentou 
projeto que definia o lugar de cada bloco no plenário. Os integrantes da 
Maioria deveriam continuar sentando-se sempre do lado direito. Os da 
Minoria, onde costumeiramente estiveram, do lado esquerdo. Era uma 
resposta aos vira-casacas que, vendo o navio balançar, ensaiavam pular 
no barco da oposição. Não adiantou muito, pois veio a Nova República 
e muitos aliados da ditadura passaram-se para o novo bloco governista, 
para indignação de Cristina.

VII – CONTRIbUIÇÕES À CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Instalada a Constituinte, uma das primeiras polêmicas foi sobre o 
alcance de sua soberania. De um lado estavam os aliados do antigo re-
gime e os conservadores em geral, defendendo a restrição de poderes da 
Assembleia. De outro, os vencedores da transição, os democratas e os 
progressistas de esquerda que haviam combatido a ditadura. Defendiam 
sua inteira soberania para elaborar a nova Carta Magna do país, revogar 
leis do antigo regime e instituir o calendário de eleições e outros atos 
necessários à plena redemocratização. 

A disputa materializou-se na votação do regimento, que levou 
Cristina a dizer, na sessão de 20 de fevereiro de 1987: 

A luta que vamos travar a partir de agora, com a discussão 
e votação do regimento interno, é precisamente a batalha da 
soberania.

Os defensores da soberania ampla venceram. O regimento adotou 
um método democrático de trabalho, pela divisão dos constituintes em 
24 subcomissões temáticas, que receberam contribuições populares e 
promoveram audiências públicas. Os relatórios, agrupados de três em 
três, foram encaminhados a oito comissões, que por sua vez apresenta-
ram seus anteprojetos à Comissão de Sistematização, produtora do tex-
to final. O Centrão, agrupamento de centro-direita, aprovaria depois 
uma alteração no regimento que permitiria a apresentação de emendas 
coletivas, que vieram a substituir muitas propostas originais da grande 
comissão sistematizadora.

Cristina Tavares foi relatora da subcomissão de Comunicação, ti-
tular das subcomissões da Família, Educação, Cultura e Esportes. Foi 
suplente da de Nacionalidade, Soberania e Relações Internacionais e da 
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de Direitos e Garantias do Homem e da Mulher e titular da Comissão 
de Sistematização.

Uma de suas primeiras batalhas tinha como objetivo aprovar a re-
solução que obrigaria as emissoras de rádio e televisão, na condição de 
concessionárias de serviços públicos, a divulgar um boletim diário so-
bre os trabalhos da Constituinte. Antes da votação, subiu à tribuna para 
denunciar as ameaças e pressões que estariam sendo feitas por dirigen-
tes da Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão) 
contra a aprovação da medida, destinada a garantir a autonomia da 
Constituinte para comunicar à sociedade o curso e o resultado de seus 
trabalhos. O boletim acabou sendo aprovado e veiculado.

Os trabalhos ainda estavam começando quando despontou o agudo 
conf lito de interesses entre a Constituinte e o presidente da República, 
José Sarney. Esta disputa entre os dois poderes viria conturbar os traba-
lhos da Assembleia ao longo de seus quase dois anos de duração e tinha 
origem numa indefinição jurídico-política. A Constituição de 1967, 
mutilada e deformada pelos atos institucionais da ditadura, estabelecia 
um mandato presidencial de cinco anos, a mesma duração adotada pela 
Constituição democrática de 1946. Mas Geisel o havia ampliado para 
seis anos, de modo a garantir tempo maior a seu sucessor, João Batista 
Figueiredo, a quem caberia conduzir a abertura e concluí-la com a elei-
ção indireta de um civil apoiado pelo regime militar.

A chapa Tancredo-Sarney foi vitoriosa no Colégio Eleitoral sob a 
vigência da Constituição de 1967. Logo, Sarney tinha direito a seis anos 
de mandato, argumentavam seus aliados. Os defensores do encurta-
mento alegavam um compromisso não escrito de Tancredo Neves de 
governar apenas quatro anos, depois dos quais haveria a primeira elei-
ção direta. O conf lito agravou-se quando Sarney passou a sustentar, 
inclusive em pronunciamentos oficiais na televisão, que a Constituinte 
não tinha poderes para reduzir seu mandato. Passou também a de-
fender, juntamente com seus apoiadores, um mandato de cinco anos,  
argumentando estar abdicando de um ano, e o sistema presidencialista 
de governo. No início, era clara a inclinação da Constituinte pela ado-
ção do parlamentarismo.

Cristina, que já acumulava divergências com o governo da Nova 
República, será uma contendora exaltada nessa disputa. Protestaria na 
tribuna em 19 de maio:
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Não pode o presidente da República diminuir a sobera-
nia da Constituinte, impor-lhe uma decisão autoritária (...) 
Não será o presidente José Sarney, que está cumprindo um 
mandato de transição, que não lhe foi outorgado, quem vai 
impor à Constituinte soberana seja o regime presidencialista 
ou parlamentarista, seja um mandato de quatro, cinco ou seis 
anos de duração.

Em outro discurso chegou a dizer que Sarney pretendia repetir o ges-
to do Imperador Pedro I, que em 1824 cercou com tropas a Assembleia 
Constituinte e outorgou uma nova Constituição ao país. No dia 11 de 
março de 1988, afirmou em discurso:

Não há como confundir o regime, a forma de governo e a 
duração do mandato do presidente da República (...) Este é um 
governo que está em queda livre. Este governo é uma sucessão 
de crises.

Ao longo dos trabalhos, bateu-se energicamente pelo parlamenta-
rismo e pelo mandato de quatro anos. Como se sabe, prevaleceram os 
cinco anos e o sistema presidencialista, que será confirmado pelo ple-
biscito de 1993.

A rejeição das Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs) pelos 
constituintes e a posterior decisão do governo Sarney de criá-las por 
decreto gerou novo confronto em agosto de 1988. Cristina protestou:

Estão cada vez piores as relações entre a Constituinte e o go-
verno federal. Decide-se uma coisa nesta Casa e Sua Excelência, 
o senhor presidente da República, entende fazer o contrário.

Muitos outros temas e votações dividiram e agitaram a Constituinte, 
produzindo formidáveis confrontos entre o bloco de centro-esquerda (pro-
gressistas do PMDB, PT, PCdoB, PCB e PDT) e a coalizão conservadora 
do Centrão, também suprapartidária. Cristina, nacionalista e defensora de 
um Estado forte, concentrará sua energia política na elaboração e aprovação 
dos dispositivos relacionados com a soberania nacional, tais como a institui-
ção dos monopólios estatais em diversos setores econômicos e a definição 
do conceito de empresa nacional. Será protagonista importante também 
na elaboração dos capítulos que tratam dos direitos da mulher, dos índios e 
das minorias, da reforma agrária, das comunicações, dos direitos políticos 
e da cidadania, dos direitos sociais dos trabalhadores e das comunicações.
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O livro A nova Constituição, já citado, informa que, relativamente à 
participação na Constituinte, ela foi mencionada pela imprensa nacional 
205 vezes e apresentou 227 emendas, das quais 95 foram aprovadas e inte-
graram o texto final da Constituição. Um índice de aprovação de 41%, um 
dos mais altos entre os constituintes. O mesmo estudo identificou o voto 
de todos os constituintes em relação a alguns temas emblemáticos, seja pela 
carga ideológica ou pelas controvérsias que despertaram. Cristina votou a 
favor das seguintes propostas, dentro do elenco adotado pelos autores:

• rompimento de relações diplomáticas com países que pratica-
vam a discriminação racial;

• mandado de segurança coletivo;

• sujeição da propriedade privada ao interesse social;

• remuneração das horas extras em 50% adicionais;

• jornada semanal de 40 horas;

• unicidade sindical;

• aviso prévio proporcional ao tempo de serviço;

• voto facultativo aos 16 anos;

• proibição do comércio de sangue;

• limitação dos encargos da dívida externa;

• fundo de apoio à reforma agrária;

• desapropriação da propriedade improdutiva com vistas à refor-
ma agrária;

• licença gestante de 120 dias;

• direitos dos trabalhadores domésticos;

• cota para pessoas com deficiência nos concursos públicos; e

• sistema parlamentarista de governo.

Votou contra:

• adoção da pena de morte;

• pluralidade sindical;

• sistema presidencialista de governo; e

• mandato de cinco anos para o então presidente da República.
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No segundo turno de votações, no segundo semestre de 1988, 
Cristina Tavares já estava doente e teve que se licenciar para fazer tra-
tamento no exterior, faltando a boa parte das sessões. Deixou entre-
tanto a marca de sua contribuição em quase todos os capítulos da nova 
Constituição. Dentre as emendas de sua autoria acolhidas pelo relator-
-geral, deputado Bernardo Cabral (PMDB-AM), destacam-se as se-
guintes, pela ementa da finalidade:

1) Suprime a expressão “será punido como crime o aborto dire-
tamente provocado” (a formulação original constitucionalizava 
um delito que é tratado pelo Código Penal).

2) Estabelece a distribuição dos recursos do Fundo Partidário 
proporcionalmente ao tamanho das bancadas dos partidos na 
Câmara dos Deputados.

3) Garante o direito de resposta aos cidadãos nos veículos de 
comunicação.

4) Garante a liberdade de manifestação do pensamento e da criação 
artística. A ação do Estado quanto a diversões e espetáculos pú-
blicos ficará limitada à informação sobre o conteúdo, faixa etá-
ria, horários e locais em que a apresentação se revele inadequada.

5) Institui o horário de propaganda partidária gratuita no rádio e 
na televisão.

6) Torna proibidas a propaganda de guerra e a veiculação de pre-
conceitos de religião, de raça e de classe.

7) Institui o Conselho de Comunicação Social e determina como 
princípios de uma política para o setor a promoção da cultura 
nacional e regional, a pluralidade e a descentralização.

8) Institui o monopólio estatal das telecomunicações.

9) Institui o monopólio estatal da pesquisa, lavra, refino e trans-
porte de petróleo.

10) Assegura direitos sociais e trabalhistas aos trabalhadores 
domésticos.

11) Determina o funcionamento de creche e pré-escola para crian-
ças até seis anos de idade nas empresas privadas e órgãos públicos.

12) Transforma em dever do Estado informar aos cidadãos sobre 
métodos científicos de controle da fertilidade.
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13) Prevê a aprovação de lei que determina a parcela dos orçamen-
tos da União, estados e municípios que será aplicada anual-
mente na capacitação científica e tecnológica. Prevê a conces-
são de incentivos às empresas públicas e privadas que invistam 
no desenvolvimento científico e tecnológico.

14) Considera empresa nacional a que tiver sede no país e cujo con-
trole de capital e de decisão for de pessoas físicas residentes e 
domiciliadas no Brasil.

15) Garante a igualdade de direitos e obrigações entre o homem e 
a mulher.

16) Determina que o combate à pobreza seja uma das obrigações do 
Estado.

17) Institui a contribuição previdenciária do empregador tendo 
como base o faturamento da empresa.

18) Suprime do texto a obrigatoriedade de que a indenização para 
fins de reforma agrária tenha que ser feita em dinheiro.

19) Prevê que a lei poderá estabelecer reservas de mercado interno 
tendo em vista o desenvolvimento econômico e a autonomia 
tecnológica e cultural do país. Prevê que as administrações di-
reta e indireta utilizarão de preferência bens e serviços ofertados 
por empresas nacionais.

20) Institui em nível nacional a figura do defensor do povo e de-
termina que as constituições estaduais instituam defensorias do 
povo.

21) Suprime do texto o direito das empresas de transporte urbano à 
imunidade quanto ao pagamento do ICMS.

22) Suprime do anteprojeto a possibilidade de que escolas particula-
res sem fins lucrativos recebam verbas públicas.

23) Exige a que outorga e renovação de concessão pública de serviços 
de radiodifusão e televisão passem a ser votadas pelo Congresso.
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Armada com a palavra

A IRREVERÊNCIA COMO ESTILO

Se o homem é seu estilo, como alguém já disse, Cristina Tavares 
e sua oratória são inseparáveis. Sua linguagem traduzia seu modo pe-
culiar de fazer política, e nela o que se destacava, antes de tudo, era 
a irreverência temperada pela ironia, ora fina, ora rombuda. Em seus 
discursos havia uma deliberada insurgência contra os “bons modos”, 
uma ausência calculada de eufemismos e meias palavras. Não se encon-
tra neles a tergiversação e os rodeios tão próprios da oratória política. 
Dispensando sutilezas, atacavam diretamente o ponto, com objetivida-
de e franqueza. Foram quase sempre curtos, raramente comportando a 
tradicional sequência de apartes.

Assim como não cuidava da aparência física em busca de aceitação 
social, Cristina não falava para agradar ou encantar. Palavras em sua 
boca eram armas, serviam para explicitar ideias, convencer, denunciar, 
fustigar e até mesmo ofender, se achasse necessário. Os adjetivos não são 
gratuitos, são escolhidos e brandidos como espadas, embora surjam aos 
borbotões. Essa oratória contundente traduz uma práxis política marca-
da pelo rigor ético, a firmeza, a honestidade e, para muitos, o sectarismo 
de posições e o pendor idiossincrático.

Em seus discursos no Plenário da Câmara, atividade a que dedicava 
uma parte importante de sua militância parlamentar, pode-se encon-
trar a bravura e o destemor no combate à ditadura, a força telúrica de 
sua relação com Pernambuco e também seu cosmopolitismo, sua aten-
ção constante à política internacional, às mudanças do mundo e de seu 
tempo. A deputada que não se resignara a ser mera coadjuvante num 
Plenário dominado por homens ali também falou sempre em defesa das 
mulheres e de seus direitos. Todos os compromissos e bandeiras políti-
cas que sustentou, aqui já mencionados, foram objetos de intervenções 
ao longo de seus mandatos e na Constituinte, bem como a referência 
às figuras que marcaram sua vida: Ulysses, Sartre, D. Hélder Câmara, 
Teotônio Vilela, entre outros.

Boa parte de seus discursos foram feitos de improviso. Alguns foram 
previamente escritos por ela mesma. A partir da Constituinte, terá a co-
laboração de Amália Maranhão, uma grande amiga desde os tempos do 
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Jornal de Brasília, voluntariamente afastada do jornalismo político para 
ajudá-la. Este livro traz um depoimento de Amália sobre sua convi-
vência pessoal e profissional com Cristina, no qual diz: “Começamos 
escrevendo a quatro mãos, mas logo depois ela me passou a bola”.

Cristina era uma mulher culta, formada na tradição humanista de 
Pernambuco, mas não gostava de afetações intelectuais. A erudição como 
distintivo não lhe interessava. Ao abuso de conceitos teóricos, um ma-
neirismo típico da esquerda, preferia a abordagem direta, pontuada pela 
evocação da história e de suas lições, ou a citações da boa literatura, assun-
to que bem conhecia. Em 6 de outubro de 1980, valeu-se do poeta T. S. 
Eliot, usando versos do poema “Burnt Norton” (o primeiro dos “Quatro 
Quartetos”) para criticar a histórica ausência de projeto para o desenvol-
vimento do Nordeste, um tema recorrente de seus pronunciamentos.

O tempo passado e o tempo presente

Estão ambos talvez presentes no tempo futuro,

E o tempo futuro contido no tempo presente.

Se todo tempo é eternamente presente,

Todo tempo é irredimível.

No discurso em que se despede do PMDB, que integra este li-
vro, recorre aos versos de Carlos Drummond de Andrade, no poe-
ma “O marginal”, “a forma poética de se dizer o que eu disse”: 

As humilhações sem conta

que pesavam sobre os fracos.

Os direitos mais singelos

nunca mais consentidos.

O gosto ardente da posse

acima de qualquer código.

A volúpia de mandar

e de mandando, oprimir.

Em outro discurso, em defesa de Lula, quando este disputava o se-
gundo turno da eleição presidencial de 1989 com Fernando Collor de 
Mello, Cristina faz uso de parte da letra cantada por Pablo Milanez 



81

PERFIS PARLAMENTARES CRISTINA TAVARES

em Canción por la unidad latinoamericana, traduzida e cantada por Chico 
Buarque de Hollanda:

A história é um carro alegre

cheio de um povo contente

que atropela indiferente

todo aquele que a negue.

O ex-deputado e ex-presidente do PT José Genoíno, que foi cole-
ga de Cristina nas legislaturas de 1983-1986 e 1987-1990, recorda esta 
combinação de agressividade com sensibilidade:

Cristina combatia sem perder a ternura. Isso era o que eu 
mais admirava nela. Seu destino natural era o PT, mas não viveu 
o suficiente para dar esse passo.

Apesar da sensibilidade, ela era implacável com os adversários, e 
quanto mais alto estivessem, mais fortes eram seus disparos. Era dos que 
gostam de atirar para cima. O ex-presidente João Figueiredo passou os 
últimos meses de seu longo mandato pedindo que o povo o esquecesse. 
Cristina o atacou em muitos discursos em seu primeiro mandato. Num 
deles, comparou-o ao avestruz:

Concluo, Sr. Presidente. Talvez V.Exa. não jogue o jogo 
do bicho como nós, lá no Nordeste. Mas, o número um, Sr. 
Presidente, é o número do avestruz e o avestruz é aquele bicho 
que enterra a cabeça no chão, para não ver o que está se passando 
em volta; ele não vê a inf lação; ele não vê a miséria; ele não vê o 
desemprego. Pois bem, Sr. Presidente, a discussão continua com 
os outros números, porque o número um, infelizmente, está 
com a cabeça enterrada, para não ver o que se passa em volta.

O DURO COMbATE

Durante a ditadura, uma das tarefas dos oposicionistas consequentes 
era a de denunciar os desmandos e a violência do aparelho repressivo por 
meio da tortura, da perseguição, da intimidação. Apesar dos riscos, era 
uma das poucas formas de resistência. Discursos que o regime consi-
derou ofensivos, dentro ou fora do Congresso, resultaram muitas vezes 
na perda do mandato e dos direitos políticos. A partir de 1979, quando 
Cristina chega à Câmara, não aconteceram mais cassações, o auge do 
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autoritarismo passara, mas o risco estava sempre presente. Na trincheira 
da resistência parlamentar, ela foi das mais corajosas e persistentes. 

No dia 16 de abril de 1979, ela denuncia da tribuna:

A brutalidade policial atinge grau inusitado no quotidiano 
da vida brasileira. A tortura, não apenas a presos políticos, mas a 
presos comuns, tornou-se uma prática administrativa. E as pri-
sões brasileiras ostentam o doloroso estigma que Dante descre-
veu: “Deixai todas as esperanças, vós que aqui entrais”.

Mesmo combatendo os moderados no MDB e reconhecendo os limi-
tes da oposição parlamentar ao governo dos militares, defendia a unidade 
da frente política que lutava contra o regime. No dia 6 de junho de 1979, 
aborda o tema após ter participado, no fim de semana anterior, do encon-
tro em São Bernardo do Campo, que daria origem ao PT. Reconhece 
que a falta de vivência democrática levou os trabalhadores a adotar uma 
posição de desconfiança em relação aos partidos políticos, mas sustenta a 
necessidade de uma frente ampla para pôr fim à ditadura militar.

Em São Bernardo, os trabalhadores não fizeram segredo de 
seu desencanto com a política e os políticos. Democraticamente, 
propuseram a criação do seu PT. Eu não poderia falar em “ima-
turidade” sem cometer uma grave injustiça, mas não é fora de 
propósito referir a extemporaneidade da proposta da criação de 
partidos políticos agora, sejam quais forem, face à estrutura do 
poder.

E mais adiante:

O sistema autoritário está intacto. Vigora a Lei de Segurança 
Nacional; vigoram a Lei da Magistratura, a Lei da Imprensa, os 
aparelhos de repressão, os DOI-CODI, os serviços de informa-
ção. Se o general-presidente não os utiliza, mostrando apenas 
a face cordial da ditadura, obedece a uma tática liberalizante, 
mas seria enganoso supor que atingimos o regime democrático. 
A manobra divisionista da extinção dos partidos, assim como 
a prorrogação das convenções partidárias, dá bem a medida da 
mistificação governamental.

Depois que a sociedade civil abraçou a causa da anistia, criando co-
mitês e def lagrando uma campanha de alcance nacional, o governo 
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Figueiredo enviou ao Congresso sua proposta de lei com a concessão 
de anistia recíproca, que significaria a não punição dos que cometeram 
crimes em nome do Estado. A proposta foi repelida e combatida por 
Cristina Tavares em discurso no dia 7 de agosto de 1979:

A anistia proposta e enviada ao Congresso Nacional pelo 
governo brasileiro deixou a nação convicta de que o projeto go-
vernamental é um blefe (...) O Brasil (...) não aceita esta mano-
bra, nascida da imaginação aleijada dos que antes comandavam 
a tortura, hoje querem se apresentar como promotores da anis-
tia. Isso porque, senhoras e senhores deputados, essa anistia que 
pretende anistiar os torturadores não satisfaz ao Brasil e nem aos 
brasileiros. Anistia que pretende passar uma borracha sobre os 
crimes praticados nos porões dos cárceres, como prática admi-
nistrativa, e que se apresenta hipocritamente como implacável 
diante dos crimes de supostos terroristas. Não aceitamos, Sr. 
Presidente. A lógica do autoritarismo somente poderá ser que-
brada com a lógica da democracia.

O Congresso melhorou o projeto do governo, mas manteve a anistia 
recíproca, que impediu a punição dos torturadores.

Agonizante, o regime militar manobrava para sobreviver. A oposi-
ção denunciava estes artifícios. Em 20 de maio de 1980, Cristina dizia 
na tribuna:

Algumas vezes eu me pergunto se o general De Gaulle 
realmente nos insultou quando disse que este não é um país 
sério. Vivemos um quadro político de assombrosa vulgaridade. 
As regras do jogo são modificadas ao sabor dos caprichos e dos 
interesses dos que detêm o poder. Os jornais estampam hoje 
manchetes em que o cancelamento das eleições municipais se 
apresenta como fórmula casuística para evitar a implosão da-
quilo que há um tempo foi chamado de “o maior partido do 
Ocidente” (...) Este governo pode tudo: pode reabrir o pro-
cesso de cassação contra deputado que denunciou corrupção; 
pode institucionalizar a exceção e transferir o odioso arbítrio 
para a Justiça; o governo pode até, num passe de mágica, ex-
tinguir os partidos. Mas uma coisa não pode mais: não pode 
mais enganar a nação.

Mesmo considerada aquém das exigências nacionais pela oposi-
ção, a abertura política enfrentava resistências dentro do regime. Essa 
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circunstância deu lugar a uma série de atentados terroristas no país. 
Contra eles a oposição se insurgiu e Cristina foi eloquente na condena-
ção do governo Figueiredo por não investigar e punir os responsáveis. 
Em 3 de abril de 1981, após atentado contra a Gráfica Arte Americana, 
em Minas Gerais, disse na Câmara:

Este país está sem rumo, este país está como um barco à de-
riva, prestes a naufragar (...) É singular que a liderança do PDS 
venha a esta Casa dizer à nação que o principal interessado em 
combater os atentados terroristas é o presidente da República. 
Se assim fosse, os inquéritos teriam apontado os responsáveis 
pelo “pacote” de atentados de seis meses atrás, um dos quais 
vitimou a secretária da Ordem dos Advogados do Brasil.

Em 26 de outubro de 1981, voltou ao assunto em discurso alusivo 
ao quinto aniversário da morte do jornalista Vladimir Herzog, após ser 
torturado pelo DOI-CODI de São Paulo. Ela recorda que o general-
-presidente Ernesto Geisel demitiu o comandante do II Exército, gene-
ral Ednardo D’Ávila, ao contrário de seu sucessor, João Figueiredo, que 
permitiu o arquivamento do inquérito sobre o atentado à bomba contra 
o Riocentro. 

Até hoje ninguém explicou à nação como é que aquela bom-
ba foi matar Dona Lyda, secretária da OAB, no Rio de Janeiro. 
Na ocasião, também o presidente general Figueiredo fez uma 
advertência às forças do terror, sustentadas pelo sistema, de que 
não permitiria uma nova ocorrência. E quase como uma provo-
cação, o Riocentro veio demonstrar que não eram apenas ho-
mens isolados, extremistas isolados dentro de uma corporação, 
mas toda a corporação que se integrava ao terrorismo de direita.

No combate à ditadura militar, não dava trégua nem mesmo quando 
se tratava de enaltecer o fato de o médico pernambucano Luís Tavares 
da Silva ter sido agraciado com o título de membro honorário do Royal 
College of Surgeons da Inglaterra. O discurso de 18 de março de 1983 
começava assim:

Sr. Presidente, Srs. Deputados, nada mais confortante, num 
país em que a corruptibilidade é virtude e a incompetência dá 
currículo, do que saber do reconhecimento, por parte das ins-
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tituições de renome e respeitabilidade internacionais, de nossos 
mais autênticos valores.

Com a redemocratização, os políticos do PDS, derrotados no 
Colégio Eleitoral, passaram a ocupar agressivamente a tribuna para co-
brar todo tipo de providências do governo José Sarney. Foi num dia 
29 de maio, em 1985, que Cristina Tavares reagiu com maestria às 
arengas do deputado Siqueira Campos (futuro governador do estado de 
Tocantins). Ele cobrava a extinção do Colégio Eleitoral, que fora usado 
pela oposição para derrotar o regime militar, e a convocação de uma 
Constituinte. Recebeu resposta à altura:

A impaciência de V.Exa. só encontra paralelo na paciência 
que V. Exa. teve para, durante vinte anos, apoiar um regime 
que, além do autoritarismo, impunha a este país um modelo 
econômico e social degenerado.

Governador de São Paulo e candidato à sucessão de Figueiredo, 
Paulo Maluf despertava antipatias populares com o estilo demagógico e 
o arrivismo com que agia para ganhar a convenção do PDS e tornar-se 
o primeiro presidente civil do regime. Já carregava também a fama de 
corrupto, da qual nunca se livrou. Discursando em 30 de abril de 1981, 
Cristina relatou a passagem de Maluf por Pernambuco, onde assistiu à 
tradicional representação da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém:

Naquele momento em que Pôncio Pilatos pergunta “a quem 
queres que solte: a Barrabás ou a Jesus Cristo?”, o povo gritou: 
“Solte os dois e prenda Maluf”. Este é o conceito de que desfru-
ta o governador de São Paulo, Paulo Salim Maluf.

Do ex-presidente José Sarney ela foi adversária na ditadura, aliada 
na Nova República e opositora ferrenha na Constituinte. Em 16 de fe-
vereiro de 1989, assim comentou o pronunciamento feito por ele na 
véspera, em cadeia nacional de rádio e televisão: 

Quem viu ontem o presidente José Sarney comentar, em 
rede de televisão, os resultados do primeiro mês do Plano Verão, 
certamente teve a impressão de que o chefe do governo falava de 
um país que não era o Brasil, e para um povo que não era o seu.
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Na Constituinte, deu combate ao esforço do então presidente para 
aprovar o mandato de cinco anos. Em 20 de maio de 1987, dirá:

Não admitimos que o Sr. Presidente da República venha, 
pelos canais de comunicação social, propor o adiamento da 
transição. É um golpe à transição, e a este golpe a nação saberá 
responder, pedindo de novo Diretas Já, eleições diretas para pre-
sidente da República em 1988.

As diretas, entretanto, só viriam em 1989. Passada a Constituinte, e 
já enfrentando a doença, Cristina e uma comissão de pessoas necessita-
das de tratamento no exterior, para si ou seus parentes, foram a Sarney 
pedir a criação do dólar-saúde, que lhes permitiria comprar a moeda 
americana por uma taxa de câmbio diferenciada. Aborda o assunto 
no discurso de homenagem a Dina Sfat, que também morreu de cân-
cer, criticando a insensibilidade do ministro da Fazenda, Mailson da 
Nóbrega. Mas em A última célula fará uma grata referência à atenção com 
que Sarney recebeu a comissão e autorizou a providência.

O talento de Antônio Carlos Magalhães para sobreviver como alia-
do de sucessivos governos a incomodava e chamava sua atenção. Numa 
sessão da Câmara em 17 de setembro de 1985, à qual Antonio Carlos 
compareceu na condição de ministro das Comunicações do governo 
Sarney, Cristina abordou o assunto com sua costumeira franqueza:

Vejo que o ministro Antônio Carlos Magalhães mu-
dou. Aliás, quem conhece a vida política do ministro das 
Comunicações sabe que S. Exa. muda, todas as vezes que há 
um novo governo. O ministro Antônio Carlos Magalhães 
sempre modif ica as suas convicções nesses momentos. Por 
isso, não foram espantosos, para quem o conhece, os juízos 
que emitiu sobre o ex-presidente João Figueiredo, que lhe 
deu, aliás, um canal de televisão.

A lei de Cristina era não fechar os olhos para a hipocrisia, princi-
palmente a dos adversários. Em 22 de maio de 1984, votava-se a le-
galização do garimpo de Serra Pelada, e o líder dos garimpeiros era o 
deputado Sebastião Curió, major da linha dura do regime que partici-
para do massacre da guerrilha do Araguaia. Diz ela:

O Congresso promove modificações que não sei se racio-
nais ou eleitoreiras. Conheci um Sebastião Curió prendendo 



87

PERFIS PARLAMENTARES CRISTINA TAVARES

padres, batendo em camponeses e tirando terra de trabalhadores 
rurais. Agora vejo o entusiasmo do deputado Curió a defender 
os trabalhadores. Terá se operado um milagre?

A viagem que Fernando Collor fez à Europa como presidente eleito, 
antes da posse, exibindo sinais exteriores de riqueza, como uma hos-
pedagem no Hotel Ritz, em Paris, recebeu farpas de Cristina. Em 6 de 
março de 1990, ela foi inclemente. Depois de fazer rica e irônica descri-
ção dos locais visitados por Collor e até das iguarias que experimentou, 
perguntou aos demais parlamentares:

Como é possível que o candidato que anunciou, no último 
debate da campanha eleitoral, não possuir recursos para comprar 
um aparelho de som semelhante ao do candidato da Frente Brasil 
Popular, Luiz Inácio Lula da Silva, possa viajar ao exterior em 
avião fretado, comendo do melhor e dormindo no mais caro?

Até mesmo suas referências carinhosas eram feitas em estilo mui-
to próprio, como em 29 de novembro de 1983, ao lamentar a morte 
do senador Teotônio Vilela, o “Menestrel das Alagoas”. Ele fora para 
Cristina uma espécie de guru, acompanhara-o em sua última viagem de 
pregação democrática pelo país, já enfrentando o câncer que o mataria 
em breve. Em seu discurso enlutado, Cristina declara em tom solene:

O nosso louco manso agora descansa para sempre.

Em 23 de setembro daquele ano, ela voltava de uma viagem ao Pará, 
juntamente com Teotônio e o então deputado Jáder Barbalho, onde vi-
sitaram camponeses presos e detectaram os preparativos para a expulsão 
dos padres franceses que atuavam no Baixo Araguaia. Assim começa o 
relato, com a marca de sua formação cristã.

A pior das iniquidades é aquela perpetrada contra um povo 
indefeso. Recolho do profeta Isaías a advertência aos podero-
sos, ao mesmo tempo em que convida o povo à luta: “Calem-
se diante de mim os reis, e tomem as gentes novas forças. 
Aproximem-se e então falem: vamos juntos ao juízo”.

Assim era a oratória de Cristina: uma torrente em que jorravam a 
paixão política, a compaixão social e, principalmente, a fé no povo bra-
sileiro e a crença na democracia.
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Cristina Tavares

Fernando Lyra1

Cristina Tavares foi minha companheira de lutas, a irmã de fé, con-
fidente dos momentos mais amargos.

E como dimensionar sua existência? Como medir a importância da 
sua vida? Neste mundo de tantos valores materiais, Cristina não será 
nunca medida pelo dinheiro, pelo poder, pela erudição ou pela glória. 
Ela nunca se deixou fascinar por eles. De certo modo, desdenhava-os e 
desafiava-os o tempo inteiro.

O profundo sentimento de vazio, a sensação de perda irrepará-
vel com seu desaparecimento, vem da dimensão humana de Cristina. 
Dimensão que sempre ultrapassou, de muito, as fronteiras do seu pró-
prio corpo, do seu próprio ambiente. Pode parecer um contra-senso, 
mas Cristina sempre foi, interiormente, muito maior que ela mesma.

Foi esta grandeza interior que se espalhou como uma luz nas trevas, 
quando a luz era mais necessária. Que rompeu a amargura de tempos 
difíceis, como um rasgo de esperança. Que se transformou em anúncio 
permanente de um tempo melhor.

Cristina será sempre lembrada pelos amigos como uma pessoa capaz 
de amar intensamente a humanidade, de se doar sem limite às causas mais 
belas, de se atirar sem restrições nas correntes mais perigosas. E será lem-
brada como agora, como mulher e política de uma inteireza e dignidade 
que nunca, mesmo os inimigos mais radicais, ousaram questionar.

Como a guerreira cujas mãos, em momento algum, empunharam 
armas.

Guerreira Cristina, cujas mãos só carregaram bandeiras. E que 
bandeiras!

Bandeiras da liberdade, da justiça, da dignidade humana, da sobera-
nia nacional, do compromisso com a vida.

1 Fernando Lyra foi advogado e deputado federal. Texto de pronunciamento feito na 
Câmara dos Deputados logo depois da morte de Cristina Tavares, em fevereiro de 1992.
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Bandeiras que ref letiram sempre o seu espírito, puro e límpido, des-
ses que a gente pensa que só existem na imaginação.

Mas quem a conheceu, quem acompanhou seus combates, sabe do 
quanto de bom e digno é possível ao ser humano alcançar. Certamente 
não todo ser humano. Os especiais, apenas. Os que se tornam santos, 
mártires ou heróis. Os que são chorados sem amargura. Os que, assim 
como Cristina Tavares Correia, nunca serão esquecidos.
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Cristina

Amália Maranhão2

Cristina Tavares e eu cruzamos caminhos nos idos de 1975, quando 
ela chegou a Brasília para trabalhar como repórter de política no Jornal 
de Brasília. Eu, nos meus vinte e poucos anos, cheia de sonhos, de ver-
dades e de vontades. Cristina madura, vivida, contando as histórias que 
eu sonhava um dia viver. Hoje, com a distância do tempo, descubro 
que fazíamos uma simbiose quase perfeita. Ela se alimentava do meu 
pique, do meu idealismo um tanto ingênuo. A mim, encantava-me a 
experiência dela. Afinal, aquela mulher que fora amada por Jean-Paul 
Sartre, que se correspondia com Simone de Beauvoir, que conversava 
com Milos Forman quando ele ainda era um diretor desconhecido em 
Londres, só podia ser especial. Sabia que nunca chegaria a ter a cultura 
dela, mas aprendia tudo o que podia. E ela era pródiga ao ensinar.

Nossa convivência foi rica e intensa, sempre. Juntas fizemos a cober-
tura das primeiras Comissões Parlamentares de Inquérito dos anos 70, 
aquelas que deram uma sacudida na cena política da era militar e mar-
caram as primeiras ações legislativas do nascente “grupo autêntico” do 
velho MDB. Alencar Furtado, Lysâneas Maciel, Freitas Nobre, Chico 
Pinto, Fernando Lyra e Marcos Freire eram personagens frequentes de 
nossas aventuras jornalísticas em plena ditadura.

Afinávamos em tudo: no tom da cobertura, na identificação com os 
aguerridos parlamentares da oposição, nas utopias. Quando engravidei 
do segundo filho, dividi com ela um pouco da maternidade. A Cristina 
durona me surpreendia perguntando sobre as sensações de se carregar 
um filho no ventre. Em viagem à Europa, mandou-me alguns postais 
em que o assunto era o pequeno ser que logo viria ao mundo. Talvez 
ali, silencioso mas presente, seu desejo não realizado de maternidade.

A jornalista do Jornal de Brasília virou deputada federal em 1979, e a 
amizade virou irmandade. Cristina compartilhava tudo da minha vida 
em família. Sabia de nossas conquistas e dos nossos problemas. Dezenas 
de vezes chegou à minha casa sem aviso, para comida e dormida de 

2 Amália Maranhão é jornalista. 
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fim-de-semana. Num dia aparecia para a revisão de um texto, no outro 
era um livro ou disco que queria nos mostrar. Claro que nunca dizia o 
motivo real, mas era o desejo de aconchego que a levava até nós. Parece 
incrível, mas ela tinha uma grande habilidade com crianças. Impossível 
para meus filhos não se encantar com ela. 

Tinha tiradas impagáveis. Um dia queria que fôssemos ao cinema 
com ela. Aleguei que não podíamos, a babá ia sair e não tínhamos com 
quem deixar as crianças. Ela rebateu: “Esta casa é a verdadeira ditadu-
ra do proletariado. Quem manda é a empregada.” Apesar da frustração, 
consolou-se com uma dose de uísque e acabou dormindo no sofá da sala.

Durante a Assembleia Nacional Constituinte parei de fazer jor-
nalismo por um tempo e acabei indo trabalhar com ela. Começamos 
escrevendo a quatro mãos, mas logo depois ela me passou a bola. 
Assinava embaixo tudo o que eu escrevia. Cartas a eleitores, manifes-
tos pela Nicarágua, discursos contra o governo militar e o fantasma 
da Trilateral, textos para discussão com Ulysses Guimarães, Severo 
Gomes ou Fernando Henrique Cardoso, tudo compartilhava comigo. 
Conversávamos muito, ou às vezes nada, mas a comunhão de ideias 
estava ali, no texto escrito.

Quando o câncer de seio reapareceu no joelho, fui com ela e os sobri-
nhos na viagem de tratamento a Houston. Algumas vezes choramos jun-
tas, em silêncio. Quando Dina Sfat se foi, ela me encarregou de escrever 
seu discurso de homenagem à atriz. Fui para a Biblioteca da Câmara, li 
alguns recortes de jornais a respeito de Dina. Chorei de soluçar naquela 
pequena sala. Ali, as vidas de Dina, de Cristina e a minha se fundiam: as 
três, cada uma à sua maneira, haviam feito escolhas fora do figurino tra-
çado para as mulheres da época. As duas pagavam o preço com o câncer.  
E eu, alguns anos mais jovem, misturava a admiração por elas com o 
medo de que a maldição também se abatesse sobre mim um dia.

Cristina leu o texto que eu tinha preparado e disse: “Está muito 
bom, tocante, do jeito que a Dina merece. Só não sei se vou conseguir 
ler sem chorar.” Claro que a mulher fortaleza tinha suas fragilidades, 
mais do que compreensíveis. Cristina subiu à tribuna, gaguejou algu-
mas vezes, embargou a voz outras tantas, mas leu o discurso até o fim. 
Na volta ao gabinete, nos olhamos sem falar, mas foi impossível conter 
as lágrimas que desceram silenciosas, pelo meu rosto e o dela.

A guerreira chorava, mas não entregava os pontos. Tenho a impres-
são de que ficou mais aguerrida, mais atrevida, mais desbocada depois 



95

PERFIS PARLAMENTARES CRISTINA TAVARES

do câncer. Indignada com o que chamava de desfiguração do PMDB, 
f lertou com o PT, teve um affair com o PDT e um casamento um tanto 
atribulado com o PSDB. Sofreu todas as dores de amores quando não 
conseguiu se reeleger em 90. O mandato era o que a mantinha viva.

Há pouco tempo conversei com um ex-senador de Pernambuco que 
foi amigo dela e perguntei: “Agora que o PT está no poder, como você 
imaginaria Cristina vivendo este momento?” Ele respondeu: “Mais ra-
dical do que a senadora Heloísa Helena.” De cabelos brancos, é claro, 
mas aguerrida e transgressora como nunca. Impossível imaginá-la de 
outra maneira.

Nova York, abril de 2004.
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Brava Cristina!

Milton Seligman3

Conheci Cristina Tavares no final dos anos 70, quando ela deixou 
o jornalismo para assumir o seu primeiro mandato de deputada federal.

Combativa, inteligente, culta, corajosa e muito aberta para o novo, 
Cristina encarnava nossos desejos de democracia, justiça social e ética 
na vida pública.

Alegre e brincalhona, não deixava nada sem resposta e tinha opi-
nião sobre tudo. Em tudo tão diferente e ao mesmo tempo tão pare-
cida com o senador Severo Gomes, outro querido e saudoso persona-
gem daquele tempo.

Quando tomou conhecimento da luta pela reserva do mercado para 
a informática brasileira, Cristina Tavares comprou a briga. Leu tudo, 
falou com todos e tomou uma iniciativa impensada para quem a conhe-
cia como intransigente oposicionista: aceitou negociar com os militares 
que sustentavam esta política industrial a aprovação de uma lei que a 
regulamentasse, legitimando-a pelo voto do Congresso. Nesta época, 
tive o privilégio de estar ao lado dela, colaborando com suas formula-
ções e articulações em torno deste tema que se tornara relevante para 
todos que pensavam um projeto de desenvolvimento para o Brasil. Esta 
parceria resultou nos dois livros que escrevemos juntos sobre a questão 
da informática.

Independentemente dos méritos da política nacional de informática, 
sobravam qualidades a Cristina para articular os interesses de industriais 
brasileiros, professores e pesquisadores universitários, banqueiros, mili-
tares, profissionais de processamento de dados, sindicalistas, usuários de 
computadores, parlamentares da oposição e do governo. Uma costura 
quase impossível, em um tempo no qual a atitude de falar com o outro 
lado poderia ser entendida como um ato de traição. Ela enfrentou in-
compreensões de companheiros e o ódio dos adversários. 

3 Milton Seligman é jornalista e, atualmente, diretor da Ambev. Ocupou diversos cargos 
no governo Fernando Henrique Cardoso, como o de presidente do Incra e ministro in-
terino da Justiça.
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Venceu a todos. Brava Cristina!

Como ninguém havia lhe dito que isso era impossível, ela foi lá e fez. 
Assim ela era, aguerrida e obstinada.

Mais tarde, combateria o câncer com a mesma garra. Seu livro A úl-
tima célula é um magnífico e emocionante relato sobre esta luta exem-
plar. A última vez que a vi foi quase por um milagre. Cristina estava em 
Houston, levando adiante seu tratamento, no final de 1990. Eu fora a 
Nova York, onde minha mulher Graça fazia um curso de fotografia. 
Gostaríamos de vê-la, mas não tínhamos o telefone do hospital em que 
devia se encontrar, em Houston.

Uma tarde, estávamos em uma loja de discos quando, na mesma 
prateleira, nos deparamos com Cristina. Estava passando um fim de se-
mana na casa do embaixador Ronaldo Sardenberg e Célia de Nadai.

No dia seguinte saímos juntos. Quando íamos comprar um notebook 
em uma loja da rua 42, encontramos Dr. Ulysses Guimarães, o deputado 
Luiz Henrique e suas esposas saindo de um hotel. Todos correram para 
abraçar Cristina, uma pessoa tão querida e admirada, mesmo sem ter ja-
mais abdicado de expressar de público suas posições e opiniões políticas.

Cristina faz muita falta a seus amigos. Faz falta também a todos 
aqueles que sonham com pessoas públicas corajosas, ousadas, progres-
sistas e profundamente honestas.

Brasília, abril de 2004.
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Carta de Cristina 
Tavares a Tereza 
Cruvinel
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Assembleia Nacional 
Constituinte, sessão de 
12 de junho de 1987.

Assembleia Nacional 
Constituinte, sessão de 
12 de agosto de 1987.
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Assembleia Nacional 
Constituinte, 
sessão de 19 de 
setembro de 1987.

Comissão de 
Sistematização, 28 
de setembro de 1987.
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Comissão de 
Sistematização, 30 

de setembro de 1987.

Comissão de 
Sistematização, 31 

de outubro de 1987.
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Assembleia Nacional 
Constituinte, 
sessão de 10 de 
fevereiro de 1988.

Assembleia Nacional 
Constituinte, 
sessão de 12 de 
fevereiro de 1988.

Cristina Tavares 
e Mário Covas. 
Assembleia Nacional 
Constituinte, 
sessão de 29 de 
março de 1988. 
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Cristina Tavares 
e Fernando Lyra. 

Assembleia Nacional 
Constituinte, sessão de 
29 de março de 1988. 

Assinatura da 
Constituição 

Federal de 1988.
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Nós, os malditos da nação nordestina4

Pronunciado em 6 de março de 1979, logo depois de sua estreia como 
deputada federal. Comenta a mensagem enviada pelo presidente 
Figueiredo ao Congresso, denunciando descaso para com o 
desenvolvimento do Nordeste.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
entre incrédulo e estarrecido, o Congresso Nacional ouviu a Mensagem 
encaminhada por Sua Excelência o presidente da República, por ocasião 
da abertura de seus trabalhos. São tantas as razões de regozijo pelo con-
tinuado progresso do país que certamente estamos vivendo a República 
de Pangloss.

Sua Excelência nos dá a impressão de que, se este país ainda não se 
transformou no melhor país possível, a responsabilidade é, seguramen-
te, nossa, da oposição.

Choca-se o texto presidencial com a realidade nacional? Não im-
porta. Omite-se a parte desagradável da realidade. Sua Excelência 
omitiu, em sua mensagem, o fechamento do Congresso, a usurpação 
quando se auto-outorgaram poderes constituintes. Omitiu o uso que 
fez do AI-5 para cassar mandatos parlamentares. Nenhuma referência 
ao “pacote de abril”. Aos contratos de risco. Aos sequestros. À tortu-
ra. À desvairada corrupção instalada no país. Ao arbítrio incorporado 
à Constituição. O senhor presidente não fez referência ao crescimento 
dos desníveis regionais.

Em janeiro deste ano, um relatório reservado da Sudene concluía 
que o problema do Nordeste é político-institucional. Isto é, fabricado 
nos porões do poder discricionário, que, contra todos os fatos e evidên-
cias, atribui os males da nação à subversão internacional.

Quando nós, os malditos da nação do Nordeste, denunciamos o 
colonialismo interno, tornamo-nos até cansativos para certos gostos e 
determinados interesses.

Coloca-se o problema da mesma maneira como é colocado o da 
Ordem Internacional vigente. Assim é que a migração interna no Brasil 
é ainda maior do que a dos trabalhadores que se deslocam da periferia 
para os centros industrializados europeus.

4 Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 6 de março de 1979, p. 302.
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O que aqui se analisa resulta de uma mesma causa: ao derrubar o ve-
lho colonialismo, o sistema capitalista montou uma forma mais sutil de 
espoliação. No mundo “asséptico” e “civilizado” em que vivemos, os 
homens da periferia devem perder as reações que os levam ao protesto 
e às reivindicações.

A organização das forças populares é considerada como “manifesta-
ção demagógica” pelo império da lei e da ordem.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o documento reservado intitulado 
“Avaliação do Sistema de Planejamento do Nordeste” conclui que a de-
cisão das políticas fiscal e de investimentos tem efeito “punitivo” para 
o Nordeste.

Não obstante as proclamadas intenções de reduzir as disparidades re-
gionais, a excessiva centralização do Sistema Nacional de Planejamento 
determinou a inviabilidade da Sudene e o abandono da estratégia regio-
nal do desenvolvimento.

Tal política imposta à força pelo regime que aí está encontra, desgra-
çadamente, aliados dentro do próprio Nordeste. Interventores nomea-
dos, delegados do sistema de arbítrio, asseguram o suporte político que 
seria negado por governadores eleitos pelo povo e, consequentemente, 
com compromissos com a região.

Na medida em que o país se moderniza, a economia de subsistência 
vai desaparecendo. Dezenas de milhares de pequenas empresas são des-
truídas. Formam-se batalhões de desempregados. Paisagem obrigatória 
nos guetos do Recife, Fortaleza, Salvador.

O novo modelo de desenvolvimento desequilibrou o sistema ante-
rior, sem que outro viesse a preencher as necessidades básicas da região. 
Tornou o desemprego disfarçado em desemprego aberto, e a pobreza 
silenciosa em pobreza evidente.

Para não tornar monótonas as citações de estatísticas – até porque o 
problema do Nordeste é primeiramente político e só secundariamente 
técnico –, direi apenas que, quando o poderoso ministro da Fazenda 
do general Médici cortou pela metade o Fundo de Participação, isto 
representou apenas 0,46% para o orçamento do estado de São Paulo, 
mas tinha a grandeza de 44% para o estado de Sergipe.

Respondendo com ironia a seus críticos, o Sr. Delfim Netto se au-
toproclamava um “execrável” tecnocrata. O Sr. Delfim Netto pode até 
ser “execrável”, mas seguramente um milagreiro. Pois inventou um en-
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genhoso mecanismo de transferência da renda dos pobres para os ricos, 
através da alíquota interestadual do ICM.

É grave, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o fato de que este apolo-
gista e corretor de empresas multinacionais vai ocupar no governo do 
general Figueiredo a importante pasta da Agricultura. Grave e sintomá-
tico, pois chegamos a uma época em que os alimentos são considerados 
“armas estratégicas”. Quanto a nós, do Nordeste, de crianças desnutri-
das e mães gastas, elas existem por razões definidas e definíveis. Entre as 
quais o milagre econômico que o Sr. Delfim Netto fabricou.

O Nordeste perdeu 20% do valor de seus incentivos fiscais em be-
nefício do Programa de Integração Nacional, que se resumiria na desas-
trosa e épica Transamazônica. O executor deste projeto, o ministro das 
obras faraônicas, Mário Andreazza, vai ocupar no governo Figueiredo a 
pasta do Interior. O vice-rei para os territórios desertificados do Norte 
e Nordeste será desta maneira um homem que consistentemente de-
monstrou irresponsabilidade e desrespeito no tratamento da problemá-
tica regional.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, tenho em mãos um outro documento 
reservado. Vale ressaltar que as verdades em nossa “Potência Emergente” 
devem ser mantidas sempre “sob reservas”. Dizia eu que documento re-
servado no Inan constata que o desequilíbrio entre as rendas da popula-
ção e suas necessidades básicas é o fato gerador da necessidade do enorme 
crescimento do atendimento médico-previdenciário. É preciso que se 
multipliquem os gabinetes médicos neste país, pois o acesso à alimenta-
ção está proibido ao povo. E, como se sabe, “a miséria do povo é a mãe 
das enfermidades”.

Somente com escândalo se pode registrar que em zonas no Nordeste 
80% de crianças menores de cinco anos sofrem de desnutrição calórica 
e proteica. E ao mesmo tempo o governo de Pernambuco determina 
que na cidade de Garanhuns o leite seja jogado nos esgotos. Isto é o 
retrato do sistema.

O modelo antropofágico de desenvolvimento brasileiro faz tábua 
rasa do conceito de que a nutrição é uma necessidade ligada ao próprio 
direito natural e universal da vida.

O professor Nelson Chaves, do Instituto de Nutrição, da Universidade 
Federal de Pernambuco, denunciou que estamos formando uma ge-
ração de mutilados cerebrais. E disse que a distribuição de alimento às 
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populações do Nordeste brasileiro é um método paternalista, demagó-
gico e enganador. E isto recorda a observação do honrado líder do MDB 
nesta Casa, o deputado Alencar Furtado, quando dizia: “Nas ditaduras o 
poder é triste”.

A política de produção de alimentos montada em cima de uma desor-
ganização fundiária, onde 90% dos trabalhadores rurais não têm acesso à 
terra e, consequentemente, ao crédito, transforma o Nordeste em labora-
tório de mão de obra ruralizante, dócil, pronta a se proletarizar, chegando 
até mesmo a ser fator de achatamento salarial, no Centro-Sul.

De acordo com o mapa mundial de desertificação, elaborado pela 
FAO, 500 mil quilômetros quadrados no Nordeste do Brasil são con-
siderados áreas de alto risco de desertificação, enquanto 300 mil quilô-
metros quadrados são classificados como de risco moderado.

É o espelho do sistema: o sertão pernambucano, o Seridó, os Cariris 
Novos da Paraíba e o Seridó do Rio Grande do Norte sacrificados à 
sanha do pacto do poder.

E a tudo isto o Sr. Presidente da República afirma, em sua Mensagem 
ao Congresso Nacional, que “no campo social pode-se considerar satis-
fatório o grau de desenvolvimento alcançado”.

Concluindo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, vivemos momentos de 
grande desafio e graves responsabilidades.

A arrogância dos que dominam este país, através de um pacto de 
poder entre militares e tecnocratas e seus parceiros da aristocracia fi-
nanceira multinacional e da burguesia estatal, tem afastado o povo bra-
sileiro de qualquer participação nos frutos do progresso da nação.

A arrogância não encontra limites. A postura imperial do presidente 
da República chega a proclamar que “a renda média dos mais pobres, 
entre 1972 e 1976, foi maior do que a dos ricos”. Estarreçam, excelências!

Isto somente pode ocorrer com a exclusão do povo de seu direi-
to de decidir e inf luir. Daí por que as ditaduras se alimentam de um 
Congresso esvaziado de seu poder de decisão. O político assusta, por-
que representa o povo. E o povo deve ser afastado, até porque os que nos 
comandam não gostam do cheiro do povo.

Com o Poder Legislativo reintegrado em suas prerrogativas, o 
Congresso Nacional poderá cumprir, ao lado das outras formas de 
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organização, o papel histórico que lhe cabe na luta pela emancipação 
deste país.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, associo-me, desta tribuna, às mani-
festações do meu partido, o Movimento Democrático Brasileiro, pela 
anistia ampla e irrestrita. Somente com estas medidas preliminares po-
derá esta nação caminhar para o seu destino de grande potência.



114

DISCURSOS SELECIONADOS

A tortura desonra a nação5

Pronunciado em 17 de abril de 1979. Denuncia as práticas de tortura pelo 
regime militar e sua base ideológica, a doutrina da segurança nacional.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
o Brasil, signatário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, reforça 
em seu texto constitucional a filosofia de que o indivíduo tem direitos 
inalienáveis, entre os quais o à sua integridade física.

A tortura que se pratica neste país é, portanto, uma violência ao pa-
trimônio jurídico, histórico e cultural da nação.

O cardeal Paulo Evaristo Arns, de São Paulo, demonstra que a tor-
tura é uma questão de justiça. A fome também. A tortura e a fome ca-
minham juntas, pois o regime que priva o povo da alimentação somente 
se manterá pela força do arbítrio. Somos, assim, uma nação violentada 
pela fome e pela tortura que aqui se pratica, em nome do que se conven-
cionou chamar de segurança nacional.

Os precursores dessa política que nos domina e nos hipnotiza basearam 
sua ideologia em uma concepção biológica, expansionista e imperia-
lista do Estado.

A noção do “espaço vital”, tão cara aos manuais da Escola Superior 
de Guerra, foi um dos sustentáculos da ditadura nazista, que o mundo 
julgou através do Tribunal de Nuremberg.

Esta teoria seria retomada para justificar o papel imperial dos Estados 
Unidos. Segundo ela, os países pequenos deveriam integrar-se na geo-
política dos grandes conjuntos.

E aí, desgraçadamente, entramos nós, da “Potência Emergente”.

“A nação é a vontade única. Ela é o desejo de poder.” Estas noções 
defendidas pela Escola Superior de Guerra soam estranhamente simila-
res ao que se defendia nas grandes concentrações nazistas: “Deutschland 
Uber Alles” (“A nação será o poder para impor aos outros o seu projeto”). 
Estas são as regras básicas da ideologia da segurança nacional.

5 Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 17 de abril de 1979, p. 2202.
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Aqui a lei maior não é a Carta Constitucional. Pois até mesmo esta 
Carta outorgada que nos rege, e as sucessivas emendas que recebeu in-
corporando o arbítrio ao texto constitucional, é menor diante da lei 
maior da segurança nacional.

O general Golbery do Couto e Silva, a justo título considerado o 
ideólogo da segurança nacional entre nós, inseriu um texto proposita-
damente ambíguo, que transforma esta lei em antilei, e chega ao delírio 
quando conceitua como “crime contra a nação” provocar “emoções” 
contra a consecução dos objetivos nacionais.

Esta antilei justifica que relações jurídicas sejam substituídas pelo 
interesse do Estado, e isto nos tem levado à prática da tortura neste país.

Ignora-se o ensinamento milenar de Aristóteles retomado, na 
Idade Média, por Tomás de Aquino, de que o homem é necessaria-
mente um ser social.

Sr. Presidente, a análise que faço a respeito desse doloroso capítu-
lo das torturas baseia-se em depoimentos de torturados perante ór-
gãos respeitáveis, como a Ordem dos Advogados do Brasil, o Superior 
Tribunal Militar, a CNBB, a Anistia Internacional.

Chegamos à gravíssima constatação de que nos porões das prisões do 
Brasil se escreveu aquela terrível advertência de Dante: “Deixai todas as 
esperanças, vós que aqui entrais”.

Não é preciso calar sobre a tortura quando se pede a anistia.

Não é silenciando sobre a dor que se curam as moléstias.

Assim é que, quando o Superior Tribunal Militar mandou, em de-
zembro passado, apurar as responsabilidades pelas torturas inf ligidas a 
Paulo José de Oliveira Morais, na Delegacia de Ordem Pública e Social 
do Rio de Janeiro, e quando o relator do processo, ministro Gualter 
Godinho, recusou-se a acatar a versão de que o réu tinha o dom da ubi-
quidade, aquele egrégio tribunal estava aliviando a nação, injetando-lhe 
o oxigênio do autorrespeito e da autoafirmação.

Outro ministro do STM, o Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, re-
clamaria a omissão das autoridades cariocas quando das denúncias da 
prática de torturas nas dependências políticas do Rio de Janeiro.

Mas o governador Faria Lima não seria, infelizmente, o solitário 
responsável pela prática da tortura como método administrativo.
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O governo do estado do Paraná foi intimado a depositar no Tribunal 
de Justiça indenização ao ex-deputado trabalhista Walter Pecoits, que teve 
um olho vazado em virtude de torturas sofridas na cidade de Cascavel.

O escritor pernambucano Paulo Cavalcanti descreve em palavras 
candentes sevícias praticadas contra Gregório Bezerra, amarrado pelo 
pescoço, arrastado, como se fora um animal, por uma viatura militar, 
pelas ruas de Casa Forte, no Recife. O torturador: coronel Viloque.

A nação tomou conhecimento, traumatizada, através de matéria pu-
blicada pela revista Veja, de torturas inf ligidas a uma criança de quatro 
meses. A tortura, e não a revelação dos fatos, desonrou a nação.

Nos Estados Unidos, país de onde copiamos todos os vícios e nenhu-
ma das virtudes, foi o presidente Nixon o réu, e não o jornal Washington 
Post, que o denunciou por prática de espionagem no hotel de Watergate.

O fato se tornou histórico e a democracia americana saiu engrande-
cida com a renúncia do presidente.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, temem setores governamentais que as 
denúncias sobre tortura levem a um revanchismo desaconselhável em um 
momento em que se anuncia uma abertura política. Entendo ser um ar-
gumento sofista. Até porque aceitá-lo seria aceitar que o arbítrio tornou-
-se generoso. O arbítrio foi outorgado, a democracia será conquistada.

Permito-me lembrar aos que hoje, como na parábola, se apresentam 
com pele de cordeiro que, durante a restauração democrática de 1945, 
formou-se uma comissão para apurar os crimes da famigerada polícia de 
Felinto Müller. A comissão foi proposta pelo coronel Euclides Figueiredo, 
pai do atual presidente, general Figueiredo. Entendia o coronel Figueiredo, 
ele próprio anistiado por ter pegado em armas para depor o regime, que 
a comissão “atenderia a um imperativo moral da retomada democrática”.

Assim é que, Sr. Presidente e Srs. Deputados, chega-se à conclusão 
de que a morte de Rubens Paiva somente será definitivamente esclare-
cida quando forem conhecidos os pormenores do que se passou na 3a 
Zona Aérea, comandada pelo brigadeiro João Paulo Burnier.

A apuração desses fatos constitui um dever do Congresso Nacional, 
que teve um de seus membros sequestrado e assassinado, e encontra 
justificativa também na grandeza da denúncia feita pelo, nem mais nem 
menos, brigadeiro Eduardo Gomes.
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A propósito da punição do capitão Sérgio, que, como se recorda, foi 
aposentado pelo AI-5, escreveria o brigadeiro Eduardo Gomes ao então 
presidente Geisel:

O capitão tem o mérito de haver-se oposto ao plano diabó-
lico e odiento do brigadeiro João Paulo Burnier, que, em sín-
tese, se consumaria através da execução de atos de terrorismo, 
usando as qualificações técnicas possuídas pelos integrantes do 
ParaSar. A explosão do gasômetro, a destruição da força e da luz 
seriam posteriormente atribuídas aos comunistas.

Incorpora-se, igualmente, à resistência democrática a decisão histó-
rica do juiz da 7a Vara da Justiça de São Paulo, Márcio José de Morais, 
dando ganho de causa à família de Vladimir Herzog, na ação declarató-
ria movida para responsabilizar a União pela prisão, pelas torturas e pela 
morte do jornalista nas dependências do DOI-CODI, do II Exército.

Esta sentença foi à ratificação pela Justiça do Brasil e pelo ato do 
então presidente Geisel, que, reconhecendo o envolvimento do ge-
neral Ednardo D’Ávila nos acontecimentos que resultariam na morte 
de Vladimir Herzog e do operário Manoel Fiel Filho, demitiu o co-
mandante do II Exército, pondo em risco, inclusive, o seu mandato 
presidencial.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, chegamos ao delicado ponto da his-
tória do Brasil, quando em 1968, isto é, quatro anos após instalado no 
Brasil o regime de exceção, com um acervo de centenas e milhares de 
violações dos direitos humanos e quebrado o compromisso assumido 
de restauração da ordem democrática, surgiram movimentos armados 
integrados por jovens homens e jovens mulheres.

Não pretendo justificar nem me solidarizar com atos que resultaram 
na morte, algumas vezes traiçoeiras, de brasileiros.

Mas a justiça impõe que se faça uma diferenciação entre a prática fria 
da tortura, praticada por agente do Poder Público, com instrumentos e 
local previamente escolhidos, e o idealismo às vezes suicida, o mais das 
vezes fruto de análise e avaliação incorretas, de jovens que, não encon-
trando espaço político, foram impelidos a atos de agressão, intoxicados 
pelo obscurantismo medieval em que vivíamos.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Eduardo Seabra 
Fagundes, declarou há pouco, com a responsabilidade de sua função, 
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que “todas as possibilidades de confrontação política passiva eram até 
então inexistentes”.

Vítimas de suas próprias concepções, estes jovens foram barbara-
mente violentados pela repressão. E, como lembra Fernando Gabeira, 
ele próprio um guerrilheiro, a extrema-esquerda foi utilizada pela re-
pressão como justificação para o próprio estado de exceção.

Já não era necessária a criatividade diabólica do brigadeiro Burnier, 
pois a repressão, embora sabendo que as guerrilhas não representavam 
uma ameaça real ao sistema, precisava delas como justificação de suas 
atividades. Estabelecia-se, assim, uma relação dialética entre torturados 
e torturadores. Estes crimes não podem ser imputados à nação. Nem 
confundidos com a atuação do conjunto das Forças Armadas.

A nação deles já fez o julgamento. A nação deve um reparo aos tor-
turados, concedendo-lhes a anistia ampla, geral e irrestrita.

A anistia, define o jurista João Barbalho, é a suspensão de leis. Ela 
impede e tolhe a ação penal, sendo, portanto, um ato do Congresso 
Nacional. Em nossa luta histórica pela reconquista das prerrogativas, o 
Congresso Nacional se empenha na reforma da Constituição autoritária 
que nos rege, que, entre outras violações às liberdades, concede ao presi-
dente da República a exclusividade da concessão da anistia. Isto é, com ou 
sem o AI-5, é preservado o poder imperial do presidente da República.

O coronel Figueiredo não foi anistiado privilegiado neste país. A 
anistia é uma tradição em nossa tormentosa história de lutas políticas. 
D. João VI não só anistiou o último dos inconfidentes vivos, como os 
revolucionários pernambucanos de 1817, acusados de crimes de sangue.

Cinquenta e sete anistias se registram ao longo da história. Anistiados 
foram os revoltosos de 1922, os de 1935, anistiados foram os conspira-
dores de Aragarças. Anistiadas serão as vítimas da repressão iniciada em 
1964, pois assim o quer a vontade soberana do povo brasileiro.
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A perpetuação do regime6

Pronunciado em 17 de abril de 1980, denuncia os subterfúgios do 
regime militar para garantir sua sobrevivência. Em particular, a emenda 
constitucional propondo a prorrogação dos mandatos dos prefeitos.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o homem é necessariamente um ser social. A afirmativa foi 
feita há milênios por Aristóteles, mas a sua atualidade é pungente diante 
do quadro institucional que se tenta impor à nação, excludente de um 
compromisso recíproco entre o Estado e o indivíduo.

Estamos perigosamente nos encaminhando para o rompimento 
deste pacto e a história reserva o preço revolucionário quando a rup-
tura se verifica.

A expressão política desta relação está consagrada na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, quando preceitua que os países têm 
obrigação de criar situações concretas para que os indivíduos possam 
exercer, efetivamente, os seus direitos.

Não basta dizer que um homem tem direito a ser livre, se esta liber-
dade é escamoteada por um Estado que não é solidário com o seu povo. 
Na verdade, desde a declaração da independência dos Estados Unidos, 
e depois com a Revolução Francesa, as constituições dos países livres 
conferem legitimidade à insubmissão contra os Estados opressores. Há 
um direito universal de rebelião dos povos quando deixa de ser respei-
tada a solidariedade indispensável entre o Estado e o indivíduo.

Os dezesseis anos de vigência do movimento militar, iniciado em 
1964, aproximam-nos deste rompimento histórico, e é urgente que a 
nação dele se aperceba.

A lógica do poder é simples: para institucionalizar o sistema preco-
nizado pela Trilaterial, isto é, um governo governável, sem a brutali-
dade das torturas nos cárceres ou a ostensiva censura à imprensa, sem 
o impiedoso controle social que desperta a antipatia e a desconfiança 
de amplos setores liberais, interna e internacionalmente, é necessá-
rio o controle dos canais institucionais. Recolhendo a sua máscara de 

6 Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 17 de abril de 1980, p. 2181.
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brutalidade, a ditadura veste a máscara da cordialidade. Mas é sempre 
a mesma ditadura excludente das grandes maiorias populares.

Em um momento de graves distúrbios sociais, que ref letem o im-
passe a que o sistema chegou, este Congresso deve fazer ampla ref lexão 
sobre o entupimento do canal social que o governo pretende implantar 
através de um controle institucional.

Mas a história não se faz com pequenas espertezas. Dentro da lógica 
do sistema, não percebeu quem não o quis, havia o plano de um crime 
perfeito, que precisa ser denunciado e sabotado. Primeiro procurou-se 
extinguir os partidos, ou mais precisamente o MDB, para quebrar a 
unidade das oposições; a seguir, intenta-se adiar o calendário eleitoral 
que prevê eleições municipais para 1980 para desta maneira evitar o 
debate; por último, implantar o voto distrital.

Enquanto isso, Sr. Presidente, os estudantes universitários de 
Pernambuco estão nas ruas protestando contra a falência do ensino uni-
versitário, os metalúrgicos de Santo André e São Bernardo resistem a 
pressões do poder econômico, bravamente, e os produtores rurais se 
insurgem contra os desmandos da autoridade. Eis por que entendo ser 
dever maior dos políticos solidarizarem-se com a sociedade que milita 
e se organiza através do desmascaramento do governo que a oprime.

E justifico, Sr. Presidente, a legitimidade da rebelião da nação ad-
miravelmente expressa na palavra do professor Dalmo Dallari, quando 
define o estado de direito como aquele em que o direito é expresso pela 
vontade do povo e ninguém pode deixar de estar subordinado a ele.

Daí defendo que este país encaminha-se para um momento político 
em que é preciso impor limites ao poder totalitário do Estado. Não creio 
que este momento possa ocorrer sem uma ordem constitucional que 
consagre o respeito ao direito fundamental do homem. Evidentemente, 
não é a Carta de 1967 que consagra esse direito. Carta imposta pela 
opressão que pode ser definida pelo que não é: não fixa linhas de orga-
nização social; não estabelece regras de convivência humana; não ofe-
rece base objetiva para a solução justa dos conf litos sociais; não impõe 
limites jurídicos ao poder do Estado e nem aos seus governantes.

O que se viu em matéria de aberração, a partir de 1967 – o AI-5, 
com seu caudal de injustiças; o “pacote de abril”, em que só havia maté-
ria imprestável; e a anistia incompleta para os torturados e ampla para os 
torturadores –, tudo isso é anátema para a Carta de 1967. Dela se pode 
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dizer que não é a lei fundamental, não é a lei básica; é, antes, um amon-
toado jurídico de ideias mal formuladas e mal digeridas que erigiram a 
segurança nacional como a formulação política suprema, e nem sequer 
os que se auto-outorgaram poderes constituintes se deram conta de que a 
sua geopolítica servia para consolidar a hegemonia de um mundo bipola-
rizado e a manutenção da ordem econômica internacional.

Evidentemente, Sr. Presidente, na ideia de uma Constituinte está 
implícita a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, livre 
e soberanamente convocada. Constituinte com o João? Sim. Mas então 
não seria mais este João que assumiu o poder em cima de uma conspira-
ção palaciana, sem o gosto do cheiro do povo. Não seria o João que per-
manece perplexo e conivente com a internacionalização da Amazônia, 
com a subordinação da pátria brasileira aos interesses do capital finan-
ceiro internacional. Não seria o João da Vale do Rio Doce, nem o João 
da Sharp.

Sr. Presidente, fato inegável é estar a estrutura político-econômica 
arquitetada pelo movimento militar de 1964 irremediavelmente con-
denada a desmoronar, se nela não forem empreendidas modificações no 
eixo do poder.

Cumpre, Sr. Presidente, analisar os três tempos através dos quais o 
sistema pretende se mexicanizar. O mal, quando se veste de bem, torna-
-se péssimo, afirma Publio Cássio. A reformulação partidária casuística 
e manchada pela corrupção governamental foi apresentada à nação e de-
fendida neste plenário como uma proposta de abertura pluripartidária.

Esta trágica reformulação foi empreendida em vergonhoso clima de 
deterioração dos valores mais comezinhos. O grotesco espetáculo in-
cluiu covardes traições, indignas pressões, aviltantes manifestações de 
apego às posições de mando. Os depoimentos prestados pelos que se 
foram para o PDS, e por muitos que no PDS permanecem, são impres-
sionantes testemunhos de acusação contra o governo que aí está.

A senilidade precoce evidenciada por este Congresso, de quem se 
esperava positiva participação no fascinante processo de abertura polí-
tica, fraudou as esperanças de normalização democrática. Deixando-se 
conspurcar pelo toque mágico do rei Midas, congressistas foram com-
prados, despudoradamente, pelos inquilinos dos palácios governamen-
tais. A utilização do bem público como força de pressão não teve limi-
tes, chegando ao ponto de um ministro de Estado – S.Exa. o titular da 
Previdência e Assistência Social – publicamente pregar o favorecimento 
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ilícito, em declarações eivadas de cínico pragmatismo, voltado para a 
preservação das elites dominantes.

O leilão do Congresso Nacional não desmoralizou somente esta 
base legislativa, não se limitou a corromper deputados e senadores: foi 
um processo que atingiu o cerne da representação popular, manchada 
indelevelmente na sua independência e altivez.

Uma adequada reformulação partidária continua sendo – é impor-
tante frisar – meta inarredável das oposições, desde que respeite a ampla 
liberdade de organização partidária e tenha sua expressão mais válida na 
convocação de uma Assembleia Constituinte.

O segundo tempo que o sistema concebeu para sua mexicanização é, 
Sr. Presidente, o não-cumprimento do calendário eleitoral. Não tanto 
pelo medo da derrota, pois os mecanismos de pressão e corrupção atra-
vés da máquina administrativa continuam bem evidentes, mas a todo 
custo tenta-se evitar a discussão da legitimidade do sistema, dos seus 
antigos e novos parceiros, que contracenaram na farsa montada com a 
reformulação partidária.

A emenda do deputado Anísio de Souza, prorrogando os mandatos 
dos prefeitos, não é, evidentemente, fruto dos conhecimentos de his-
tória do nobre representante de Goiás. O deputado Anísio de Souza, 
que no início desta legislatura preconizou que haveríamos de viver sob 
o tacão do general Figueiredo, foi buscar inspiração e notoriedade nos 
gabinetes do governo que está do outro lado da rua.

Cabe às oposições assumir atitude vigorosamente contrária à apro-
vação dessa emenda avessa à transição harmoniosa para o aperfeiçoa-
mento democrático.

Embora não seja fácil contrariar os interesses de um governo que 
se respalda no apoio incondicional, servil e submisso do partido majo-
ritário (majoritário a que preço?), cumpre sabotar a consumação deste 
instrumento de retrocesso lesivo aos interesses da nação, desencadeando 
uma campanha nacional denunciadora da manobra prorrogacionista.

A prorrogação de mandatos de prefeitos e vereadores, tanto quanto 
a coincidência de mandatos, não sintoniza com a decantada abertura. E 
nem os seus mais entusiasmados prosélitos encontrarão argumento para 
justificar a existência de situações tão ambíguas. Tanto assim que o go-
verno quer impor ao Congresso mais esta mancha, fazendo-o assumir a 
responsabilidade deste retrocesso.
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Sr. Presidente, o terceiro tempo que o governo militar quer atingir, 
em seu projeto de mexicanização, passa pelo voto distrital.

O regime entrou em ritmo de desespero, seu passivo político há 
muito está exigindo falência ou, na melhor das hipóteses, indulgente 
concordata.

Desiludindo um a um os segmentos sociais que confiaram no re-
gime, o governo partiu para dar corpo ao voto distrital – produto da 
fantasia delirante de quem deseja viabilizar o moto contínuo para alon-
gar indefinidamente o status quo para os privilegiados de um sistema 
excludente da grande maioria.

É importante assinalar a gravidade do atual impasse político des-
gastado pelo esquema vigente junto às classe médias, cada vez “menos 
médias” e mais marginalizadas. Funcionários públicos, técnicos de ní-
vel médio, profissionais liberais, pequenos empresários, pequenos co-
merciantes, comerciários, bancários, operários qualificados, professo-
res, foram aos poucos perdendo a tênue esperança antes depositada no 
regime militar de 1964. Em nome da necessidade de acenar com novas 
e melhores oportunidades para os componentes das classes médias é que 
o governo está tirando da cartola dos mágicos soluções desesperadas 
como a instituição do voto distrital.

Vivendo este simulacro de transição para a democracia, o governo 
teria de encarar a realização das eleições diretas para governadores. O 
que vai fazer, mas não sem adotar medidas assecuratórias da perpetua-
ção do esquema vigente. Tudo está sendo feito, Sras. e Srs. Deputados, 
com o fraudulento propósito de colocar os governadores a serem eleitos 
em 1982 na fogueira da inviabilidade criada por casas legislativas com-
prometidas com a situação, por via de pleitos em que mandatos federais 
e estaduais seriam fabricados pelo poder econômico regional e pela má-
quina governista. Parlamentos que ratificarão o sistema de poder vigen-
te, com o privilegiamento da União e a falência da federação.

Assim é muito fácil ser democrata; desse modo, torna-se inefável 
para os detentores do poder a tarefa de jurar “fazer deste país uma de-
mocracia”, pois não encontram empecilhos para consumar iniquidades 
dessa natureza.

A jogada maquiavélica não resiste a uma análise mais séria: o que 
há por trás de toda essa abertura mal alinhavada é a solerte iniciativa do 
governo de entupir os canais institucionais de representação, levando a 
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sociedade a reagir à marginalização a que está sendo empurrada com os 
meios de que dispõe, os quais podem se retrair ou expandir em função 
do maior ou menor grau da temperatura social, não se excluindo a hi-
pótese de uma explosão ocasionada por súbita ascensão da temperatura 
a níveis de calor insuportáveis.

Com a responsabilidade que me confere um mandato parlamentar, 
acuso o general Figueiredo e seus assessores de adotarem medidas que 
facilmente levarão o país ao caos institucional. Assinale-se, ainda, a bem 
da verdade, que a coerência e a seriedade na vida política brasileira fi-
caram irremediavelmente comprometidas a partir do momento em que 
os líderes do governo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal 
admitiram haver traído o acordo da sublegenda.

Por sua vez, o honrado líder Jarbas Passarinho, relator da Lei Falcão, 
afirma perante a nação que a recusa em restabelecer as eleições diretas 
para os governos dos estados por iniciativa deste Congresso prende-se à 
falta de abrangência da Emenda Lobão. Ora, das duas uma: ou a nação 
está experimentando um processo de esclerose ou lastimavelmente ele 
atingiu os formuladores políticos do sistema.

Indaga-se: como compatibilizar sublegenda com o voto distrital? De 
que modo conviver com os dois instrumentos políticos? 

E o que vem a ser, afinal, esse famigerado voto distrital? Nada mais, 
nada menos, do que a institucionalização dos processos malufistas para 
sacramentar, via Poder Legislativo, a política antinacional e antipovo 
dos governos inaugurados em abril de 1964. Placidamente imola-se o 
povo brasileiro à sanha do capitalismo alienígena, que nos reservou um 
lugar subalterno na ordem econômica internacional.

Como fator de moralização do processo eleitoral, o voto distrital 
está longe de corresponder às expectativas dos seus preconizadores. Pelo 
contrário, alimenta o caciquismo e o coronelismo, criando uma exigen-
te clientela política, ávida de favores – financiamentos, bolsas de estudo, 
empregos, reduzindo o raio de ação do deputado federal a meras ques-
tões individuais e locais. Sem falar no acirramento das disputas em nível 
regional, que empolgam o parlamentar e obliteram sua visão global dos 
grandes temas nacionais.

Outro inconveniente é a submissão ao poder econômico e à inf luên-
cia dos governantes, comum sobretudo nos distritos menos importan-
tes e de fraca densidade demográfica, propícios à formação de “currais 
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eleitorais”. Também se revela prejudicial à manutenção de bom nível 
cultural e intelectual nas representações parlamentares, eis que os elei-
tos seriam aqueles que tivessem acesso aos votos ensejados pelos homens 
inf luentes do distrito eleitoral, e não os mais bem preparados e esclare-
cidos sobre os problemas da nação.

Acrescente-se que não há uniformidade nem rigidez na maneira de 
estabelecer os distritos, de sorte que o esquema a prevalecer será aquele 
que beneficiar a situação. O sistema do voto distrital presta-se à ma-
nipulação para compor miríades de combinações, até ser encontrada a 
fórmula capaz de atender plenamente aos interesses do governo. Como 
nos Estados Unidos, onde a cada quatro anos o partido faz as suas má-
gicas, aumenta ou reduz distritos, aqui e ali, para proteger seus candi-
datos. E na França de De Gaulle, em que se delimitavam microrregiões 
com o intuito deliberado de beneficiar o partido do marechal. Os cri-
térios aqui no Brasil oscilariam bastante, por certo, para satisfazer aos 
interesses do PDS, que pode mais porque detém um poder que lhe vem 
do governo, ao qual dá seu apoio.

O voto distrital é fórmula tendenciosa, pois se caracteriza pelo 
massacre, pela pulverização das hostes oposicionistas que implica. 
Não dispondo de apoio político dos “caciques” que mexem os cor-
déis nos distritos eleitorais, nem de recursos financeiros (absorvidos 
pelos candidatos da situação), a corrente popular não conseguiria uma  
representação parlamentar proporcional ao seu verdadeiro peso político.

Os argumentos colecionados pelos adeptos do voto distrital, desti-
nados a enganar os que não ref letiram maduramente sobre o assunto, 
nem conhecem os resultados negativos do instituto vigente por 66 anos 
no Brasil e extinto com a República Velha, não passam de hábeis so-
fismas arquitetados com a astúcia de quem está disposto a conviver ad 
infinitum com o poder.

Na Inglaterra, a pátria do voto distrital, articula-se intenso movimen-
to contra essa prática secular, com vistas a pôr fim à corrupção que cam-
peia nas eleições distritais, pois ali, como no Brasil, há distritos tão po-
bres, pequenos e obscuros que neles será eleito o que mais dinheiro tiver.

Cumpre rechaçar com veemência, Sr. Presidente, o hábil artifício 
de que o governo quer se valer para ganhar credibilidade junto ao povo. 
Sem voto distrital, teme-se que os partidos de oposição façam maioria 
esmagadora no país.
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Sem medo de exagerar, afirmo que o voto distrital que se tenta in-
troduzir é uma escamoteação tão grave à representação popular que o 
governo, com este ato, assume a responsabilidade de desencadear neste 
país a luta clandestina.

Temos a certeza, Sr. Presidente, de que não é amortecendo os con-
f litos sociais que se anulam as profundas contradições da sociedade ca-
pitalista. A história nos mostrou, através da Aliança para o Progresso, 
dos Alimentos para a Paz ou do Corpo para a Paz, quão inútil é o es-
forço, mesmo honesto, de conceder ajuda a dois terços da humanidade, 
quando esta humanidade subdesenvolvida exige muito mais. Exige jus-
tiça. E não será agora, com a ajuda do Banco Mundial para tornar menos 
violentas as favelas nas periferias das grandes cidades, que diminuirão as 
nossas exigências por uma nova ordem econômica internacional.

O controle totalitário ou populista da sociedade pode-se fazer por al-
gum tempo. Mas não se pode fazê-lo todo o tempo, pois a pressão e o ble-
fe não se constituem sólidos argumentos de inteireza histórica para a ma-
nutenção do poder. Aí estão os Somozas, os Amins, os Pahlevis, apeados 
quando praticavam os mais sórdidos atos de suas ditaduras moribundas.



127

PERFIS PARLAMENTARES CRISTINA TAVARES

A humanidade perde Sartre7

Pronunciado em 8 de maio de 1980. Uma homenagem a Jean-Paul Sartre, 
o grande intelectual francês que conheceu ainda na juventude, falecido 
poucos dias antes, em 15 de abril de 1980. Com ele Cristina Tavares 
manteve uma relação intelectual e afetiva, sustentada durante alguns anos 
através de correspondência até hoje não publicada.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o falecimento do escritor Jean-Paul Sartre, em Paris, foi 
uma grande perda para a cultura, entendida como ref lexão, investiga-
ção, criatividade, portanto, uma cultura libertadora e revolucionária.

Cada século tem o seu “guru”. Voltaire foi, certamente, a persona-
lidade mais significativa do século XVIII. Flaubert levou o século XIX 
às fronteiras da imaginação e do sonho. Creio que Jean-Paul Sartre ex-
pressa de maneira abrangente as contradições, heroísmo, mitos e feti-
ches do nosso século.

Por que Sartre e não Einstein, Tito, Churchill, Stalin, Picasso ou 
Chaplin? Do meu ponto de vista, Sartre foi o intelectual que mais re-
f letiu sobre todos os campos da atividade humana, em nosso tempo: dos 
efeitos da bomba atômica ao papel da psicanálise no comportamento 
social do homem; do singular-universal de Kierkegaard ao São Jorge e 
ao Dragão de Tintoretto.

Este errante intelectual, que abandonou a torre de marfim para 
imiscuir-se no cotidiano de seus contemporâneos, despendeu a maior 
parte de sua vida de quarto em quarto de hotel, de cidade em cida-
de, acompanhado de sua companheira Simone de Beauvoir, pregan-
do as suas ideias. Sartre assumiu compromisso radical com a verdade 
universal. É provável que não a tenha encontrado, e nisto reside a sua 
identidade com o nosso século – século da bomba de hidrogênio e da 
passagem da economia capitalista para a economia socialista. Tempo 
das conquistas espaciais: o homem primeiro chegou à Lua, para depois 
se perguntar: para quê?

Nem Sartre nem o século XX tiveram respostas acabadas como ti-
veram os homens da Idade Média que ergueram as catedrais góticas a 
seus deuses.

7 Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 8 de maio de 1980, p. 3310.
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Jean-Paul Sartre conviveu de 1905 a 1980 com quase tudo que 
ocorreu neste século: a libertação dos jovens países africanos, a guerra 
argelina, a invasão da Hungria e da Tchecoslováquia, a I e II Guerras 
Mundiais, a Revolução Cultural Chinesa, o furacão sobre Cuba, a re-
volta dos estudantes franceses em 1968.

Jovem intelectual francês e, portanto, cartesiano (“penso, logo exis-
to”), o seu primeiro trabalho filosófico (O ser e o nada) é um discurso 
dogmático sobre a responsabilidade do homem quanto à sua existência: 
“... em qualquer circunstância o homem é livre para ser traidor... ou 
não...”. O militante da Resistência francesa proclamava sentença con-
denatória ao colaboracionismo, expressando o espírito da França em 
face da capitulação.

Como dramaturgo, Sartre foi provavelmente menos criativo do que 
Brecht; como romancista, não tão desafiador como Kafka, e como fi-
lósofo, reviu muitos de seus conceitos. Seu relacionamento com Freud, 
por exemplo, foi revisto. Na juventude não podia conceber, dado seu 
racionalismo cartesiano, a ideia do inconsciente determinando o com-
portamento humano.

Suas idas e vindas, sucessos e insucessos, tornam a sua personalidade 
controvertida, fascinante e rica. Como filósofo, não foi hermético, pelo 
contrário, o seu estilo gracioso, a frase, a palavra elaborada, tornaram o 
seu existencialismo antes assunto obrigatório dos estudantes nos cafés de 
Paris que tema relevante entre um chá e outro na Academia Francesa.

Politicamente, Sartre foi um intelectual engajado que sempre de-
testou a má consciência dos que se omitem. Teve palavras cruéis para 
com os intelectuais que são “a favor... mas”. Engajou-se, sempre, nas 
lutas concretas de seu tempo. Condenou a violência institucionaliza-
da do nazismo (Os prisioneiros de Altona), do racismo (Raízes do antisse-
mitismo), do comunismo burocratizado (A invasão da Tchecoslováquia). 
Lutou na Resistência durante a ocupação nazista e se expôs à ira nacio-
nal ao defender com intransigência a Frente de Libertação Nacional da 
Argélia. Recusou condecorações importantes, como o Prêmio Nobel e 
a Medalha da Legião Francesa, por entendê-los como símbolos do status 
quo da sociedade burguesa e capitalista. Como presidente do Tribunal 
Bertrand Russell para julgar os crimes de guerra no Vietnã, condenou 
os Estados Unidos por violarem o art. 2º da Convenção de 1948, por-
tanto, de prática de genocídio.
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Creio que a principal e fundamental contribuição de Sartre à nossa 
cultura foi a sua exigência radical e permanente de liberdade, a constru-
ção de uma relação entre os homens que garanta não apenas a liberdade 
formal e burguesa de expressão, mas assegure o direito de participação 
revolucionária. Somente a consciência do caráter intolerável da aliena-
ção poderá levar o homem a esta participação criativa, pois somente se 
pensa quando se estrutura, e somente se age quando se organiza.

A homenagem que neste momento prestamos a Jean-Paul Sartre, 
fazemo-la não somente ao intelectual, mas ao militante-intelectual-
-revolucionário.
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Araguaia: deixem os pais 
enterrar seus filhos8

Pronunciamento feito em 27 de outubro de 1980. A Guerrilha do Araguaia, 
seis anos depois de exterminada, ainda era um tema tabu no Congresso. 
Cristina Tavares é uma das primeiras a abordá-lo, pedindo neste discurso 
ao ministro da Justiça que garanta a segurança da comitiva de pais e 
parentes de desaparecidos no conflito que se dirigiam à região na tentativa 
de localizar e enterrar seus corpos.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
corria o ano de 1967 quando diversos cidadãos, movidos por interes-
ses legítimos, deixaram seus lares em diferentes pontos do país, indo 
desenvolver na região do Araguaia, onde a população até hoje vive no 
mais completo abandono, um trabalho de assistência aos camponeses, 
objetivando a melhoria de sua condição de vida.

Deixaram empregos confortáveis e cursos universitários quase con-
cluídos para viver uma experiência de dedicação ao próximo, interrom-
pida, cinco anos mais tarde, pela repressão do Estado, que caçou, cruel 
e desumanamente, moças e rapazes, sobre eles despejando o ódio in-
justificado que nutrem pelos camponeses, igualmente vitimados pelas 
garras dos torturadores profissionais.

Em defesa da própria integridade física, lutando pela vida ameaça-
da por mercenários, optaram por resistir, ainda que precariamente, à 
sanha assassina engrossada por tropas militares altamente treinadas e 
equipadas com os mais modernos apetrechos bélicos. Não lhes restava 
alternativa, pois os infelizes que caíram prisioneiros foram torturados 
até à morte.

A expedição de ataque a esses brasileiros mobilizou cerca de vinte 
mil homens distribuídos em três companhias dotadas das mais sofistica-
das armas de guerra, sob a assessoria de oficiais americanos e portugue-
ses, que vieram aplicar no Brasil, tendo como vítimas os nossos irmãos, 
a experiência haurida no Vietnã e nas guerras coloniais da África, onde 
aprenderam a arte do massacre dos inocentes e indefesos.

Ainda assim a resistência durou três anos, quando o último grupo 
de 59 pessoas foi dado como desaparecido pelos órgãos de informação 

8 Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 28 de outubro de 1980, p. 13202.
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do governo. À procura dessas pessoas, uniram-se familiares, amigos e o 
Comitê Brasileiro pela Anistia, tentando superar a completa falta de es-
clarecimentos oficiais quanto à denominada “Guerrilha do Araguaia”.

Estão, por isso, organizando caravana de filhos, irmãos, maridos e 
pais, para na região sul do Pará colher notícias sobre o paradeiro dos 
desaparecidos, dos quais nada se sabe desde 1972. Já no dia 22 do cor-
rente, segundo afirmação do Comitê Brasileiro pela Anistia do Rio de 
Janeiro, os interessados encontrar-se-ão na cidade de Belém, onde de-
monstrarão a justeza de sua causa.

Para essa finalidade irão à Assembleia Legislativa, à Câmara dos 
Vereadores, à Comissão de Defesa da Amazônia, à Sociedade de Defesa 
dos Direitos Humanos, autoridades eclesiásticas, seccional da Ordem 
dos Advogados, Associação Brasileira de Imprensa do Pará, seguindo, 
no dia 26, para a cidade de Marabá.

A caravana, possivelmente, estará integrada por membros dos 
Comitês Brasileiros pela Anistia, representantes da ABI, da OAB, da 
CNBB, dos partidos políticos, de sacerdotes, amigos, delegados de 
organismos internacionais e da imprensa em geral. Não obstante a 
legitimidade da iniciativa e o seu alto e pacífico objetivo, o Comitê 
Brasileiro pela Anistia teme pela integridade física dos participantes da 
longa caminhada.

A minha intervenção, Sr. Presidente, é no sentido de que o ministro 
da Justiça assegure aos componentes da caravana o direito de não serem 
molestados, enquanto cumprem a dolorosa tarefa de encontrar, pelo 
menos, o que restou dos corpos dos seus entes mais queridos.
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Em defesa do padre Vito Miracapillo9

Pronunciado em 30 de outubro de 1980, condenando a expulsão do Brasil, 
pelo regime militar, do padre Vito Miracapillo.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Congressistas. 

“O cair dos votos que lhe negavam habeas corpus parecia o bater fú-
nebre de um martelo que pregava, entre quatro tábuas de um esquife, a 
esperança da República.”

Este é o comentário, Sr. Presidente e Sras. e Srs. Congressistas, que 
fez Rui Barbosa quando o Supremo Tribunal negou o habeas corpus que 
ele, como advogado, impetrava em favor de prisioneiros políticos.

Hoje, no Supremo Tribunal, a sensação dos que ali estavam era idên-
tica. Ali também se batiam as tábuas do esquife de uma democracia que 
se pensava nascente. Foi com base no Estatuto dos Estrangeiros que o 
relator deu, hoje, o seu voto pela expulsão do padre Vito Miracapillo, e 
chamou de malsinada Lei dos Estrangeiros. Foi com base na malsinada 
Lei dos Estrangeiros que o padre Vito Miracapillo hoje é expulso do 
Brasil, denegrindo a Justiça brasileira, por onze votos a zero. Não sei 
por que não foram doze votos, porque até pensei que o porteiro iria se 
associar àquela manifestação dos ministros do Supremo Tribunal.

O que aconteceu, Sr. Presidente?

É preciso que se pergunte por que o padre Vito Miracapillo foi ex-
pulso. Disse o nobre líder do governo, deputado Nelson Marchezan, que 
não foi porque se recusou a celebrar uma missa, mas porque constatou, na 
cidade de Ribeirão, no estado de Pernambuco, que os brasileiros passa-
vam fome. É impossível não fazer essa constatação, Sr. Presidente, porque 
o padre Vito Miracapillo, que há dois anos vive nas matas e canaviais de 
Pernambuco, convivendo, de um lado, com a miséria extrema dos cana-
vieiros e, do outro, com a opulência dos usineiros e dos senhores de enge-
nho, o padre Vito Miracapillo já viu, como viram outras personalidades, 
como viram médicos, viram crianças comer raspa de cana, enquanto a 
égua do usineiro era alimentada com gemas de ovos.

9 Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 31 de outubro de 1980, p. 3095.
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O padre Vito Miracapillo sabe que, no estado de Pernambuco e na-
quela zona canavieira, a Zona da Mata, ali há um alto índice de morta-
lidade infantil; ali 248 crianças morrem, de cada mil que nascem vivas. 
Impossível que o padre Vito Miracapillo não viesse a constatar esta re-
alidade dolorosa, que é a realidade brasileira. Ele foi expulso porque 
constatou esta realidade, por uma lei que o nobre relator, o ministro 
Djalma Falcão, disse que era malsinada. Uma lei que passou, aqui, neste 
Congresso Nacional, por uma outra arbitrariedade do governo, por este 
indecente recurso do decurso de prazo; por uma lei de estrangeiros que 
recebeu apenas cinco votos nesta Casa, mas foi sancionada, porque o 
arbítrio impera sobre a Casa Legislativa e sobre a Casa Judiciária.

O padre Vito Miracapillo recebe, hoje, em todas as paróquias do 
Brasil, em todas as comunidades pobres do Brasil, hoje, na Hora do 
Brasil, todos os brasileiros humildes deste país se associam. Não vamos 
precisar esperar, como disse o deputado Ronan Tito, o julgamento da 
história. O julgamento do povo brasileiro se fará, hoje, às oito horas 
da noite, quando a Hora do Brasil noticiar que, por unanimidade, o go-
verno brasileiro, o Executivo brasileiro usou um Judiciário fraco, um 
Judiciário que se curva, um Judiciário que tem sobre a sua cabeça o 
AI-5. Este Judiciário, por unanimidade, expulsou aquilo que há de ge-
neroso, aquilo que há de decente, aquilo que há de mais forte e que não 
será impedido pela expulsão do padre Vito.

As milhares de comunidades de base da Igreja, os milhares de mili-
tantes, católicos e não-católicos, e todos os políticos que verdadeiramente 
se engajam na causa ou na questão nacional, não se deixarão intimidar, 
não se deixarão pressionar. Não se deixarão pressionar porque hoje, des-
graçadamente, não só o padre Vito Miracapillo é expulso, mas, como o 
povo, que passa fome, é condenado; é condenado, porque se pode ver; 
porque, aqui, neste país, pode-se matar as pessoas de fome – o que não 
se pode é dizê-lo.

E é contra isto, Sr. Presidente, que os partidos de oposição, aqui, 
neste plenário, fizeram as suas comunicações de liderança e que, des-
graçadamente, ouviram, como resposta da liderança do governo: “Este 
é um ato isolado.” Não é isolado; isto é um ato contra o povo brasileiro.
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A censura é um atentado à liberdade10

Pronunciado em 10 de março de 1981, denuncia a censura sobre o 
jornalismo e outras formas de expressão.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente e Srs. Congressistas:

A emenda que hoje esta Casa discute, em primeiro turno, foi fruto 
de uma discussão democrática na Comissão de Comunicação, durante 
um simpósio sobre censura, no primeiro semestre de 1978. Tal ativi-
dade se constitui em um inventário sobre a liberdade de expressão em 
nosso país, e se verificou a existência objetiva de limitações, nos marcos 
do atual sistema, ao exercício da liberdade de expressão, que foi e con-
tinua sendo comprometida.

O simpósio sobre censura visualizou o problema tanto do ângulo 
da censura quanto da perspectiva da liberdade de expressão, precei-
to incluído na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de que 
o Brasil é signatário – convém lembrar a esta Casa. O relatório deste 
simpósio, elaborado conjuntamente por mim e pelo nobre deputado 
Albérico Cordeiro, do PDS de Alagoas, consignava a preocupação de 
todos os depoentes sobre a necessidade do restabelecimento do regime 
democrático em nosso país, pois os atos de exceção, entre os quais esse 
retalho constitucional, ou excrescência jurídica, como já foi denuncia-
do, que é a Carta outorgada de 1967, consagravam mecanismos que 
limitavam a liberdade de expressão.

A história da censura é negra em nosso país, atingindo não apenas o 
jornalismo alternativo como os órgãos da chamada grande imprensa. Se 
é verdade que a grande imprensa foi oficialmente liberada de censura, 
a imprensa alternativa continua sendo alvo predileto dos terroristas de 
direita, acobertados pelo sistema a que servem.

Constrange, Sr. Presidente, verificar que o jornalista Boris Casoy, 
da Folha de S.Paulo, e o editor do Jornal do Brasil são alvos da ambiguidade 
do texto constitucional e estão sendo submetidos a um processo com 
base nas malfadadas Lei de Imprensa e Lei de Segurança Nacional.

Entre as medidas propostas pelo seminário sobre censura, entre 
outros ilustres depoentes, ouvimos a do então ministro da Educação, 

10 Publicado no Diário do Congresso Nacional, de 11 de março de 1981, p. 79.
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Eduardo Portella, que recomendava a alteração do texto constitucional, 
retirando qualquer possibilidade de o governo impedir a circulação de 
notícias sob o pretexto da segurança nacional.

A liberdade relativa, que hoje vivemos, não pode e não deve ser libe-
ralidade do príncipe: deve se constituir em um preceito constitucional. 
Concluía o mencionado simpósio sobre a censura pela necessidade de 
se estabelecerem mecanismos institucionais que preservem definitiva-
mente esta que é a liberdade fundamental, a de expressão.

O parecer assinado pelo nobre deputado Feu Rosa, para justificar 
o injustificável, afirma que a emenda não procura explicar a supressão 
proposta, a faculdade conferida à União de regulamentar a censura de 
diversões públicas.

Confundiu o parecer do nobre deputado Feu Rosa, talvez pela ligeire-
za em atender ao comando do Planalto, o mérito da nossa proposição. O 
parecer fala dos excessos de liberdade de informação. Somente um regime 
viciado como o que vivemos, somente uma democracia capenga como a 
nossa poderia imaginar tal expressão. Não há excesso de liberdade de in-
formação; há liberdade de informação, ou não há liberdade de informação.

Estranha o relator, o deputado Feu Rosa, que a nossa proposta tenha 
colocado que os crimes de imprensa seriam julgados nos termos da lei, 
como a lei determinar. Quando fizemos esta proposição, Sr. Presidente, 
estávamos pensando como pensaram aqueles que depuseram no simpó-
sio sobre a censura e levaram a discussão democrática ao nível da uni-
versidade, ao nível da comunidade de comunicação, e não ao nível da 
comunidade de informação, conforme hoje se verifica neste país.

O Sr. Ronan Tito – V.Exa. me permite um aparte?

A SRA. CRISTINA TAVARES – Concedo o aparte ao nobre 
deputado Ronan Tito.

O Sr. Ronan Tito – Nobre deputada Cristina Tavares, V.Exa. faz, 
com bastante propriedade, uma análise da legislação vigente sobre a 
imprensa, no Brasil, e o faz como quem conhece do ofício, pois que 
V.Exa., antes de exercer o seu mandato de deputada, eleita pelo estado 
de Pernambuco, era jornalista e, portanto, melhor do que ninguém co-
nhece os ossos do ofício. No entanto, o meu aparte pretende tão somen-
te, corroborando tudo o que V.Exa. acaba de explanar, apontar um caso 
acontecido recentemente, que foi o enquadramento do redator-chefe 
do jornal Folha de S.Paulo, o jornalista Boris Casoy, na Lei de Segurança 
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Nacional, por veicular, no jornal Folha de S.Paulo, um artigo – pasmem, 
Sr. Presidente e Srs. Congressistas – assinado, e portanto de respon-
sabilidade de quem o assinava. No entanto, foi enquadrado na Lei de 
Segurança Nacional o jornalista Boris Casoy. É da maior urgência, no-
bre deputada, que se reveja todo o texto, que afinal de contas estuda a 
questão da comunicação; mas, também, não podemos nos esquecer da 
malfadada Lei de Segurança Nacional, que é uma espécie de panaceia 
que serve para enquadrar os adversários do regime em qualquer dos seus 
artigos, por qualquer questão, a qualquer momento. Era o que tinha a 
dizer. Muito obrigado.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Agradeço, nobre deputado 
Ronan Tito, o aparte que V.Exa. ofereceu e recolho o exemplo aqui 
dado, do processo a que está sendo submetido o jornalista Boris Casoy, 
da Folha de S.Paulo, como um dos casos mais ilustrativos do tipo de li-
berdade de imprensa que se quer impor neste país, do tipo de liberdade 
e de democracia que o sistema oferece ao nosso país.

O Sr. Samir Achoa – Permite V.Exa. um aparte?

A SRA. CRISTINA TAVARES – Com todo o prazer.

O Sr. Samir Achoa – Eu entendo como muito polêmico o tema abor-
dado neste projeto. Sou muito franco: sou democrata e me considero 
assim, mas sou favorável à censura. Sou favorável à censura porque o 
povo brasileiro o é, dentro de determinados parâmetros. Neste último 
carnaval, tivemos o maior abuso, por intermédio de uma dita imprensa, 
que colocou fotos de mulheres praticamente sendo violentadas. Estas 
fotos não estavam em revistas especializadas. Quero deixar bem clara a 
minha posição: eu defendo o direito de quem quer ver, mas defendo o 
direito de quem não quer ver. Sou favorável à queda da censura, a não 
ser por faixa etária, em qualquer teatro. Entendo que quem vá a um 
teatro, onde conste “Proibido até 18 anos”, pode assistir a espetáculo 
de toda natureza. Sou favorável à publicação de livros pornográficos; 
sou favorável à publicação de revistas especializadas; mas não posso 
consentir e aceitar que uma televisão, por exemplo, entre no meu lar 
promovendo uma bacanal verdadeira, na minha casa. A última revista 
Fatos & Fotos dá a demonstração inequívoca, nobre deputada, da falta de 
respeito à população e à mulher brasileira. Vou contar alguns episódios 
rápidos. A mulher brasileira, na América Latina, com a chegada dessas 
revistas do carnaval, está sendo considerada – afirmo isto por ter ouvido 
famílias de outras plagas – um objeto meramente sexual. Ela está sendo 
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desrespeitada em Portugal, no Brasil, onde chegou essa revista. A revista 
Fatos & Fotos traz agressões à família brasileira que considero antidemo-
cráticas. Vou ser franco a V.Exa., nobre deputada, e pode V.Exa. a mim 
se opor: o povo brasileiro, lamentavelmente, está confundindo demo-
cracia com licenciosidade. Quem quer a preservação da sua família, luta 
contra a democracia, lamentavelmente. Isto pode até fazer parte de um 
esquema. Ouço nos bairros onde visito, das famílias com as quais con-
vivo, a confusão que está se fazendo em matéria de licenciosidade com 
democracia. Atribuem este tipo de coisa, este tipo de agressão aos cos-
tumes, atribuem à abertura, o que é lamentável. Defendo intransigen-
temente o direito de quem quer ver pornografia, mas defendo o direito, 
intransigentemente, de quem não quer ver. Por isso a censura por faixa 
etária deve existir. Aqueles que entendem que não, que ouçam o povo, 
aquele povo que eu ouço. Repito, quero ser bem claro, não quero ser 
confundido com o falso moralista. Quero deixar bem clara a minha 
posição em matéria de censura. Acho que deve existir a censura sim; 
acho que uma televisão não tem o direito de ir a um baile de carnaval 
e trazer ao meu lar uma mulher beijando a boca de outra mulher. Não 
tem esse direito. Isso não é liberdade de imprensa, nem de informa-
ção. Isso é licenciosidade contrária aos costumes do povo brasileiro. E, 
lamentavelmente, repito: o povo brasileiro, entendendo que abertura, 
que democracia é esse tipo de coisa, se coloca lamentavelmente contra 
a democracia. E nem sei, nobre deputada, se esses grupos, que estão 
agindo assim, não estão interessados em impedir a abertura no Brasil. 
Sou muito franco na minha opinião e não seria neste momento que 
eu iria procurar fazer demagogia. Sou favorável, sim, a um tipo de 
censura responsável, porque o povo brasileiro o é; sou favorável sim a 
uma liberdade mais ampla para todos os espetáculos públicos e livros. 
Mas não posso aceitar, nobre deputada, a abertura plena, porque o 
povo não pensa assim.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Nobre deputado Samir Achoa, 
a tese que V.Exa. defende nada tem a ver com o texto que estamos 
discutindo.

Eu gostaria de colocar reparos, quando V.Exa. diz que o povo brasi-
leiro está confundindo democracia com licenciosidade. As revistas que 
V.Exa. cita não foram editadas pelo povo brasileiro; a televisão que V.Exa. 
vê não é a televisão do povo brasileiro: é a televisão da elite brasileira, dos 
que nos dominaram e continuam nos dominando. A eles, sim, interessa 
a alienação do povo, que, de Rondônia ao Amazonas, do Rio Grande 
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do Sul ao Nordeste – e até esses sertanejos, que estão morrendo de fome 
hoje –, vê aquelas novelas de televisão em que se discute a problemática 
da classe média brasileira.

Por favor, nobre deputado, não confunda o povo brasileiro com esse 
tipo de lixo cultural que se produz a partir dos donos do poder.

Mas, o texto constitucional que estamos discutindo diz respeito à 
liberdade de expressão que V.Exa., talvez pela ligeireza com que leu o 
texto, a emenda aqui proposta, confundiu. Inclusive, propúnhamos e está 
escrito “respondendo cada um nos termos em que a lei determinar”.

Eu gostaria, também, de colocar um reparo à intervenção de V.Exa., 
quando diz que defende que as revistas publiquem coisas, mas não quer 
ser obrigado a ler. Simplesmente, não se compram as revistas, se não se 
quiser lê-las.

O Sr. Samir Achoa – Isso é independente da vontade. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Independente da vontade, nin-
guém é obrigado a ler, nobre deputado. Este é o pretexto de que o siste-
ma e a ditadura têm se servido desde 1964 para coibir aquilo que é mais 
criativo no pensamento brasileiro. Não estou defendendo pornografia, 
nobre deputado, estou apenas dizendo que o pretexto...

O Sr. Samir Achoa – Permite um aparte, nobre deputada? V.Exa. tem 
o direito de assistir a uma televisão, a um baile de carnaval, juntamente 
com os seus filhos. V.Exa., muitas vezes, é surpreendida, assim como 
os seus filhos, com esse tipo de coisa que digo. Sei que não é o povo 
brasileiro que edita essas revistas, mas o acesso indevido a esse tipo de 
informação agride o povo brasileiro e os costumes do nosso país. É por 
isso que repito que o povo brasileiro, confundido, despreparado, hoje, 
em face da ditadura que permanece durante largos anos aqui no poder, 
lamentavelmente o povo brasileiro...

A SRA. CRISTINA TAVARES – Mas o povo brasileiro não tem 
acesso à televisão.

O Sr. Samir Achoa – Tem acesso sim; o povo tem.

A SRA. CRISTINA TAVARES – À produção dos programas de 
televisão não tem acesso o povo brasileiro.

O Sr. Samir Achoa – A informação que chega distorcida é que agride a 
mentalidade desse povo. É por isso que me coloco dessa forma. Quando 
tenho o direito de assistir a um programa de televisão, em minha casa, em 
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companhia de meus filhos, tenho o direito de saber o que vai ser exibido. 
Não posso ser agredido, de repente, repito, por uma mulher beijando ou-
tra mulher ou um homem beijando outro homem, porque isso contraria 
os costumes do povo brasileiro. Eu tenho filhos menores; sei, no convívio 
do meu lar, a agressão que causa a eles. E, repito, defenderei, intransi-
gentemente, o direito de todos terem acesso a isso, desde que possam, 
pela idade, e que queiram. Mas não posso aceitar, em nome do povo e da 
família brasileira, que esse tipo de licenciosidade contribua para a dete-
rioração daquilo que considero democracia; porque o povo brasileiro, re-
pito, está confundindo democracia com licenciosidade e, no momento...

A SRA. CRISTINA TAVARES – O povo brasileiro nada tem a 
ver com isso. O pobre povo brasileiro, faminto, nada tem a ver com essa 
democracia.

O Sr. Samir Achoa – V.Exa. não está entendendo o que estou dizen-
do. Estou dizendo que o povo brasileiro, o cidadão comum, que chega a 
mim – isto é comum, existem reuniões em São Paulo, para as quais somos 
convocados diariamente –, que não são moralistas ou falsos moralistas, 
é o povo, em geral, que nos combate e diz: por que é que a Câmara dos 
Deputados não toma providências a respeito disso, por exemplo.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Pobre Câmara dos Deputados, 
não consegue retomar suas prerrogativas.

O Sr. Samir Achoa – E o povo acredita nisto. Digo a eles que não 
temos muita força. Mas, pelo menos, a força da palavra nós temos. E 
eu não me calarei. Vou trazer, daqui a pouco, se me der tempo, uma 
das revistas, para que V.Exa. veja o que está ocorrendo em matéria de 
licenciosidade. E mais: essas armas são contra a democracia, porque, 
no momento em que isso acontece, o povo se coloca contra, porque ele 
sabe que aquilo poderá vir a destruir os costumes da família do Brasil.

A SRA. CRISTINA TAVARES – De repente, agora, o povo se co-
loca contra, e, antes, o povo estava um pouco confundido. Enfim, nobre 
deputado, a tese que temos defendido e que esta emenda à Constituição 
defende é de liberdade maior, da liberdade de expressar a realidade deste 
país, que vem sendo coibida.

A democracia prevê a liberdade de imprensa, que deve ser total. As 
comunidades de comunicação discutirão livremente aquilo que po-
deria ser uma censura classificatória, mas nada tem a ver com o texto 
constitucional e deveria estar escrita na lei ordinária. Quando ela está 



140

DISCURSOS SELECIONADOS

colocada aqui, no texto constitucional, rigorosamente, e os dezesseis 
anos de censura que temos vivido mostram e demonstram, claramente, 
que as intenções e ambiguidades da lei e do texto constitucional têm 
servido e serviram não só para coibir, mas para matar toda criatividade 
neste país.

Não foram os textos de imoralidade que foram proibidos; ao con-
trário, a pornochanchada, aqui, neste país, durante a censura da 
Comunidade de Informação, progrediu e f loresceu, enquanto filmes 
como No país de São Saruê, de Vladimir Carvalho, foram censurados, e 
somente depois de dezesseis anos, é que vieram a público.

É preciso que os deputados não confundam, como desgraçadamente 
aqui ouvimos o nobre aparteante, a moralidade pequeno-burguesa com 
o texto maior que é o da liberdade, que está escrito de resto no capítulo 
dos Direitos Humanos.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. e a meus pares atenção para a impor-
tância dessa lei, dessa proposta à Constituição que ora discutimos. A 
importância dela não é apenas a de uma emenda à Constituição pela 
liberdade de imprensa. Ela é o primeiro passo para que mostremos à 
nação que esta Constituição que aí está, está rota e é mendiga.

E assim, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, apresentamos à discussão 
e esperamos contar com o apoio na votação.
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Basta de terrorismo11

Pronunciado em 3 de abril de 1981, denuncia a escalada de atos terroristas 
atribuídos à extrema direita militar e propõe que a nação se una para dar 
um basta à ditadura e ao autoritarismo.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente e Srs. Congressistas, 
este país está sem rumo, este país está como um barco à deriva e quase a 
naufragar. Nesta madrugada, novamente perpetrou-se atentado terro-
rista, desta vez contra a Gráfica Arte Americana, de propriedade de um 
vereador cassado, Dimas Perrim, do estado de Minas Gerais.

É singular que a liderança do PDS nesta Casa venha condenar os 
atentados terroristas, todos eles de direita – e afirmamos isto porque o 
seu alvo são as forças populares que se opõem a este regime; é singular 
que a liderança do PDS venha a esta Casa dizer à nação que o princi-
pal interessado em combater os atentados terroristas é o presidente da 
República. Se assim fosse, nos atentados do “pacote” de seis meses pas-
sados, um dos quais vitimou a secretária da Ordem dos Advogados do 
Brasil, os inquéritos teriam apontado os responsáveis.

Ainda anteontem, desta tribuna, o deputado Marcello Cerqueira di-
zia, em alto e bom som, para a nação – e toda a imprensa publicou – que 
a origem dos atentados está nos aparelhos dos DOI-CODI deste país. E 
não se sabe que força misteriosa tem esses aparelhos de repressão no país 
que ninguém consegue desmantelá-los. Pode parecer complexo, mas é 
muito simples o raciocínio. Os terroristas representam o braço armado 
do governo que aí está, este governo que colocou uma máscara cordial, 
através da qual tudo faz para preservar o poder que está ameaçado pelas 
forças populares em ascensão.

Agora mesmo, para reforçar a tese de que o país está sem leme, de 
que o barco está à deriva, a naufragar, encontra-se em Pernambuco o 
general Figueiredo, acompanhado de uma comitiva milionária de dez 
ministros. Desloca-se Sua Excelência para o interior, a fim de inaugurar 
um parque de monumentos. Vai Sua Excelência ao Jockey Club assistir 
à corrida de cavalos, banqueteia-se na cidade de Taguatinga do Norte, 
banqueteia-se no Palácio do Campo das Princesas e, numa encenação 

11 Publicado no Diário do Congresso Nacional, de 4 de abril de 1981, p. 377.
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vergonhosa para a nação e humilhante para o Nordeste, anuncia que 
desviará o Rio São Francisco para resolver o problema da seca.

Sr. Presidente, a afirmação que a imprensa hoje atribui ao ministro 
Andreazza e ao presidente Figueiredo nos deixa constrangidos de ser bra-
sileiros, já que a CPI que investiga as causas das enchentes do Rio São 
Francisco, em andamento na Câmara dos Deputados, chegou à conclusão 
de que, às margens daquele rio – cujo vale fértil é oito vezes maior do que 
o do Tennessee –, o sistema que aí está há dezessete anos, dominando 
várias entidades governamentais, como o DNOCS, a Codevasf, o Incra, 
deixou populações carentes e miseráveis, que morrem de fome, desprepa-
radas, sem posse da terra na beira do rio. Agora, o Sr. Presidente diz que 
vai desviá-lo para outras localidades, a fim de acabar com as secas.

É preciso um basta, é preciso que a nação toda se levante e diga um 
basta. Denuncio que os atentados terroristas estão associados à extrema 
miséria do povo e à necessidade de se perpetuarem no poder os que 
hoje dominam. Eles o fariam se perdessem a sustentação que tinham 
na sociedade? Só haveria uma forma para isto: armar a extrema direi-
ta, omitir-se na apuração dos fatos, destruir gráficas e tentar intimidar 
a sociedade. E dizem aqui que o principal interessado em resolver o 
problema é o general Figueiredo. Não, não é. Ele é o principal benefi-
ciário. Como ex-chefe do SNI, como ex-chefe da Casa Militar, o ge-
neral Figueiredo sabe quem são os indivíduos e quais os aparelhos que 
praticam o terror, pois, ontem, esses mesmos indivíduos, encapuzados, 
torturavam os brasileiros nas prisões e nos cárceres dos DOI-CODI.

O general Figueiredo, em vez de se banquetear e de dizer inverdades 
no Nordeste, afirmando que vai desviar o rio – o que não vai fazer –, de-
veria denunciar à nação, nominar e punir os que estão a inquietar o país, 
tentando intimidar os brasileiros a fim de que não se consiga a democra-
cia que buscamos e haveremos de ter.
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A bomba explode no colo do regime12

Pronunciado em 8 de maio de 1981, comenta o trágico e fracassado 
atentado do Riocentro, em que militares de direita, inconformados com a 
abertura do regime, foram atingidos pelas bombas que lançariam contra 
os participantes de ato celebrando o Primeiro de Maio.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente e Srs. Congressistas:

Acabamos de ouvir palavras do deputado Antônio Geraldo Guedes 
em que o Parlamento Latino-Americano tecia considerações sobre o 
terrorismo, que é assunto de af lição e inquietação do povo brasileiro, 
nos dias de hoje.

Mais de três dias se passaram, Sr. Presidente, e o que se poderia cha-
mar de o mistério da bomba, da bomba que explodiu no Riocentro, nas 
mãos de um oficial do Exército brasileiro – que, segundo o comandante 
do I Exército, estava em missão oficial? Uma bomba explode, então, 
e a nação se constrange, se inquieta. Não só os partidos políticos com 
assento no Congresso Nacional, como também as instituições, insti-
tuições da ordem e da grandeza da Ordem dos Advogados do Brasil, da 
Associação Brasileira de Imprensa; e de repente se tem a impressão, Sr. 
Presidente, de que a montanha pariu um rato.

Nada acontece neste país. É como se o terrorismo não tivesse acon-
tecido e fosse uma obra de ficção, que, desgraçadamente, não o é. Este 
terrorismo institucional, o braço armado do governo instalado em 
1964, não obstante todas as lágrimas vertidas pelo general Figueiredo; 
não obstante todas as palavras de protesto das lideranças, tudo isto a 
nação sabe hoje, constrangida, que não passa de uma farsa.

A única diferença entre as palavras do general Figueiredo, quando 
há oito meses explodiu uma bomba na Ordem dos Advogados do Brasil, 
matando uma pessoa, foi que o general disse: “Joguem mil bombas con-
tra mim”. E hoje, oito meses depois, ele diz: “Joguem duas mil bombas 
contra mim”. A diferença é uma diferença de retórica e não de ação.

Na verdade, a nação se decepciona, ou se decepcionam aqueles que, 
alguma vez, tiveram alguma ilusão. Mas esta situação que vivemos hoje 
neste país, Sr. Presidente, é apenas a consequência, e a consequência 
lógica de todo um sistema institucional brutal que se instalou neste país 

12 Publicado no Diário do Congresso Nacional, de 9 de maio de 1981, p. 780.
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em 1964; é a culminância de um processo de elitização, de empobre-
cimento das grandes maiorias e de elitização das pequenas minorias. E 
temos visto, repetidamente, casos que nos levam a pensar e a repensar 
neste país nosso e no destino que ele terá dentro de pouco tempo, se 
medidas graves e sérias não forem tomadas.

Lembro-me – e registro agora no Congresso Nacional –, como um 
dos graves exemplos dessa injustiça social, do enquadramento do líder 
dos trabalhadores rurais, da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
Rurais, José Francisco, na 12a Circunscrição Militar, por ter ido defen-
der os camponeses seringueiros do Acre contra o poder do latifúndio.

Registro o enquadramento na Lei de Segurança Nacional do lí-
der sindical Luiz Inácio da Silva, o Lula, presidente do Partido dos 
Trabalhadores, por ter ido defender os trabalhadores contra o poder das 
empresas multinacionais. Empresas multinacionais estas que, hoje, o 
ministro Delfim Netto diz que se comportam como cartéis, neste país. 
São milhares e milhares de casos em que as lideranças populares são 
enquadradas na Lei de Segurança Nacional ou em toda legislação de 
exceção, porque vão defender aquelas classes populares que estão sendo 
esmagadas. Daí, Sr. Presidente, não espantar o terrorismo institucional 
que vige no país, neste momento.

E quero deixar aqui registrado mais um caso, não um caso tão grave, 
na qualidade da personalidade atingida, mas um caso igualmente grave, 
porque mais uma vez é uma liderança sindical, desta vez no meu estado 
de Pernambuco, que é punida pelo crime de defender a sua classe e o seu 
sindicato. Peço a V.Exa. Sr. Presidente, que considere como lida a nota 
oficial do Sindicato dos Securitários do estado de Pernambuco.
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Voz e vez para as mulheres13

Discurso pronunciado na sede da OAB-SP em 28 de abril de 1981, 
avaliando a situação dos direitos da mulher no Brasil. Lido posteriormente 
em sessão da Câmara dos Deputados de 14 de maio de 1981.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Parece chegada a hora de fazer 
um balanço da situação da mulher na sociedade brasileira, a partir do qual 
tenhamos uma visão, tão abrangente quanto possível, do modo como 
vem se processando sua integração ao atual quadro econômico, político, 
social e cultural. Tal balanço é a primeira condição para a montagem de 
um programa mínimo de ação, com vistas à eliminação ou à redução 
das discriminações ainda existentes entre nós e como satisfação, em nível 
internacional, dos incontáveis compromissos assumidos pelo Brasil, neste 
campo. De fato, em que pesem os sucessivos protocolos referendados pelo 
Brasil junto à ONU, à OIT, à Unesco, etc., no sentido de tornar efetivas 
as medidas necessárias à eliminação de qualquer discriminação contra a 
mulher, até hoje não se formalizou nenhuma política integrada e coeren-
te, com vistas à consecução deste objetivo.

Em caráter esporádico e isolado, alguns órgãos governamentais têm 
concretizado medidas no sentido de promover uma participação maior 
das mulheres no processo social e de reduzir as barreiras que pesam 
contra nós, em especial na área do trabalho: a transferência dos ônus da  
licença-maternidade do empresário para a Previdência Social e a aber-
tura de novas frentes de trabalho para a mulher nas Forças Armadas 
seriam exemplos de tais medidas. Entretanto, não se pode dizer que o 
Brasil venha cumprindo com responsabilidade as sugestões e recomen-
dações explicitadas pela ONU no Plano Mundial de Ação para a Década 
da Mulher (1975-1985), o qual foi posteriormente reforçado pela con-
venção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação con-
tra a Mulher, adotada pela Assembleia Geral de 18 de dezembro de 1979 
e ratificada pelo Brasil.

Considerando que é chegado o momento de iniciar uma política 
mais agressiva, visando a acelerar o processo de integração da mulher à 
sociedade, é que trazemos nossa contribuição e apresentamos ao debate 
os pontos que se seguem.

13 Publicado no Diário do Congresso Nacional, de 15 de maio de 1981, p. 839.



146

DISCURSOS SELECIONADOS

Não temos a pretensão de desvendar aqui o panorama geral da si-
tuação, nem isso seria tarefa para uma única pessoa ou mesmo para um 
pequeno grupo. Nossa intenção é simplesmente a de mostrar quais os 
aspectos que, a nosso ver, são cruciais, e quais as grandes linhas de ação 
que devem ser assumidas a curto prazo.

A crise econômica que se abate sobre nós, ref lexo das profundas con-
tradições inerentes ao modelo de desenvolvimento capitalista dependente 
e ao modelo político autoritário imposto à nação, tem afetado de modo 
mais cruel os segmentos de baixa renda e os grupos que se veem compri-
midos nos estratos inferiores da escala salarial. Destes segmentos e grupos 
forçados a restringir ainda mais seus padrões de consumo, já críticos, des-
taca-se a categoria formada pelas mulheres. Não que para nós elas cons-
tituam um grupo à parte, distinto, em essência, das camadas sociais e das 
classes a que de fato pertencem. A mulher trabalhadora é duplamente 
discriminada e a mulher negra sofre uma tríplice discriminação. Por con-
siderar seu compromisso biológico com a reprodução e as contradições do 
quadro cultural que as envolvem, impõe-se a necessidade de buscar solu-
ções que não se confundam, pura e simplesmente, com a política econô-
mica e social mais abrangente, mas que se comprometam com o caráter 
específico de sua realidade e de sua história.

De outro lado, não é demais repetir que o governo brasileiro vem, há 
longos anos, firmando convenções e tratados, cartas de princípios, neste 
campo particular da questão feminina, sem que se observe, por parte dos 
governos, real intenção de criar as condições mínimas para que tais com-
promissos sejam de fato cumpridos. Pelo contrário, as intervenções dos 
representantes brasileiros nas convenções internacionais da Década da 
Mulher estão eivadas de afirmações que se parecem com ficção científica.

A partir deste momento estamos nos propondo a denunciar o pouco 
interesse com que tem sido tratada a matéria entre nós, bem como a apon-
tar, em uma atitude de oposição construtiva, as medidas que cremos ser 
mais urgentes, com vistas à discussão e à solução dos problemas em tela.

Tais medidas envolvem aspectos simultaneamente legislativos, ad-
ministrativos e jurídicos. A definição das etapas e os níveis de trata-
mento que elas comportam é uma questão mais técnica do que políti-
ca. Daí por que iniciamos este balanço sugerindo, como medidas mais 
urgentes e prioritárias, a criação de um comitê de ação que, no âmbito 
do Congresso, seja o fórum legítimo para estabelecermos esta discus-
são, trace uma linha de ação política integrada, capaz de viabilizar um 
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programa que se proponha a cobrir as metas definidas pelo Plano de 
Ação da ONU a que nos referimos. Neste sentido propomos e vimos 
aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara uma sub-
comissão para tratar dos assuntos relativos à mulher.

Também é oportuno acentuar que qualquer tipo de iniciativa neste 
terreno deve ter como pressuposto a participação de expressivo número 
de mulheres na área do processo decisório e que estas mulheres sejam 
representativas do pensamento e das posições dos grupos já organizados, 
seja em nível de sindicatos, associações profissionais, partidos ou qual-
quer outra instituição. Vale ressaltar que a sociedade brasileira sente pe-
nosamente a necessidade de um novo pacto social a ser produzido pela 
convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana.

Partindo das sugestões alinhadas na convenção e levando em conta 
as principais urgências apresentadas pela nossa realidade social, no que 
diz respeito à situação da mulher, recomendaríamos como prioritários 
os seguintes pontos:

1) Reformulação da legislação trabalhista no tocante à proteção do tra-
balho feminino. No momento em que se discute no Congresso a revisão da 
CLT, é preciso que se dê especial atenção às questões pertinentes à mulher 
trabalhadora, reforçando em particular os mecanismos de sanção a empre-
sas que violam o princípio da estabilidade da mulher grávida e da partu-
riente, bem como o princípio da obrigatoriedade da assistência, por parte 
do empregador, aos filhos pequenos da trabalhadora. A lei da creche não é 
obedecida por 99% das empresas brasileiras, e incluo entre os que burlam a 
lei a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Tanto nestes pontos como 
nos que dizem respeito à paridade salarial independentemente de sexo, sa-
bemos todos que a legislação não é cumprida, entre outras razões porque 
as sanções previstas são francamente irrisórias e perdem toda a eficácia, se é 
que já a tiveram em algum momento. Nos quase quarenta anos de intervalo 
entre a promulgação da CLT e o momento atual, a situação da mulher no 
Brasil mudou radicalmente. A reformulação do capítulo relativo ao traba-
lho feminino não pode deixar de refletir tal mudança.

2) Ainda no plano legislativo, é urgente mudar a legislação que pro-
tege a empregada doméstica, dez anos após a primeira tentativa de in-
tervenção do Estado em uma área que, por tradição, durante décadas, a 
relação patroa-empregada foi ditada pela primeira, unilateralmente. As 
profundas mudanças na sociedade brasileira, alterando esta relação, têm 
produzido conf litos e desajustes cada vez mais sérios, exatamente em 
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uma conjuntura em que nenhuma das protagonistas desta relação pode 
dispensar a outra, seja pela inelasticidade do mercado de trabalho para 
a mão de obra desqualificada, fora do quadro doméstico, seja pela ca-
rência de equipamentos capazes de permitir às mulheres que trabalham 
fora passarem sem a ajuda da empregada.

3) Em nível administrativo, recomenda o Plano Mundial de Ação, a 
partir do encontro de Copenhague, a criação de coordenadorias especiais 
em todos os ministérios e órgãos da administração pública onde seja ex-
pressiva a presença feminina. Teriam por finalidade atender os problemas 
específicos existentes nestas áreas, sendo a criação de tais coordenado-
rias justificada enquanto perdurarem quaisquer formas de discriminação 
contra a mulher, no plano laboral, jurídico ou administrativo.

4) Especial atenção deverá ser dada às mulheres das zonas rurais, tradi-
cionalmente afastadas dos benefícios da modernização e da política social 
do governo. Justifica-se tal atenção porquanto sua efetiva contribuição 
à economia rural e à renda nacional tem sido sistematicamente ignora-
da, e em consequência sua importância enquanto agente social também 
tem sido menosprezada. Tal recomendação tem como alvo particular o 
Ministério da Agricultura e todos os serviços de proteção e assistência ao 
trabalhador rural, até agora praticamente omissos na questão da mulher.

5) No plano da educação e da cultura recomenda-se uma pesquisa de-
talhada com vistas a eliminar dos compêndios didáticos e dos meios de 
comunicação, em geral, as expressões e práticas discriminatórias contra a 
mulher que, desde as salas de aula até à propaganda, permeiam nosso siste-
ma cultural. Recomenda-se também a inclusão, nos currículos das escolas 
normais, de tópicos relativos à situação da mulher na sociedade e sua par-
ticipação no processo social e econômico, dada a importância do professor 
de primeiro grau na fixação de atitudes e comportamentos preconceituosos 
que tendem a se perpetuar vida afora. Ainda no plano da educação, ago-
ra na área profissionalizante, recomenda-se que seja dada ênfase especial à 
criação de cursos voltados para a qualificação da mão de obra feminina em 
áreas não tradicionais, eliminando-se assim as barreiras impostas pela tra-
dição e pelos costumes que procuram manter a mulher nos mesmos papéis 
historicamente ligados às suas funções doméstica e de procriadora.

6) Em nível jurídico é urgente que se discuta a reformulação de nos-
sos códigos no sentido de eliminar deles todos os resquícios de trata-
mento diferenciado entre o homem e a mulher, herança de nosso passa-
do calcado no modelo paternalista de dominação. Aqui, recomenda em 
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especial o plano que não se considere como discriminação o tratamento 
que a lei procura dar à mulher no sentido de protegê-la enquanto res-
ponsável maior pela procriação, oportunidade em que está em jogo um 
fator de ordem biológica e não cultural ou social.

São estes, a nosso ver, os pontos principais que deverão nortear qual-
quer projeto político de ação voltado para a solução dos problemas que 
afetam o segmento feminino na população brasileira, em particular nas 
camadas mais carentes de atendimento e assistência.

E para concluir, colocamos propositadamente assunto que por sua 
relevância merece a atenção de todas as mulheres. Trata-se do controle 
da natalidade que eufemisticamente o governo denominou de “planeja-
mento familiar”. Este programa inspirado por organizações multinacio-
nais deve ser posto em execução no bojo do programa do Ministério de 
Assistência e Previdência Social denominado Prev-Saúde. A questão do 
planejamento familiar afeta de modo especial as mulheres, visto ser sobre 
elas que recaem todos os ônus das práticas antinatalistas em uso entre nós.

No Nordeste, a CNBB tem denunciado a prática da esterilização 
das mulheres financiada pela Benfam. Igualmente se distribuem crimi-
nosamente pílulas anticoncepcionais sem nenhum acompanhamento às 
inadvertidas cobaias. Evidentemente as condições precárias de qualida-
de de vida, a extrema pobreza e a falta de perspectivas fazem com que 
muitas mulheres se submetam acriticamente ao controle de natalidade.

Não se convocaram, como de costume, ao debate as grandes interessa-
das, que somos nós, mulheres. O governo traçou toda a política de plane-
jamento familiar a portas trancadas sem permitir que se conhecessem os 
termos e os pontos de referência que embasaram a decisão. Consideramos 
ser uma questão da maior relevância a luta de grupos de mulheres or-
ganizadas para que possamos conhecer o projeto sob todos os ângulos, 
discutindo, opinando sobre ele, sugerindo alterações. Neste capítulo, por 
iniciativa dos deputados Euclides Scalco (PR) e Max Mauro (ES), está 
em pauta a convocação de uma CPI sobre o controle de natalidade.

Finalizando, gostaríamos de acentuar a necessidade de uma partici-
pação ativa e crescente das mulheres em todos os momentos do processo 
de democratização em que estamos empenhadas.

O fim do paternalismo na política, como na família e na sociedade, 
só terá sentido se resultar de uma conquista feminina, jamais de uma 
dádiva ou de um favor masculino.
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Dia de luta das mulheres14

Discurso pronunciado em 30 de abril de 1982, protesta contra a 
instituição desta data como Dia Nacional da Mulher, em detrimento do Dia 
Internacional, 8 de Março. Critica ainda o acesso restrito das mulheres a 
postos da Aeronáutica, conforme proposta recentemente apresentada, 
e a Mesa da Câmara dos Deputados, por continuar ignorando a lei que 
determinava a abertura de creches para filhos de servidoras.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o primeiro registro que eu gostaria de fazer é o do faleci-
mento, por insuficiência cardíaca, em São Paulo, no último dia 17, da 
Sra. Carlota Pereira de Queirós, a primeira mulher a exercer o mandato 
legislativo federal no Brasil. Formada em medicina em 1926, participou 
da Constituinte de 1934 e foi deputada federal entre 1935 e 1937. 

Gostaria ainda de agradecer ao eminente deputado João Menezes, 
da representação do PMDB do Pará, as palavras proferidas da tribuna. 
Data venia a tese aqui exposta por S.Exa., trago aqui a posição da co-
missão nacional feminina do PMDB, que não difere, no mérito, das 
questões levantadas pelo eminente orador que me antecedeu na tribu-
na, mas que tem conotações políticas que diferem radicalmente deste 
ponto de vista. Assim, Sr. Presidente, ao analisarmos o dia 30 de abril, 
hoje considerado, por decreto sancionado pelo presidente da República, 
como Dia Nacional da Mulher, vimos colocar perante a Câmara dos 
Deputados a nossa posição sobre esta data.

Imagine-se, para efeito de raciocínio, que alguma república ima-
ginária, com nível muito atrasado de educação política, resolvesse, por 
motivos pouco claros, comemorar o Dia do Trabalho em 15 de agosto, 
ignorando o Primeiro de Maio. Dir-se-ia, no mínimo, ser aquela co-
memoração estapafúrdia, porém seria legítimo que alguém se pergun-
tasse se o fato de ignorar o Dia Internacional do Trabalho não seria uma 
deliberada postura para esvaziar o conteúdo ideológico de luta contido 
nas comemorações do Primeiro de Maio.

O mesmo ocorre, Sr. Presidente, com a esdrúxula comemoração 
do dia 30 de abril como Dia Nacional da Mulher. Com efeito, pela 
Lei nº 6.791, de 9 de junho de 1980, o Brasil instituiu o dia 30 de abril 
como tal data, ignorando o 8 de Março.

14 Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 1o de maio de 1982, p. 2674.



151

PERFIS PARLAMENTARES CRISTINA TAVARES

As Nações Unidas decretaram o 8 de Março como o Dia 
Internacional da Mulher. No mundo inteiro, da China aos Estados 
Unidos, de Angola à Suécia, é lembrada neste dia a contribuição da 
mulher ao desenvolvimento social da humanidade.

Este dia foi escolhido pela ONU em resolução que contou com o 
consenso das nações, em homenagem às operárias que, em Nova York, 
em 1857, desencadearam a primeira greve conduzida unicamente por 
mulheres. Sem descanso, esfomeadas, trabalhando em pé dezoito horas 
por dia, elas decidiram resistir.

A resposta foi atear fogo às instalações das fábricas, onde algumas se 
haviam refugiado. Muitas morreram queimadas.

Em homenagem a essas mulheres trabalhadoras, Clara Zetkin, 
durante a Conferência Internacional das Mulheres, realizada em 
Copenhague, em 1910, propôs que o dia 8 de Março passasse a ser cele-
brado como uma grande jornada internacional das mulheres.

Peço a atenção de meus nobres pares para a tese que agora defendo: é 
preciso que se restabeleça no Brasil o Dia Internacional da Mulher, em 
8 de Março, e que não seja considerado o dia 30 de abril. O 8 de Março 
é um dia de solidariedade internacional, como vinha historiando, con-
sagrado pelas Nações Unidas. Para todos os países, do campo socialista 
ou capitalista, comunistas ou não, independentemente de ideologias e 
classes sociais, o dia 8 de Março tem uma significação especial, para 
que nele seja comemorado o Dia da Mulher. Daí por que a nossa estra-
nheza com a escolha de um Dia Nacional da Mulher, que nos parece 
uma tentativa de esvaziar a conotação de luta carreada pelo 8 de Março. 
Procurei adiantar agora a tese, que está transformada em projeto de lei, 
visando à revogação da comemoração do 30 de Abril, por considerá-la 
ilegítima, da mesma maneira como não poderíamos comemorar o Dia 
do Trabalho em qualquer outra data que não o Primeiro de Maio.

Esta iniciativa não é pessoal. Representa o entendimento dos grupos 
de mulheres organizadas que compartilham a crença no princípio clássico 
de que, para estabelecer uma nova ordem de coisas, que expresse efeti-
vamente a vontade de integração da mulher na sociedade, as mulheres 
devem, antes de tudo, unir-se numa luta solidária. Sabemos que não exis-
tem mecanismos capazes de libertar de repente os discriminados se eles 
próprios não empunharem sua luta. O exemplo das mulheres operárias 
em Nova York, em 1857, é uma simbologia desta luta, de conquista e de 
vitória. Daí por que, Sr. Presidente, chamamos a atenção para o erro da 
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decretação do 30 de abril como comemorativo da luta da mulher. Trata-
se, no mínimo, de um equívoco, uma vez que a liberdade é um bem 
conquistado e não recebido por outorga de cavalheiros.

Fui relatora da proposta do Sr. Ministro da Aeronáutica enviada a este 
Congresso Nacional, onde S.Exa. propunha a integração das mulheres ao 
corpo da Aeronáutica. Tive a oportunidade de dar um voto em separa-
do na justificativa deste projeto. Espantada, vi o ministro da Aeronáutica 
confessar que a mulher era chamada para integrar o corpo da Aeronáutica, 
não face ao seu valor, mas em virtude da queda dos níveis salariais de cer-
tas categorias da Aeronáutica, o que dificultava o recrutamento de ho-
mens. As mulheres, então, eram chamadas para ocupar aquele espaço que 
os homens deixavam porque os salários eram baixos.

Não nos move nenhuma intenção de contestar as palavras do 
deputado João Menezes, que me antecedeu nesta tribuna, mas segu-
ramente, falando como mulher e como relatora daquele projeto, não 
acho que seja motivo de regozijo o fato de as mulheres serem chamadas 
a integrar as Forças Armadas para ocupar posições subalternas que os 
homens já abandonaram em função dos salários baixos. Também não 
nos comove e não nos emociona o fato de que as mulheres tenham esta 
oportunidade de representação nas Forças Armadas. Assim, elas pode-
rão ocupar posições subalternas, mas não chegarão jamais, está escrito 
no texto da lei, a ocupar posições de comando. A mulher jamais chegará 
a brigadeiro, se não for modificada a lei – e será, assim espero.

Nesta oportunidade, não poderia deixar, Sr. Presidente, de reiterar a 
nossa estranheza, a da comissão feminina do PMDB e também de todas 
as mulheres, inclusive das funcionárias da Casa. Faz três anos que apre-
sentamos um projeto de resolução que obriga a Câmara dos Deputados a 
cumprir uma lei que ela própria votou, instituindo creche para filhos de 
suas funcionárias. Faz três anos que reclamamos o cumprimento deste 
compromisso e vimos que, não obstante outros projetos de resolução te-
rem sido apresentados, neste mesmo sentido, a Câmara em nenhum mo-
mento levou a sério esta reivindicação. Segundo a lei em questão, as em-
presas em que trabalharem mais de trinta mulheres com mais de dezesseis 
anos são obrigadas a manter creche para os filhos de suas funcionárias. É 
estranhável, Sr. Presidente, que tanto a Mesa anterior como esta, da qual 
V.Exa. faz parte, não decide conforme é de sua competência. Temos a la-
mentar a omissão de nossos companheiros parlamentares, uma vez que a 
responsabilidade pelo descumprimento da lei da creche pela Câmara dos 
Deputados recai sobre todos aqueles que compõem esta Casa.
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A ditadura militar em Pernambuco15

Pronunciamento feito em 10 de agosto de 1982, denuncia atos de 
intimidação à oposição por parte dos mandatários do regime militar em 
Pernambuco.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente e Sras. e Srs. 
Deputados, quando se tratou de condenar os réus de Nuremberg que 
tinham agido de acordo com o jus positivum da Alemanha nazista, não 
se encontrou outra categoria senão a da natureza humana ultrajada e in-
justiçada. Esta severa sentença será também proferida quando a história 
julgar o que vem ocorrendo na vida política brasileira, em especial neste 
momento histórico em que o Poder de 1964 se vê obrigado a render-
-se diante da vontade soberana do povo brasileiro, que, com enorme 
repúdio, no dia 15 de novembro, ditará uma nova ordem de coisas que 
expresse efetivamente a vontade nacional.

Trago hoje a esta Casa as primeiras impressões da grande batalha 
que se inicia em Pernambuco. Trago as manifestações de desespero do 
governo e do seu partido – o PDS –, que vêm utilizando expedientes 
dignos do regime nazifascista para fraudar o processo eleitoral.

E quero advertir o governo e o seu partido – o PDS – de que, se o pro-
cesso eleitoral for interrompido ou viciado, não haverá força capaz de deter 
a revolta popular. Pernambuco não mais admitirá a fraude eleitoral que, em 
1978, usurpou do MDB o mandato de um senador da República.

O que ocorre em Pernambuco, Sr. Presidente, como de resto em 
todo o país, é que o sistema de 1964 recolhe os frutos de sua política 
econômica perversa e antinacional. São os famintos que não partici-
param na repartição do “bolo”, são os miseráveis que apenas recolhe-
ram as migalhas do banquete da tecnoburocracia com as multinacio-
nais, avalizadas pelos militares, que resolveram levantar-se. Para fugir a 
este pronunciamento popular, o governo e o seu partido se utilizam de 
expedientes que vão desde a produção e divulgação de propaganda de 
baixo nível contra o nosso candidato ao governo do estado, o honrado 
senador Marcos Freire, até atentados à vida humana, com a conivência 
explícita da Secretaria de Segurança Pública, como o recente atentado 

15 Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 11 de agosto de 1982, p. 6322.
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à bala ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iguaraci, 
Manuel Jerônimo da Silva.

Não bastam manifestações verbais de solidariedade à família do 
senador Marcos Freire. O PMDB denuncia a responsabilidade do ex-
-governador Marco Maciel, do atual governador José Ramos e dos 
candidatos majoritários pelo PDS de Pernambuco, nesta campanha vil 
onde se picham muros, se distribuem panf letos e desenhos que com-
prometem a dignidade da família pernambucana. Têm responsabilida-
de por serem tolerantes com este tipo de política, tolerância que chega 
ao grau de conivência. Porém as denúncias se sucedem, incriminando 
claramente elementos do PDS – como já o foram, segundo veiculou a 
imprensa de Pernambuco, os candidatos do partido do governo Manoel 
Ramos de Almeida e José Urtiga Sobrinho – sem que nenhuma pro-
vidência tenha sido tomada pelas autoridades competentes. O Diário 
de Pernambuco do dia 5 de agosto faz referência a dois carros que, se-
gundo os denunciantes, teriam sido f lagrados transportando elementos 
com exemplares dos prospectos de propaganda difamatórios – o sedan 
Volkswagen de placa CP-3373 e o automóvel Bugre de placa DK-5949. 
Mais grave ainda: Cid Sampaio, nosso candidato ao Senado, denunciou 
em praça pública, falando a mais de quinze mil pessoas no Largo do 
Amparo, em Olinda, que, na véspera da convenção regional do PMDB, 
um avião percorreu os céus do Recife lançando folhetos com esse tipo 
de propaganda. E dizia Dr. Cid Sampaio, conforme transcreveu o Diário 
de Pernambuco do dia 3 passado: “Ora, quando um avião levanta voo, o 
faz com o conhecimento e identificação do SNI e Polícia Federal. Por 
isso está claro que o governo sabe quem voou de avião e jogou os pros-
pectos, mas finge não saber de nada.”

Não pretendo, no entanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, me 
fixar na denúncia dessas baixezas. Elas não atingem nosso candidato ao 
governo do estado. Elas tão somente despertam em nosso povo maior 
revolta e maior indignação contra quem as pratica. É como diz Marcos 
Freire: “Os cães ladram e a caravana do PMDB passa rumo à vitória!”.

Falarei, sim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, da corrupção de-
savergonhada e da violência praticada pelos homens do governo e do PDS 
em Pernambuco. Da corrupção que vai da compra descarada de votos e 
da falsificação de títulos e transferências ilegais de eleitores, até o verda-
deiro festival de nomeações de apaniguados e dos próprios políticos do 
PDS que hoje ocupam postos relevantes, cargos efetivos no estado, sem 
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concurso. Falarei da violência, que já causou duas mortes e ameaça cada 
dia lideranças políticas do PMDB de Pernambuco.

A corrupção praticada pelos homens do governo e do PDS, como 
método de disputa eleitoral, atinge níveis tão alarmantes e nunca vistos 
que, mesmo elementos do próprio partido oficial, como os deputados 
federais Geraldo Guedes e Airon Rios, segundo o Diário de Pernambuco 
do dia 5 de agosto, se dizem assustados. O que motivou o colunista 
político José Danda Neto ao comentário de que “o interessante é que, 
desta vez, não é a oposição que acusa e, sim, os próprios governistas...”.

E foi um governista, o comerciante Luiz Alexandre da Silva, de 
Itaquitinga, ex-candidato a vereador pelo PMDB, hoje homem do gover-
no, que terminou por confessar publicamente ter-se passado para o PDS 
em troca de um cheque de trinta mil cruzeiros, que lhe fora oferecido 
pelo candidato do PDS à prefeitura local. (Isto É, 28/7/1982.) O ex-presi-
dente do PMDB em São Benedito do Sul, Heliodoro Pereira, pouco an-
tes de ser assassinado pelo prefeito do PDS daquela cidade, recebera visita 
do deputado Carlos Porto que, em nome de Marco Maciel, lhe oferecia 
vultosa quantia para mudar de partido. Recusou e foi assassinado.

A mesma revista Isto É também revela que na Usina Tiúma, muni-
cípio de São Lourenço da Mata, um funcionário guardava, em sua resi-
dência, cerca de mil títulos eleitorais, folhas de votação e fichas de ins-
crição partidária, todas carimbadas pelo cartório eleitoral do município. 
Denúncias desse tipo vêm de toda parte. Não apenas dos municípios 
do interior mas da própria capital. Na Mustardinha, bairro do Recife, 
o candidato a vereador pelo PMDB Eufrásio Elias teve o cuidado de 
tirar cópias xerox de centenas de títulos ilegalmente transferidos por 
elementos do PDS, de eleitores daquele bairro para o vizinho municí-
pio de Jaboatão. Tudo feito na própria casa do eleitor, aproveitando-se 
da boa-fé daquela gente simples, sem que as exigências legais fossem 
cumpridas. E toda a documentação já vem com carimbos e respectivas 
assinaturas das autoridades responsáveis de Jaboatão.

Mas eu dizia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que nos métodos 
infames, na corrupção e na violência praticadas pelos homens do governo e 
do PDS, em Pernambuco, eu enxergo os prenúncios de que venceremos as 
eleições de 15 de novembro. Pois bem, estamos assistindo ao maior festival 
de nomeações ilegais – para cargos para os quais se exige, pela lei, o pro-
vimento segundo concurso público – de elementos que hoje detêm postos 
de relevância no PDS e na própria representação parlamentar do partido 
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oficial, e de seus protegidos e parentes. Nomeados ilegalmente estão alguns 
deputados do PDS! É como se, já certos de que serão derrotados, passassem 
a garantir seus empregos. 

Destaco aqui os casos mais gritantes. O atual governador “biônico” 
José Ramos, fiel cumpridor das ordens do Sr. Marco Maciel, que, ao as-
sumir, disse que o fazia sem programa próprio, pois sua missão seria ape-
nas a de concluir o que vinha realizando seu antecessor, revela-se zeloso 
na realização de todo um cortejo de arbitrariedades administrativas que 
tem a finalidade de assegurar emprego certo e remuneração farta para 
os perdedores de amanhã. A começar pelo irmão do candidato ao go-
verno do estado pelo PDS, Sr. Luís Magalhães Melo, nomeado auditor 
do Tribunal de Contas do estado, aos 63 anos de idade, num f lagrante 
desrespeito à Lei nº 6.123, de 20 de julho de 1968, que fixa em 50 anos 
a idade limite para ingresso nos quadros públicos. O Sr. Luís Magalhães, 
nomeado ilegalmente, foi brindado logo em seguida com a sua aposenta-
doria – com todos os direitos! (Diário Oficial da União de 15/6/1982).

O atual governador José Ramos, ao presentear o ex-vice-gover-
nador e atual candidato pelo PDS, Roberto Magalhães, nomeando e 
aposentando logo em seguida um irmão daquele, achou-se no direito, 
ele também, de favorecer seu próprio irmão... E prontamente nomeou 
Francisco Ranilson Ramos advogado de ofício (Diário Oficial da União 
de 3/7/1982), cargo também efetivo, e logo o deslocou, com todos os 
direitos, para um cargo ainda mais importante: nada menos que o de 
secretário de estado, titular da recém-criada Secretaria Extraordinária 
de Coordenação de Projetos Especiais – uma supersecretaria que enfei-
xa em suas mãos todos os projetos de cunho demagógico do governo 
(Asa Branca, Viver, etc.), que se tem revelado uma das principais fontes 
de distribuição de favores a apaniguados políticos e donos de currais 
eleitorais no interior.

Também nomeados advogados de ofício – sem concurso, como é 
de lei –, de uma só penada o foram o atual secretário de Segurança 
Pública, Sérgio Higino, o ex-deputado Wilson Florentino de Santana 
(este com 56 anos de idade) e Leonardo Rabelo, filho do deputado es-
tadual Oswaldo Rabelo, do PDS (Diário Oficial da União de 22/6/1982, 
Ato nº 2.453). O caso do Sr. Sérgio Higino chega às raias do ridículo 
– para não insistirmos no absurdo: exonerado das suas funções de se-
cretário de estado, nomeado advogado de ofício e, em seguida, nova-
mente investido das funções de secretário público!
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Ao todo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, são mais de cem 
cargos e nomeações ilegalmente efetuados, num verdadeiro acinte ao 
nosso povo e numa ilimitada demonstração de desfaçatez!

Filhos de políticos do PDS, elementos que hoje assumem funções 
públicas, ou até mesmo deputados do partido oficial, acham-se no-
meados para funções efetivas no estado. Nessas condições estão os Srs. 
Carlos Alberto Nogueira Rabelo, outro filho do deputado Oswaldo 
Rabelo e o Sr. Ricardo Costa Pinto, atual presidente da Empetur, no-
meados procuradores do IPSEP (Diário Oficial de 13-5-1982); está tam-
bém o ex-deputado José Lusmar Loscio, nomeado delegado de polícia 
de menores (Diário Oficial de 26/6/1982).

Chamo atenção, nesse autêntico festival de nomeações que enla-
meia a administração pública, para a presença na lista dos presenteados 
com cargos efetivos, sem concurso, pelo atual governador “biônico”, 
de quatro deputados estaduais do PDS: Carlos Veras, Almeida Filho 
e Oswaldo Rabelo, designados delegados especiais (função a que se 
chega normalmente por promoção) e Edmir Régis, nomeado consul-
tor jurídico do estado (Ato nº 2.497, Diário Oficial de 26/6/1982). São 
deputados que certamente perderão seus mandatos após o julgamento 
popular de 15 de novembro, e o governador já tratou de assegurar-lhes 
emprego certo...

A Lei nº 9.014 (Diário Oficial de 1/7/1982) criou nada menos que ses-
senta delegados, dos quais 45 nomeados sem concurso, e mais 25 cargos 
de delegados especiais. Que é isto senão o governo tentando reforçar 
com gente sua o sistema da fraude e da intimidação em 15 de novem-
bro? O ex-prefeito Gustavo Krause, em três edições do Diário Oficial, 
nomeia duzentas pessoas para a prefeitura do Recife com salários mé-
dios de duzentos mil cruzeiros.

Tantos desmandos somam-se à situação de infelicidade, desemprego, 
fome, marginalização em que vivem os pernambucanos. Repercutem 
na consciência do povo. Estimulam mais ainda sua revolta, impelindo 
todos à luta para derrotar o PDS e esse governo de fome, desemprego, 
corrupção e violência.

O pacote eleitoral e toda a sorte de manobras que o governo patro-
cina na legislação eleitoral, visando a dificultar a expressão da vontade 
do povo nas urnas, não impedirá a vitória do PMDB em novembro. Os 
governantes e seus agentes já o pressentem. E procuram também criar 
um clima de violência e intimidação em Pernambuco.
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A atual campanha eleitoral no estado poderá tornar-se das mais vio-
lentas, com consequências gravíssimas, a julgar pelos fatos que começam 
a se registrar – com a omissão irresponsável das autoridades competentes.

O caso mais recente, que revolta o povo de Pernambuco e dá a me-
dida da gravidade do que poderá vir a acontecer nesses três meses, é o 
atentado à bala ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Iguaraci, Manoel Jerônimo Neto, um dos principais líderes camponeses 
e do PMDB na região do Pajeú. Visitei Manoel Jerônimo em seu leito 
hospitalar – na companhia do futuro governador Marcos Freire – e pude 
atestar sua determinação de não se dobrar, de prosseguir na luta. Manoel 
Jerônimo felizmente já se está recuperando. Mas corre o risco de novo 
atentado, impune que está seu agressor, o indivíduo Helvídio Lopes de 
Siqueira, filho de poderoso latifundiário da região e homem do PDS.

O atentado a Manoel Jerônimo se situa no quadro das tensões sociais 
na região do Pajeú e de outras áreas do sertão pernambucano, assoladas 
pela seca e onde reina a revolta dos pequenos e médios proprietários e 
dos camponeses sem terra, ante a ineficiência e a corrupção dos progra-
mas de emergência oficiais. 

Faço minhas as palavras da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese 
de Olinda e Recife, que em nota oficial protestou veementemente con-
tra o bárbaro atentado:

O covarde atentado – perpetrado pelas costas – era absolu-
tamente previsível desde que os líderes sindicais e a Igreja do 
Sertão começaram a clamar contra a dor, a fome e a sede dos 
sertanejos, a bradar contra o caráter restritivo e a deformação 
dos programas paliativos de emergência e a denunciar sua utili-
zação para mesquinhos objetivos eleitoreiros na região. O pró-
prio Jerônimo já comunicara às autoridades policiais o risco que 
corria e pedira uma garantia de vida que não veio.

O atentado da última terça-feira, por suas características, buscou não 
apenas silenciar a voz de um líder combativo, mas o clamor de toda uma 
região, infelizmente lembrada apenas em esparsos momentos eleitorais.

Chamo a atenção para a condição do agressor: homem do PDS, 
abertamente ligado ao esquema eleitoral do governo na região. Chamo 
a atenção para o fato de esse mesmo agressor haver publicamente, em 
várias oportunidades, ameaçado de morte a Manoel Jerônimo e de ter 
ido além das simples ameaças, anteriormente, quando, em fins de mar-



159

PERFIS PARLAMENTARES CRISTINA TAVARES

ço passado, patrocinou a prisão ilegal do líder sindical, por parte de sol-
dados do destacamento de Iguaraci, e o haver espancado – conforme 
denunciei desta tribuna. Chamo a atenção, finalmente, para o fato de 
Manoel Jerônimo, uma semana antes do atentado que acabara de so-
frer, haver procurado a Secretaria de Segurança Pública para solicitar 
providências ao Sr. Secretário em razão das ameaças que vinha sofren-
do. Nenhuma providência foi tomada. Como nada tem sido feito até 
agora, permanece a autoridade policial em criminosa omissão! Manoel 
Jerônimo, no seu leito de dor, acha-se sem a proteção devida, correndo 
o risco de novo atentado, enquanto seu agressor se encontra impune!

Ouço o nobre deputado Walber Guimarães.

O Sr. Walber Guimarães – Nobre deputada Cristina Tavares, V.Exa., 
que brilhantemente representa o glorioso estado de Pernambuco na 
Câmara dos Deputados, traz hoje ao conhecimento da nação e dos bra-
sileiros fatos os mais lamentáveis e revoltantes. O estado de V.Exa. tem 
sido destaque nas manchetes nacionais, não pela cultura de seu povo, 
como seria de se esperar, mas principalmente pelo escândalo financeiro, 
pelos atos de corrupção, pelas perseguições de que aquele estado e sua 
gente têm sido vítima. Este rol de denúncias de corrupções, arbitrarie-
dades e tantos desmandos administrativos lamentavelmente não ocorre 
só em Pernambuco. Daqui a alguns minutos, no horário das lideranças, 
denunciarei à nação brasileira fatos deprimentes que estão ocorrendo 
no meu estado, o Paraná, envolvendo as mais proeminentes figuras do 
governo naquele estado. V.Exa. tem a solidariedade do seu partido e, na 
condição de vice-líder hoje, apresento os nossos mais veementes protes-
tos contra a corrupção e arbitrariedade que imperam no grande estado 
que V.Exa. tão bem representa nesta Casa.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Agradeço o aparte a V.Exa., 
deputado Walber Guimarães. De fato, ainda há pouco quando almo-
çávamos, mostrava-me V.Exa. documentos que comprovam atenta-
do contra a moral política deste país. Fico a me perguntar, deputado 
Walber Guimarães, se toda a política do governo, a política do general 
Figueiredo, não está direcionada no sentido de anular o pleito eleitoral 
que se avizinha, a ser realizado a 15 de novembro. É tanta insensatez, 
tanto desmando, são tantas as complicações, agora agravadas com a nova 
cédula eleitoral que se apresenta nesta Casa ainda indefinida, que seve-
ramente advirto o partido do governo: se este processo for interrompi-
do, não haverá força capaz de impedir a revolta popular. 
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Ouço novamente V.Exa.

O Sr. Walber Guimarães – Nobre deputada Cristina Tavares, permita 
ainda dizer que realmente nos preocupa a situação e qual será a reação 
do povo diante de tanta corrupção, de tanto despudor com a coisa pú-
blica. E o governo tenta dar uma aparência de estar querendo acabar 
com determinados atos irregulares que acontecem na vida pública deste 
país. Há poucos dias, um hospital na cidade de Palotina, no meu estado, 
foi descredenciado pelo organismo oficial do governo, sob o argumento 
de que praticava verdadeiros crimes na prática da medicina, inclusive 
declarando que haviam praticado algumas cirurgias em pessoas que já 
haviam falecido há meses. Mas pasme, nobre deputada: a única punição 
foi o simples descredenciamento. Os ladrões, corruptos que roubaram 
o dinheiro do povo, estão na cidade, impunes, rindo e gozando das be-
nesses do próprio governo.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Infelizmente, como disse V.Exa. 
há pouco, esses fatos não ocorrem apenas nos estados de Pernambuco 
e do Paraná. O ministro das Comunicações, Haroldo de Mattos, es-
teve ontem em Pernambuco e hoje os jornais informam que S.Exa. 
resolveu acabar com as filas do INPS. Não sei qual a solução apresen-
tada – talvez o atendimento por telefone, despachando até remédios 
pelo correio. Sinceramente, não sei se a real intenção não é debochar, 
tumultuar o processo. Pergunto-me se essa gente do PDS realmente 
está querendo eleições.

Concedo aparte ao futuro governador de Alagoas, deputado José 
Costa.

O Sr. José Costa – Prezada deputada Cristina Tavares, quero, em meu 
nome e no dos nossos companheiros alagoanos, hipotecar solidariedade 
aos bravos companheiros de Pernambuco. De Alagoas pudemos obser-
var quanto é difícil, quanto é árdua, quanto é dura a luta das oposições 
em Pernambuco. Mas também já divisamos, na linha do horizonte, tal 
como acontecerá em Alagoas, a vitória do povo naquele grande estado, 
tão bem representado por V.Exa. Não basta, minha cara deputada, ata-
car a honorabilidade pessoal, a honra, investir contra a vida privada dos 
candidatos de oposição. É necessário manipular ao máximo a máquina 
administrativa, é necessário corromper ao máximo, é necessário frau-
dar ao máximo, é necessário tumultuar ao máximo o processo. Não 
sei se realmente haverá eleições. Confesso a V.Exa. que tenho minhas 
dúvidas. Quando hoje me detinha na análise da Mensagem do Senhor 
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presidente da República, que pretende fazer com que o Congresso en-
gula essa cédula eleitoral, do PDS, que ensejará, sem dúvida alguma, 
um número recorde de votos nulos, certamente comprometendo elei-
ções majoritárias de norte a sul, de leste a oeste deste país, assaltaram-
-me dúvidas – confesso a V.Exa. – se o objetivo maior não é, através da 
obtenção de um grande percentual de votos nulos, justificar a continui-
dade do regime autoritário com o argumento de que o povo brasileiro 
não sabe escolher, de que o povo brasileiro ainda não amadureceu para 
o exercício da vida política, de que o povo brasileiro tem um nível de 
consciência política muito baixo e que os déspotas esclarecidos de on-
tem, os déspotas esclarecidos de hoje, devem continuar também ama-
nhã. Lamentavelmente, faltam sensibilidade e patriotismo aos atuais 
detentores do poder. Não creio que este governo, não creio que Sua 
Excelência, o Senhor presidente da República, realmente esteja com-
prometido com aquele projeto de descompressão política, tão anuncia-
do, tão jurado perante a nação. Não creio que cheguemos já a um estado 
de direito democrático, mas estou convencido de que o ânimo do povo 
é no sentido de resistir, estou convencido de que o ânimo dos oposicio-
nistas é no sentido de resistir. Estou convencido de que existe hoje, nes-
te país, uma consciência muito nítida de que, como está, não é possível 
continuar e que qualquer esforço, que qualquer sacrifício vale a pena ser 
feito em favor das gerações futuras, em favor do Brasil de amanhã, do 
Brasil grande, livre e democrático com que nós, da oposição, sonhamos.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Agradeço o aparte ao deputado 
José Costa. Na verdade, Excelência, toda a nação participa da angústia e 
da inquietação que expressa V.Exa. neste plenário, perante eleições pro-
positadamente dificultadas, que se realizarão para não serem cumpridas.

Não me admira a postura do presidente Figueiredo, pois foi ele pró-
prio quem disse que o povo que não sabe escovar os dentes, também 
não sabe escolher presidentes. Na realidade, essa postura antieleições é 
aquela de quem foge ao julgamento popular porque o resultado dos es-
tudos apodrecidos da política econômica do governo é a marginalização 
de pelo menos 70% da população brasileira.

Ouço o ilustre vice-líder do PDS.

O Sr. Nosser Almeida – Deputada Cristina Tavares, estou ouvin-
do com muita atenção o discurso de V.Exa.. Começaria meu aparte 
pela referência que fez a nobre deputada aos governos revolucioná-
rios. Para consagrarmos o governo do presidente João Figueiredo, 
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citaria, de imediato, três fatos: primeiro, o projeto de anistia envia-
do ao Congresso por Sua Excelência e aprovado, trazendo de volta 
ao Brasil irmãos nossos que estavam há dez anos longe da pátria; 
segundo, o projeto de eleições diretas para governadores, das quais 
ninguém pode duvidar, pois elas estão às portas, com os candidatos 
na rua; terceiro, a mão estendida do presidente, no desejo de fazer 
deste país uma democracia. São três fatos que justif icam plenamente 
a grandeza do governo do presidente João Figueiredo, da Revolução 
de 64. Quanto ao problema do Nordeste, estamos assistindo cons-
tantemente, através da televisão, às injeções de recursos que o gover-
no federal, através do Ministério do Interior, está levando àquela re-
gião. Acredito que isto não seja tudo, mas pelo menos, em grande parte, 
o governo está tentando atender aos nordestinos, quer durante as secas, 
quer em outras situações. Não podemos deixar de louvar o governo 
do presidente João Figueiredo pelas injeções de recursos ao Nordeste, 
através do Ministério do Interior. Quanto à cédula única, em discussão, 
a do tribunal ou a do governo, que virá para este Congresso hoje, não 
podemos dizer que vamos ter um número altíssimo de votos nulos ou 
em branco. O risco que a oposição corre, o partido do governo corre 
também. Creio que tanto a cédula apresentada pelo tribunal, em que 
o eleitor colocaria apenas um “x” no quadrinho correspondente ao seu 
candidato, como a outra, em que ele escreveria o nome ou o número do 
candidato a governador e ao Senado, prejudicam os dois partidos. Quanto 
à corrupção nas eleições em Pernambuco, não precisamos ir longe. No 
Pará, estado da nobre presidente da Mesa, quem as está corrompendo é o 
governo do partido de V.Exa., que está apoiando o candidato do PMDB. 
Lá a polícia prende, a polícia tortura, a polícia espanca, o dinheiro compra 
cabos eleitorais do partido do governo. Veja V.Exa. que há uma contra-
dição em vários setores. Ainda ontem o nobre deputado Nilson Gibson, 
colega de V.Exa., dizia que são favas contadas a eleição do candidato do 
partido do governo em Pernambuco. V.Exa. nos merece todo o respeito 
e toda a atenção pela sua luta e pela sua cultura, que a todos surpreende 
nesta Casa, com seus brilhantes discursos, mas queremos discordar de 
V.Exa. quanto a esses pontos de vista.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Deputado Nosser de Almeida, os 
recursos que V.Exa. vê na televisão indo para o Nordeste devem perder-se 
no meio do caminho. Vivemos lá numa situação de pauperismo, de ina-
nição. A doença predominante no Nordeste, nobre deputado, remédio 
nenhum cura. Essa doença se chama fome. Os recursos, se foram para o 
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Nordeste, desapareceram. Quanto ao projeto de anistia, pediria a V.Exa. 
que respeitasse este país. Foi a nação que conseguiu a anistia, que não foi 
dada ampla, geral e irrestrita como se pedia. O presidente Figueiredo foi 
o executor, sob pressão insuportável, da anistia. Nobre deputado, a cé-
dula única não importa tanto ao partido do governo quanto à oposição. 
A oposição entra nestas eleições para ganhar ou para perder, num jogo 
limpo. As oposições têm-se comportado nesta Casa com dignidade.

A SRA. PRESIDENTA (Lúcia Viveiros) – A Mesa solicita que a nobre 
oradora encerre o seu discurso, já tendo sido ultrapassado o seu tempo.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Concluo, Sra. Presidenta. O 
partido que V.Exa. representa não teve a dignidade de comparecer a 
este plenário no momento em que se votava o “pacote” da Previdência 
Social. Os velhinhos aposentados, os órfãos e as viúvas estão todos pa-
gando a dívida, o rombo e o roubo na Previdência Social. De maneira 
que o partido que V.Exa. representa nesta Casa não pode falar como 
partido, porque a sua subserviência é grandemente responsável pela si-
tuação de corrupção e de calamidade em que nos encontramos.

Concluo, Sra. Presidenta, registrando a palavra da Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do estado de Pernambuco (Fetape) que 
entregou um documento ao secretário de segurança, no qual lavra o 
seu vigoroso protesto contra a tentativa de assassinato do presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Pernambuco.

Também lembro ao eminente líder do PDS que, se o PDS vai ga-
nhar as eleições em Pernambuco com tanta facilidade, não haveria ne-
cessidade desse festival de corrupção que eu trouxe aqui à tribuna, com 
o número dos processos, com os diários oficiais. Não haveria necessida-
de de uma campanha de infâmia e de calúnia contra o senador Marcos 
Freire, nosso candidato ao governo do estado. Bastaria que o PDS se 
apresentasse limpamente e, se vencesse as eleições, daríamos...

O Sr. Nosser Almeida – Não foi o PDS que fez a campanha de difa-
mação. V.Exa. não pode acusar o PDS de ter feito uma campanha de 
difamação contra o nobre senador Marcos Freire.

A SRA. PRESIDENTA (Lúcia Viveiros) – O tempo da nobre ora-
dora está esgotado.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Afirmo explicitamente que a 
responsabilidade é do partido do governo e dos candidatos majoritários, 
governador e ex-governador do estado de Pernambuco.
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Elogio à resistência16

Discurso pronunciado em 18 de março de 1983, a propósito da proposta 
de trégua política apresentada pelo presidente da República, em que é 
revisitada a trajetória do PMDB, de partido da oposição consentida a 
partido da resistência democrática.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente e Srs. Congressistas:

Desde a abertura dos nossos trabalhos legislativos, a tese que se vem 
discutindo é a da trégua proposta pelo senhor presidente da República. 

Queria lembrar as origens do MDB e do seu sucedâneo, o PMDB. 
Em uma época difícil, mais difícil que esta que vivemos hoje, o MDB 
foi um partido que possuiu em suas fileiras duas correntes, que tinham 
uma visão de luta diferente: o chamado grupo dos moderados e o cha-
mado grupo dos autênticos. O grupo dos autênticos se recusava a aceitar 
essa pasmaceira de unidade nacional e a fazer de conta que estávamos 
vivendo no melhor país possível, e que era preciso que toda a nação 
se debruçasse sobre as propostas governamentais para que tivéssemos a 
lei e a ordem. E foi justamente do grupo dos autênticos do MDB que 
surgiram as primeiras linhas que deram a cor, que deram ao MDB a 
credibilidade nacional, que veio depois, respaldada através de todos os 
momentos em que o eleitorado foi convocado a dar o seu veredicto. 

O MDB cresceu, cresceu com uma linha, não de contestação, mas 
que diferenciava, deixava bastante claras as propostas daqueles que re-
presentavam a vontade oposicionista da nação e daqueles que repre-
sentavam a vontade moderada da nação. E o MDB se transformou no 
PMDB, o maior partido de oposição do país, ante a autenticidade, co-
ragem e bravura daqueles que levantaram suas bandeiras e tiveram a 
coragem cívica de dizer aos governos militares de então que a nossa 
proposta política era bastante diferente da proposta política daqueles 
governantes. 

Avançamos na luta, e avançamos de tal maneira, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Congressistas, que a nação conquistou espaço até chegarmos à 
abertura que estamos vivendo hoje. Coloca-se, pois, em questão, não só 
o modelo político, mas também o modelo econômico.

16 Publicado no Diário do Congresso Nacional, de 19 de março de 1983, p. 162.
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E agora vemos, em 1983 – no momento em que a nação avançou e 
conquistou seus espaços, através das eleições diretas para governadores 
e, antes disso, da anistia, que não foi ampla, geral e irrestrita, como a 
nação pedia, mas que trouxe ao convívio da nação e à vida política, e 
que trouxe a esta Casa, inúmeras personalidades –, neste momento, que 
o presidente Figueiredo, talvez sem entender o que significa oposição 
num regime democrático, ou seja, propostas diferentes, propostas polí-
ticas e econômicas diferentes, nos propõe uma pasmaceira. 

Daí por que, Sr. Presidente, eu gostaria de ler para este Congresso a 
correspondência enviada pelo deputado Fernando Lyra, 1º secretário da 
Câmara dos Deputados, ao presidente Flávio Marcílio, e me parece que 
S.Exa., o deputado Fernando Lyra, um dos líderes que em 1970, naque-
les difíceis momentos de 1970, tiveram a coragem de levantar a bandei-
ra do grupo autêntico, faz, neste momento, uma análise que, do meu 
pessoal e restrito ponto de vista, é uma resposta aos que hoje chegaram 
aos governos de estados e que querem fazer de conta que não existe di-
ferença entre oposição e governo. Há diferenças sim e diferenças muito 
nítidas, e o confronto político, este nós buscamos. 

Diz o Sr. Deputado Fernando Lyra em carta endereçada ao presi-
dente Flávio Marcílio:

Meu prezado presidente Flávio Marcílio. 

Mais do que qualquer de seus antecessores nos últimos de-
zenove anos, o presidente João Figueiredo desfruta de uma po-
sição que o coloca como elemento-chave na solução do impasse 
nacional. Pelo seu comportamento em medidas como a anistia e 
as eleições de 1982, submetendo-se às aspirações do povo brasi-
leiro, ele poderia oferecer as preliminares na busca de um con-
vívio harmonioso e eficiente entre o Congresso e o Executivo. 

Lamentavelmente, porém, este diálogo tem se limitado a 
manifestações de intenções, mais do que a uma real convivên-
cia de poderes, entre Executivo e Legislativo. E mais, o seu go-
verno tem, sobretudo no que se refere à política econômica e à 
política dita de segurança nacional, desconhecido o Congresso 
como um dos três poderes nacionais. 

Na verdade, as prerrogativas do Legislativo pouco mudaram 
desde o tempo de vigência do Ato Institucional nº 5. Tal como 
naquela época, o Congresso funciona como parlatório, não 
como parlamento, enquanto as questões vitais continuam a ser 
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decididas por um pequeno grupo que exerce o poder legislativo 
de fato, através de decretos e portarias, comportamento inteira-
mente incompatível com a abertura, e que desmente, portanto, 
a democracia que se diz estar sendo implantada. 

Fatos recentes comprovam esta realidade. Quando as duas 
casas legislativas se movimentaram em favor do restabeleci-
mento de suas prerrogativas, o Executivo se manteve intransi-
gente em pontos como a extinção do decurso de prazo, recu-
sando-se na prática a dividir poderes e responsabilidades com 
o Legislativo. A mesma recusa verif icou-se por ocasião da edi-
ção do decreto-lei que suprimiu 10% do INPC aos assalaria-
dos de até três salários mínimos. De uma maneira ainda mais 
grave o Congresso continua impedido de legislar em matéria 
econômico-financeira, sem poder, portanto, participar efeti-
vamente do equacionamento da grave crise econômica a que 
o país foi levado. 

Como se isso não bastasse, ao longo do período em que a 
retórica oficial usou e abusou da expressão “mão estendida”, 
com a outra o governo golpeou a classe política e a imprensa, 
requerendo o enquadramento de deputados e jornalistas na Lei 
de Segurança Nacional por críticas a integrantes do ministé-
rio, como são exemplos os deputados João Cunha (PMDB-SP), 
Teodorico Ferraço (PDS-ES), governador Gerson Camata, e 
os companheiros Genival Tourinho, impedido de reeleger-se, 
e Freitas Diniz (PT-MA), que não retornou a esta Casa. No 
âmbito da imprensa, ao lado de uma dezena de jornalistas puni-
dos pela mesma lei nos últimos anos, o diretor-responsável de O 
Estado de S. Paulo e o jornalista José Carlos de Assis, da Folha de 
S.Paulo, sofrem o mesmo golpe, um às vésperas e outro simulta-
neamente à proposta presidencial de trégua. 

Essa insistência em gerir solitariamente as questões de or-
dem econômico-financeira, apesar da gravidade da situação, e a 
aversão a críticas invalidam as intenções de entendimento que o 
chefe do governo diz ter. 

Diante disso, creio que responderei melhor ao momento 
em que vivemos, decidindo, respeitosamente, não acompa-
nhá-lo na visita de cortesia ao presidente da República. Apesar 
disso, continuarei a tarefa que tem norteado meus doze anos 
de mandato, propondo e buscando um verdadeiro diálogo 
nacional com todos os representantes da sociedade brasileira, 
especialmente o presidente da República. Esta é a única forma 
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de convivência política e de saída para o impasse que vive a 
nação. Para isto porém é necessário que no diálogo haja efetiva 
correspondência de intenções e de igualdade entre os diferen-
tes poderes da República. 

Com um forte abraço. Fernando Lyra.
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A ditadura naufraga na crise econômica17

Discurso pronunciado em 12 de abril de 1983, comenta a grave crise 
econômica que o país atravessava na fase final do mandato do presidente 
João Batista Figueiredo.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
ouvimos o pronunciamento do presidente Figueiredo com a preocupa-
ção que despertam as palavras do chefe do país, em um momento de crise 
e convulsão social. Novamente o apelo equivocado a um consenso que 
exclui o povo, a uma ordem em meio à desordem. O apelo é a chanta-
gem emocional substituindo a análise profunda dos acontecimentos de 
São Paulo, na semana passada, que poderão eclodir a qualquer instante 
em qualquer parte deste infelicitado país. 

É preciso ter a coragem de afirmar que a responsabilidade pelas 
ocorrências é totalmente do governo federal e que o seu equacionamen-
to não pode prescindir de grandes sacrifícios da nação. E isto somente 
poderá ser executado por um governo legitimado pela vontade da na-
ção. Isto é, por um presidente da República eleito pelo voto direto. Em 
nenhum momento o senhor presidente da República tocou nestes dois 
aspectos centrais do problema. 

A taxa de inflação prossegue em seu caminho ascendente. Quando em 
janeiro se identificaram os primeiros sinais de agravamento, o ministro 
Delfim Netto saiu-se com esta: “O índice de inflação de 9% registrado em 
janeiro foi um acidente”. Para ele nenhum indicador da economia sofrera 
alteração que pudesse justificar tal índice ( Jornal de Brasília, 8/2/1983). O seu 
parceiro Ernane Galvêas declarava ao Correio Braziliense que agora em abril a 
inflação começaria a apresentar uma taxa declinante. Diria ainda o mágico 
de nossa economia que a taxa de inflação anual ficaria nos 70% prometidos 
no Item 9 da Carta de intenções assinada com o FMI. 

Ora, Sr. Presidente, os fatos teimam em conspirar contra as decla-
rações de nossas autoridades. E justamente agora é a própria Fundação 
Getúlio Vargas que divulga uma inf lação de 10,1% (a maior desde janeiro 
de 1964). Novamente na tentativa de escapar de suas responsabilidades, 
os ministérios da área econômica articulam novas versões para um antigo 
fato: vivemos uma crise exacerbada do modelo econômico transnacio-

17 Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 13 de abril de 1983, p. 1596.
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nalizante. Para isso não hesitam em comprometer a outrora respeitável 
Fundação Getúlio Vargas, como assinala o jornalista Aloísio Biondi, na 
Folha de S.Paulo (9/4/1983). A fundação fez recair a responsabilidade pela 
inf lação na maxidesvalorização e sabe que está mentindo, pois o aumento 
dos alimentos da ordem do 14,8% nada tem a ver com a máxi.

A crise econômica brasileira vem sendo apresentada oficialmente 
como uma questão de desequilíbrio de nossas contas externas. Em 
outras palavras, depende da boa ou má administração de nosso ba-
lanço de pagamentos. Para solucionar este problema, admitiu-se uma 
recessão programada e suas inevitáveis consequências: o desempre-
go e a desorganização da economia. Esta é a questão moral da crise 
que vivemos. E se nos ativermos a ela poderemos com tranquilidade 
refutar as advertências do presidente da República sobre os aconteci-
mentos de São Paulo. O Excelentíssimo presidente Figueiredo ou não 
entendeu os fatos ou não se sensibilizou com as advertências sobre a 
eclosão inevitável da violência, inclusive aquela feita de forma notável 
pelo cardeal Paulo Evaristo Arns, na Folha de S.Paulo de 3/4/1983, isto 
é, antes da explosão paulista. “O peso da recessão e, sobretudo, da in-
f lação não pode mais recair sobre o operário, que já está no seu limite 
físico e psíquico”, disse o cardeal. 

E mais adiante previu a eclosão de distúrbios (“e no desespe-
ro os homens são capazes de qualquer coisa. Nós sempre tememos 
estas explosões sociais que já estão se anunciando de certa forma”). 
Respondendo ao repórter que lhe indagou “de que forma se daria esta 
explosão”, D. Paulo respondeu serenamente que “a gente nunca pode 
medir uma explosão popular”. 

Pois bem. Em momento nenhum a política econômica do presiden-
te Figueiredo se mostrou sensível a este tipo de manifestação, que vem 
sendo repetida por outras personalidades, como o economista Celso 
Furtado, o ex-senador Teotonio Vilela, o senador Fernando Henrique 
Cardoso, o deputado Miguel Arraes. 

A abertura do general Figueiredo não está ameaçada pelos distúrbios 
de São Paulo, quer tenham sido identificados agitadores e saqueadores 
da direita ou da esquerda. Esta é uma questão que a ordem social pode 
punir. Mas não foi isso que ocorreu em São Paulo. Foi uma explosão 
prevista por religiosos, economistas, empresários, políticos e trabalha-
dores: o problema econômico é subjacente a esses acontecimentos e a 
responsabilidade é exclusivamente do governo federal.
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A conta da recessão18

Discurso pronunciado em 18 de abril de 1983, protestando contra a 
censura do presidente João Figueiredo ao governador de São Paulo, 
Franco Montoro, por causa de manifestação contra o desemprego nos 
portões do Palácio dos Bandeirantes.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente e Srs. Congressistas.

Ontem à noite, utilizando a Rede Globo de Televisão, o presidente 
Figueiredo fez uma crítica ao governador Franco Montoro, do estado 
de São Paulo, dizendo que S.Exa. tremeu diante da baderna. E, mais 
adiante, o senhor presidente disse exigir firmeza de todos os governan-
tes para garantir a justiça e a paz social. 

Ora, Sr. Presidente, há dois comentários a se fazer sobre a fala de 
Sua Excelência, o general Figueiredo: f ica para nós a impressão de 
que o general Figueiredo e o seu partido, o PDS, estão frustrados 
porque o governador Franco Montoro não botou a polícia para bater, 
porque o governador Franco Montoro conseguiu resolver a agitação 
no seu estado sem a brutalidade que tem caracterizado os dezenove 
anos da Revolução de 1964. Fica para nós a impressão de que a in-
tenção do governo federal era desgastar definitivamente um governo 
eleito com rigorosa maioria, que ocupa, hoje, o governo do estado 
de São Paulo, não de maneira biônica, nem indireta, como é o caso 
do presidente da República e dos governadores que antecederam o 
pleito de 1982. 

O governador Franco Montoro foi eleito e tem legitimidade po-
pular. Foi surpreendido pelo movimento que acabou degenerando em 
baderna, com a qual não concordamos. Mas é preciso que se diga bem 
claro a esta nação, Sr. Presidente, que as raízes dos tumultos de São 
Paulo não são, como se quer representar, obra de um grupo extrema-
do, mas, sim, da política econômica do governo. 

O senhor presidente da República dá outros conselhos. Diz Sua 
Excelência que é do seu dever exigir de todos os homens que gover-
nam este país que governem com responsabilidade e f irmeza. E nós, 
também, esperávamos – e há muito tempo esperávamos – a f irmeza 
do presidente da República, que não foi capaz sequer de identif i-

18 Publicado no Diário do Congresso Nacional, de 19 de abril de 1983, p. 463.
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car quem colocou um aparelho de escuta eletrônica no seu próprio 
gabinete. A nação esperava do presidente da República a f irmeza 
no momento de apurar quem foi que colocou a bomba na OAB, 
que acabou vitimando pessoas. A nação esperava saber quem foi que 
colocou bombas nas bancas de jornais. E Sua Excelência o presi-
dente João Baptista Figueiredo nunca disse, nunca apontou à nação 
quem foram os responsáveis por estes atos de terrorismo institucio-
nal que tiveram curso já no período de abertura que Sua Excelência 
iniciou. Responsabilidade, sim, tem o presidente da República. E 
Sua Excelência o senhor presidente da República, às vezes, mandou 
recados para os seus bolsões, sinceros, porém radicais, quando disse: 
parem de jogar as bombas. Pois cabe a ele dizer agora, também: pa-
rem de jogar as bombas em São Paulo. 

Aquelas manifestações contra o desemprego, Sr. Presidente, podem 
ocorrer rigorosamente em qualquer parte do país. Não foi surpresa para 
ninguém. Surpresa, sim, é que tenham demorado tanto a acontecer. 

Três dias antes das ocorrências em São Paulo, em uma entrevista 
publicada no jornal Folha de S.Paulo, o arcebispo de São Paulo, D. Paulo 
Evaristo Arns, advertia que a explosão social era iminente no momento 
em que as classes trabalhadoras se viam privadas de emprego e que a 
inf lação desequilibrava suas vidas. 

Nós não podemos, sob nenhuma hipótese, Sr. Presidente, aceitar o 
“carão” que o presidente da República quer passar no governador elei-
to de São Paulo, Franco Montoro. E até parece que Sua Excelência o 
general Figueiredo está, agora, aconselhando ação e comportamento 
políticos. E para tanto, lembro-me de Maquiavel, em O príncipe, com 
uma passagem para meditação do senhor presidente da República. Diz 
ele o seguinte:

Não poderás usar de remédios violentos contra eles, com-
prometido como estás com eles, pois ainda que fortíssimo sejas 
nos exércitos, precisas das boas graças dos habitantes para entrar 
numa província.

O governador Franco Montoro tem as boas graças, o governador 
Franco Montoro tem a legitimidade das urnas. Não o tem, entretanto, 
o senhor presidente da República, eleito por um colégio eleitoral espú-
rio, em um período excepcional.
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Sr. Presidente, é nosso desejo que este país viva em paz social. Mas 
a paz social não pode ser feita com o sacrifício das classes trabalhadoras. 
E, para se sair dessa crise, Sr. Presidente, é necessário o sacrifício de toda 
a nação. Mas só poderá pedir sacrifício quem tem o mandato legítimo. 
É por isso que acreditamos que a saída da crise brasileira se faça pela 
eleição direta do presidente da República.
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Fome e voto no nordeste19

Pronunciamento feito em 16 de maio de 1983, criticando o uso eleitoreiro e 
clientelista dos recursos orçamentários da União destinados ao Nordeste.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, temos assistido a um interminável desfile de pronuncia-
mentos sobre a situação do Nordeste. A miséria de 33 milhões de bra-
sileiros constitui leitmotiv para que uns peçam com muita simplicidade 
dinheiro para manter as suas clientelas eleitorais. Outros, com discurso 
mais sofisticado, fazem a mesma leitura da problemática regional, pe-
dindo mais recursos para a região. O pano de fundo é o mesmo: os 
inacreditáveis indicadores sociais. Adotam os nobres parlamentares 
nordestinos uma postura paternalista, mais verbal do que efetiva. Pois 
sabe toda a nação que os mandatos parlamentares que deram a maioria 
ao partido oficial, nesta Casa, nascem e vicejam no semiárido. A nossa 
miséria foi politizada: para que esta maioria se consolide, para que a 
colheita de votos seja mais expressiva, é condição necessária que a po-
pulação seja mantida em estado de atraso. 

As nossas elites nunca levaram a sério que os recursos públicos pu-
dessem efetivamente libertar as massas de suas tutelas. Basta ver como 
se assanham os que, em suas regiões, perderam os favores do aparelho 
do Estado. E suas campanhas milionárias são bem o retrato desta lógica.

O Nordeste, em 1983, não é muito diferente do Brasil nos anos 20. 
É legítimo, hoje, falar das oligarquias dos agrestes, das várzeas e dos 
sertões, detentores das mesmas características socioculturais da oligar-
quia brasileira, quando tiveram início os movimentos que levaram à 
Revolução de 30. 

Vivemos, na região, a crise da decadência da estrutura capitalista, 
agrária, dependente, que no Brasil não resistiu ao Crack de 1929, e o 
Nordeste não resistirá à recessão dos anos 80. 

Nossa economia não está estruturada em bases de produtividade, 
investimento e mercado, mas na base do favor político, cujo único di-
videndo que precisa ser honrado é o do voto. Nada mais significativo 
que a panaceia dos projetos agropecuários, projetos estes que absorvem 
hoje 30% dos recursos do Finor, ampliam o latifúndio, produzem o 

19 Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 17 de maio de 1983, p. 3381.
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emprego mais caro do mundo, e não tiveram impacto significativo 
sobre a economia regional. Os favores para este financiamento vêm 
diretamente das mãos dadivosas do ministro Andreazza. É esta gente 
que lança os Andreazzas, os Paulos Malufs e os Marcos Maciéis para a 
Presidência da República. 

Não venho, Sr. Presidente, apenas pedir dinheiro para a região; não 
venho apenas denunciar escândalos de desvio de recursos; venho, sim, 
denunciar um escândalo maior, que é a rigidez dos canais por onde 
este dinheiro circula. Tem servido para privilegiar as oligarquias, e 
a Sudene se descaracterizou de tal maneira, que hoje é instrumento 
de reprodução do capital oligárquico, que tem servido para domesti-
car as massas em algum esquema de poder, manipulá-las de modo a 
servirem aos interesses dominantes. Quando, em 1964, a incipiente 
organização popular ameaçou passar destes limites, a reação da elite 
regional foi das mais violentas. 

A Revolução de 1964 trabalharia no sentido de fazer retomar aquilo 
que Paulo Freire chama de “consciência transitória ingênua”, que é esta 
condição de disponibilidade sem objetivos claros, que torna as massas 
matéria-prima da manipulação das elites. 

Não é técnica, de fato, mas política, a decisão de combater os efeitos 
das secas, até porque não há um só de seus aspectos sociais ou econô-
micos, climáticos ou ecológicos que não esteja exaustivamente estu-
dado e equacionado por técnicos de todas as siglas e tendências desta 
República. É política e não técnica a decisão de acabar com os bolsões 
de mais crua miséria do mundo ocidental, até porque não há uma só de 
suas causas próximas ou remotas que não esteja suficientemente enten-
dida pela comunidade acadêmica ou pela tecnocracia deste país. Não 
é técnica, mas política, a decisão de diminuir as disparidades inter e 
intrarregionais, como é política, e só política, a decisão de resgatar a 
sufocante e crescente dívida social do exército de miseráveis nordesti-
nos, que se arrasta pelas caatingas dos tórridos sertões ou pelos verdes 
canaviais de sua fértil zona litorânea. 

Mas o que falta é que esta decisão política esperada e indispensável 
não é a política que hoje se executa na região. Pois, longe de buscarem, 
de fato, a solução dos problemas do Nordeste e dos nordestinos, as po-
líticas de governo patrocinadas pelos órgãos federais e estaduais, sem 
exceção, aumentam a dívida social, reforçam a dependência e a miséria 
do migrante rural ou do subempregado urbano. Numa palavra, o que 



175

PERFIS PARLAMENTARES CRISTINA TAVARES

se viu até agora foi a inabalável decisão política do governo de cimentar 
uma iníqua estrutura socioeconômica que consagre, em definitivo, os 
privilégios de uma restrita minoria; que garanta, sem sobressaltos, o 
controle absoluto do poder político e do mando eleitoral. O que o go-
verno tem feito com suas políticas é nada mais do que uma alquimia de 
transformar a fome em voto, e a sede em poder.

Que outro sentido têm os programas de emergência cada vez mais 
abrangentes nestes tempos de seca prolongada, senão garantir a so-
brevivência eleitoral de uns, a estrutura empresarial ou simplesmente 
fundiária de outros? Que explicações encontram, a não ser assegurar 
controle do poder político e econômico pelas mesmas elites e oligar-
quias que se especializaram, através do tempo, em mercadejar o voto 
e a consciência de seus moradores-escravos, com mais desenvoltura do 
que demonstram para vender algodão, e com resultados melhores do 
que teriam plantando milho? Que objetivos alimentam estes programas 
de emergência senão garantir esta falsa e ilusória tranquilidade social? 
Estes alquimistas da miséria e da servidão nem tiveram a sensibilidade 
de perceber que, sob os trapos e andrajos deste exército de f lagelados 
e de famintos, fermentam resquícios de dignidade humana, capazes e 
ameaçadores, apesar de tudo, de alimentar um último mas decisivo gri-
to de basta à iniquidade deste jugo interminável. 

Concedo a palavra ao nobre deputado Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor – Nobre deputada Cristina Tavares, creio que 
não deveria interromper a sua exposição, tal o equilíbrio e a profundi-
dade com que discorre sobre os problemas do semiárido do Nordeste, 
destacando que eles não se resumem à falta d’água. O problema não é 
apenas climático, mas, essencialmente, está ligado às estruturas sociais 
e econômicas iníquas. Os problemas que encontramos na região do se-
miárido são os mesmos da mais úmida área do Nordeste, que é o sul da 
Região da Mata, do Recôncavo Baiano e da zona do cacau, no sul da 
Bahia. Então, não se trata propriamente de um problema relacionado 
com a falta d’água. A solução desse problema não é apenas encontra-
da em obras de engenharia hidráulica, como dá a entender o próprio 
governo federal, que, esta semana, inaugura uma grande barragem, a 
segunda do Nordeste, no Rio Grande do Norte. É claro que, para a 
população de certas áreas do Nordeste, onde não há sequer água para 
beber, o líquido é importante, mas ainda não é a solução para os pro-
blemas sociais e econômicos que V.Exa. descreve. Exatamente quando 
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se prova que o governo federal não quer solucionar os problemas li-
gados às estruturas, à política, ao sistema do poder, inaugura-se, com 
festa, uma barragem, que pode ter a sua utilidade, mas não resolve o 
problema da seca. Há quase um ano, o DNOCS constrói grandes bar-
ragens no Nordeste, e o problema ligado, principalmente, às estruturas 
sociais e econômicas até hoje não foi abalado. Pois bem, é no próprio 
Rio Grande do Norte – onde o presidente Figueiredo inaugura uma 
grande barragem, dizendo que ela vai resolver o problema da seca – que 
o dinheiro da emergência é colocado no open market por pessoas que o 
detêm e que, em vez de aplicá-lo nas frentes de serviço, para amenizar 
a fome e a sede dos trabalhadores rurais, atrasam esse pagamento em 
quinze, trinta ou sessenta dias. Esses recursos são colocados no mercado 
financeiro por seus administradores para auferir lucros. É lamentável 
isto, mas são denúncias veiculadas pela imprensa nacional, até hoje não 
satisfatoriamente desmentidas pelos órgãos competentes. Numa situa-
ção destas, não se pode esperar uma solução definitiva para os proble-
mas que V.Exa. tão bem descreve e analisa no seu pronunciamento. 
Mais uma vez, peço até desculpas por tê-la interrompido, mas, achando 
que é um assunto que toca tão de perto a região que represento, o fiz 
como uma simples colaboração ao seu abalizado discurso.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Agradeço ao nobre deputado 
Mansueto de Lavor a sua intervenção, pois se trata de um dos mais co-
rajosos parlamentares do sertão pernambucano e de valor inestimável. 

Quando mais ecoavam, no Nordeste, os gritos e reclamos por uma 
reforma agrária efetiva, quando mais cresciam as denúncias contra a es-
trutura fundiária socialmente desumana e economicamente improdu-
tiva, o Programa de Emergência da Sudene e do governo patrocinou 
obras a fundo perdido nas propriedades rurais do semiárido, sob o pre-
texto de fixar a mão de obra no campo; pagou pessoal e subsidiou quase 
inteiramente créditos generosos para a infraestrutura de propriedades 
privadas. Modernizou-as e valorizou-as. Os resultados foram celebra-
dos com euforia pelos fazendeiros da região, e, de um ano para outro, 
quintuplicou o preço da terra. Como fica a reforma agrária, definida 
como pré-requisito para o desenvolvimento por vozes tão insuspeitas 
como o Banco Mundial? Como ficam as recomendações técnicas de 
instituições como o mesmo Banco Mundial, que provou que só o acesso 
à terra, sem nenhum outro insumo, multiplicaria por quatro a produção 
agrícola do Nordeste? São gritos que se perdem, recomendações que se 
esquecem. Os resultados desta política nefasta já se podem ver no cen-
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so agropecuário de 1980. Em vez de se repartir, concentrou-se a terra 
em números absolutos, como aconteceu na Paraíba, onde caiu drastica-
mente o número dos pequenos estabelecimentos, enquanto aumentava 
o de propriedades médias e grandes. Ou em números relativos como 
em Pernambuco, onde não diminui o número das propriedades, mas 
as extensas áreas agrícolas agregadas se concentram nos substratos mais 
elevados da estrutura fundiária. 

Embora em escala menor, os chamados programas de perenização dos 
rios, com problemas tecnológicos que ameaçam sua viabilidade e concre-
tização, tiveram iguais efeitos práticos de reforçar a atual estrutura fun-
diária e beneficiar meia dúzia de felizardos fazendeiros. Para estes pro-
gramas, executados sobretudo em Pernambuco, projetou-se a construção 
de barragens, imaginaram-se obras complementares de infraestrutura, 
mas em momento algum se cuidou da destinação social das margens dos 
rios beneficiados e perenizados. Sob a falácia de interiorizar o desenvol-
vimento, sob a mentira de combater os efeitos da seca, o que se faz, sem 
nenhuma cerimônia, é privatizar a infraestrutura. Modernizam-se fa-
zendas, até regiões, mas nada se faz para mudar os indicadores sociais, que 
são o mais eloquente libelo contra o desvirtuamento destas políticas. A 
água acumulada com o dinheiro de todos será fator de riqueza de poucos, 
enquanto o único efeito prático sentido pelos mais pobres é a expulsão de 
suas terras desapropriadas para as represas. 

Infelizmente o que se tem verificado, ao longo dos anos, é que a 
intervenção governamental tem sido economicamente desastrada e so-
cialmente desastrosa. Foi com recursos do antigo 34/18, e é agora com 
dinheiro do Finor, que se processa a sistemática expulsão dos agricul-
tores de suas terras, através do panamá dos projetos agropecuários. É 
com dinheiro público que se promove uma desvairada pecuarização das 
áreas mais nobres do agreste pernambucano, substituindo homens por 
bois e roçados por pastos. É eloquentemente significativo que 30 dos 33 
municípios pernambucanos que perderam população entre os censos de 
1970 e 1980 se encontrem no agreste chuvoso e não nos tórridos ser-
tões, castigados por cinco anos de seca. O boi, em meu estado, esvaziou 
os campos mais do que a seca. 

É com recursos crescentes do Programa de Irrigação que se ins-
talam, a cada dia, os mais abrangentes focos de tensão social no 
Nordeste rural, é com dinheiro do DNOCS ou da Codevasf que se 
leva a intranquilidade social às margens do submédio e do baixo São 
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Francisco; é com dinheiro público que se transformam posseiros e 
pequenos proprietários em trabalhadores sem terra, em míseros assa-
lariados ou favelados das cidades-pólos, como Juazeiro, Petrolina ou 
Propriá. Ou simplesmente migrantes a mais nas estradas para Recife 
ou São Paulo.

Foi com dinheiro público que se desapropriaram as margens fér-
teis do baixo ou do submédio São Francisco, para que a Codevasf as 
entregasse a grandes grupos empresariais da região e do país. A mi-
séria dos posseiros, a intranquilidade social, o inchaço e a favelização 
de cidades, tudo foi dado como dádiva criminosa a meia dúzia de lati-
fundiários bem-sucedidos. O que ocorre, hoje, nas margens férteis do 
São Francisco, antecipou-se e se repete, agora, no vale ressequido do 
Jaguaribe, no Ceará; no alto sertão paraibano, nas boas terras do norte 
do Piauí, no vale úmido do Rio Açu; no Rio Grande do Norte, onde o 
DNOCS expulsou até dezoito vezes mais mão de obra do que absorveu 
em seus falidos e inviáveis projetos de irrigação, que são todos eles sor-
vedouros insaciáveis de recursos e que só se sustentam, e mal, à custa de 
investimentos públicos crescentes. 

Mas, ao longo dos anos, outra coisa não têm feito as políticas gover-
namentais, senão esta criminosa manipulação e canalização dos recur-
sos públicos para privilégios de alguns. O sistema de incentivos fiscais 
do 34/18, a princípio, e do Finor, posteriormente, nada mais é do que 
uma fórmula engenhosa de apropriação indébita de recursos públicos e 
uma concentração de renda garantida por lei. Apregoa-se, hoje, como 
prova de êxito deste sistema, a criação de 300 mil empregos diretos em 
23 anos de Sudene, numa média irrisória de pouco mais de 10 mil por 
ano. Mas não se abate deste total o número de empregos destruídos 
pelos programas de modernização da indústria têxtil, da indústria de 
alimentos, da indústria de óleo, sobretudo. O total líquido seria ainda 
menor do que deixam ver as estatísticas oficiais, que são absolutamente 
imprecisas ou omissas na questão do custo deste programa de indus-
trialização. Só este ano, 150 bilhões de cruzeiros do Finor serão doa-
dos ao empresariado. Nem se discute, aqui, a utilização destes recursos, 
mesmo se sabendo que centenas de projetos da Sudene estão falidos, e 
muitos deles jamais saíram ou sairão do papel. Mas se questiona a ética 
de drenar, para alguns poucos empresários, 150 bilhões de cruzeiros de 
uma região que é o maior bolsão de pobreza e de miséria do país. 
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Mesmo admitida a preliminar da privatização, em benefício de pou-
cos, do recurso e da riqueza de todos, cabe aqui, mais do que nunca, 
a pergunta intrigante, mas inevitável: qual Nordeste se beneficia dos 
recursos do Finor? Pois, afinal, três quartos dos capitais das empresas 
incentivadas são integralizados por grupos de fora da região, o que sig-
nifica que, mais uma vez, exploram iniquamente a miséria e a estag-
nação de todo um povo como senha para conseguir recursos doados 
para grandes grupos empresariais, alguns até multinacionais. Insisto em 
perguntar: qual Nordeste se beneficia de fato das fábricas da Sudene, 
que vendem 58% de sua produção para mercados extrarregionais? Qual 
Nordeste se beneficia das indústrias do Finor, que compram fora da 
região 48% de seus insumos? Qual Nordeste tem, de fato, interesse 
maior nas indústrias dos incentivos fiscais, que destinam três quartos de 
seu valor agregado para o capital e apenas um quarto para o trabalho? 
Que compram 60% de seus equipamentos no Centro-Sul? Que im-
portam do exterior outros 30% de suas máquinas e somente adquirem, 
na própria região, 4% de todos os equipamentos? Com certeza não é 
o Nordeste, que constata, perplexo e indignado, que o maior apelo, o 
mais consistente incentivo a novas empresas é exatamente sua apregoada 
“mão de obra abundante e barata”. Certamente o Nordeste fiador dos 
incentivos não é o que vê sua miséria e pobreza como penhores da viabi-
lidade de segmentos industriais inteiros. 

O Sr. José Carlos Vasconcelos – V.Exa. me permite um aparte? 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Concedo o aparte ao nobre colega.

O Sr. José Carlos Vasconcelos – Nobre deputada Cristina Tavares, 
V.Exa. faz uma análise precisa do desenvolvimento do Nordeste, es-
pecialmente do nosso estado de Pernambuco, e questiona os erros que 
se vêm cometendo, ao longo dos anos, com o dinheiro do povo, com 
recursos que teriam de ser recolhidos ao Tesouro Nacional. 

Promove-se, no nosso estado de Pernambuco, um tipo de desenvol-
vimento que – V.Exa. diz bem – não está servindo à maioria do povo; 
serve a uns poucos. Esse estado de coisas levou hoje o nosso estado à 
falência total. As elites de Pernambuco fracassaram. Se olhamos para 
o parque têxtil, vemos sua falência; se olhamos para a agroindústria do 
açúcar, também vemos a falência total do parque açucareiro. Enquanto 
isto, o povo é mantido na miséria, porque os recursos transferidos para 
a região só beneficiaram uns poucos portadores de sorte, que servem 
ao governo central e usam esses recursos para manter na inércia, como 
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V.Exa. bem situou, o Nordeste da década de 80, que se parece com o 
Brasil dos anos 20. Quero parabenizar V.Exa. – não quero prolongar 
minha intervenção – e deixar consignado que era necessário que esta 
análise, feita por V.Exa., saísse das paredes deste Congresso Nacional e 
começasse a ser vista lá fora por todos aqueles que detêm liderança, para 
que seja, de fato, reformulado este modelo de desenvolvimento econô-
mico desumano, a fim de que seja beneficiada a maior parte da popula-
ção nordestina. Meus parabéns a V.Exa. Endosso totalmente, em nome 
da liderança do PMDB, a brilhante análise que V.Exa. faz nesta tarde.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Esperava, realmente, deputado 
José Carlos Vasconcelos, que não apenas o PMDB, mas todos os par-
tidos da oposição se debruçassem sobre as questões do Nordeste, não 
como questões específicas de uma região, ou de um terço da população, 
mas como questão nacional. 

Prossigo, Sr. Presidente. 

Qualquer pesquisador competente e independente verá, com relativa 
facilidade, que o grande papel da Sudene foi exatamente servir de mola de 
propulsão ao domínio econômico do capital oligopolista. Seus programas 
de modernização promoveram uma clara reformulação da estrutura pro-
dutiva do semiárido, submetendo-se às necessidades de reprodução do 
capital financeiro, que encontrava dificuldades de se reproduzir de forma 
ampliada no Sudeste. E o que está na base da Sudene é exatamente o pro-
cesso de expansão do capital oligopolista, cujos grandes beneficiários são 
as grandes empresas. Com sua orientação e incentivo, desenvolveu-se, 
através dos anos, um parque industrial já não concorrente, mas absoluta-
mente dependente de insumos ou de mercado e meramente complemen-
tar ao do Sudeste, num processo definitivo de integração econômica e de 
homogeneização do espaço econômico nacional. 

Assim, no momento em que a região é considerada por uns como 
grave questão nacional, é importante e inadiável rediscutir, hoje, não 
apenas a industrialização, mas também o próprio modelo de desenvol-
vimento. É inadiável questionar para quem é, para que se alimente a 
continuidade do nosso crescimento industrial, como é fundamental 
discutir em benefício de quem se executam as políticas governamentais, 
inevitavelmente consubstanciadas em projetos vultosos. O Nordeste 
que se exige como absoluta prioridade nacional não é o do Finor, do 
DNOCS e da Codevasf, de seus distorcidos projetos de irrigação; não 
é o dos incentivos fiscais sempre generosos, façamos justiça. É, sim, o 
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Nordeste que ainda tem mais de 50% de sua população de analfabetos; 
o Nordeste recordista de mortalidade infantil; o Nordeste condenado 
pela desnutrição ao infame nanismo. É, sim, o Nordeste onde mesmo 
estados menos subdesenvolvidos, como Pernambuco, apresentam an-
gustiantes estatísticas biafrenses. 

Por tudo isto é que clamamos por uma urgente e imperiosa revi-
são do sistema de incentivos fiscais, que só encontra justificativa na 
subserviência aos grupos econômicos ou na ambição desmedida pela 
apropriação da coisa pública. Não se trata de redistribuir recursos entre 
os fundos setoriais, mas sim de acabar corajosamente com este iníquo 
mecanismo de concentração de rendas e de privatização dos recursos 
públicos. É urgente acabar com este tipo de indústria intensiva de subsí-
dios, que a distorção do processo de industrialização, o 34/18 e o Finor 
terminaram por produzir na região. É mentira deslavada argumentar 
que, sem estes incentivos, sofrerá o desenvolvimento, pois estas indús-
trias do Finor, exatamente por serem intensivas de subsídios, são inten-
sivas de capital. Pouco empregam, mas muito desempregam, por conta 
de sua automação, promovida exatamente com o dinheiro e o imposto 
daqueles que elas põem na rua. É mentira dizer que, sem estas indústrias 
intensivas de favores, se restringirá o mercado de trabalho regional, pois 
mostram os números, prova a realidade que são exatamente os municí-
pios que jamais viram um centavo de incentivos fiscais, que sequer co-
nhecem o que sejam estes ardilosos mecanismos do Finor, que ostentam 
os menores índices de desemprego na região. Ao preço de um emprego 
direto do Finor, a pequena e a microempresa tradicional criam mais de 
cem, estáveis e a salvo dos humores e das crises do Centro-Sul ou das 
f lutuações cambiais. 

Com o fim dos incentivos, só quem perderá, de fato, além dos em-
presários presenteados com o dinheiro público, é a oligarquia política. 
Pois estas indústrias de incentivos, que são também indústrias de favo-
res, são as mais generosas contribuintes e financiadoras das campanhas 
eleitorais do partido do governo. O setor açucareiro vive mendigando 
subsídios nas portas do IAA e quer, agora, reduzir a jornada de trabalho 
e cortar os salários dos canavieiros de Pernambuco. Pois só as indústrias 
do açúcar contribuíram com 300 milhões de cruzeiros para a campa-
nha do PDS em Pernambuco. E o dinheiro foi arrecadado, de usina em 
usina, pelo próprio presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar, este 
mesmo que tem força suficiente para, toda semana, formar uma pro-
cissão com o governador, senador e deputados federais do estado para 
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carregar o pires até os cofres do IAA e do Banco do Brasil, e levar uma 
“banana” do presidente da República. 

O que temos a propor, Sr. Presidente, é que repensemos o estilo 
de desenvolvimento, redefinamos objetivos e meios, através da cria-
ção de um novo GTDN (Grupo de Trabalho de Desenvolvimento do 
Nordeste), para dar continuidade àquele momento histórico, quando 
o presidente Juscelino Kubitschek entendeu ser necessário um esforço 
nacional para modificar a estrutura de dependência regional. 

À frente do I GTDN, o economista Celso Furtado elaborou um 
programa de desenvolvimento com força política, pois diretamente li-
gado à Presidência da República. Em 1964, aboliu-se a Sudene forte. 

Desde então agravaram-se as distorções do modelo econômico. O 
progressivo esvaziamento do órgão de planejamento, com a criação do 
Sistema Nacional de Planejamento, acabaria por transformá-lo em re-
fúgio de técnicos desmotivados. 

As oligarquias tentam estreitar a questão do Nordeste, tornando-a 
uma tese regionalista. Como se os oligarcas fossem aliados dos pobres! 
Como se não houvesse uma lógica para a pobreza! O novo modelo que 
propomos implica uma reformulação da política econômica nacional. 
Os pobres do Sul – os boias-frias, os negros, os índios, os operários – 
são tão vítimas do modelo econômico quanto os nordestinos. Estes são 
nossos aliados. Não aceitamos favores. Até porque levam à escravidão 
de uns ou à subserviência de todos.
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Um jantar contra o povo20

Discurso pronunciado em 24 de maio de 1983, sobre o jantar da véspera 
entre o presidente João Figueiredo e a presidente do PTB, Ivete Vargas, 
fechando acordo de participação do partido no governo, que nas eleições 
parlamentares de 1982 perdera a maioria absoluta na Câmara. Cristina 
Tavares denuncia as bases fisiológicas e a cooptação do partido que 
herdou a sigla do trabalhismo brasileiro.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Congressistas, ontem à noite, na Granja do Torto, o povo brasileiro foi 
jantado.

Sr. Presidente, hoje à tarde a Câmara dos Deputados discutiu o aéti-
co acordo entre o Partido Trabalhista Brasileiro e o PDS. Sim. Alguém 
disse que era um direito democrático do PTB firmar um acordo com 
o partido oficial. Este honrado PTB, que fez campanha nas ruas e nas 
praças, defendendo a classe trabalhadora, cuja responsabilidade, agora, 
vai ser medida no momento em que não derrotarmos o Decreto-Lei 
nº 2.012. Pois com o honrado acordo do PTB com o PDS, 70% da 
classe trabalhadora, aqueles que ganham entre um e três salários mí-
nimos, haverão de perder 10% do INPC. E vem este honrado acordo, 
PTB-PDS, através das manchetes dos jornais, tentar enganar a opinião 
pública, quando diz que, por virtude da honrada presidente do PTB, 
a população trabalhadora que ganha entre um e sete salários mínimos 
terá 100% do INPC. O honrado acordo do PDS com o PTB permi-
tiu que essa iniquidade se fizesse, traindo as promessas que não são de 
agora, que são promessas das bandeiras trabalhistas de Getúlio Vargas. 

Pois bem. As oposições, com a delegação da maioria do povo bra-
sileiro, que no dia 15 de novembro de 1982 condenou à minoria esta 
bancada oficial que aí está, denunciam o acordo entre o PTB e o gover-
no, a troca de ministérios e de fisiologia. Este honrado PTB novamente 
faz aquilo que a história da República brasileira aprendeu nos livros de 
história: o acordo das elites, deixando o povo lá embaixo, desamparado. 
Esse acordo das elites, firmado em troca de fisiologia e de ministérios, 
mais uma vez entrará na história do país. Seus autores, em nome do povo, 
erguendo as bandeiras trabalhistas, erguendo um ideário que foi honrado 
pelo presidente Getúlio Vargas, hoje já começaram a pagar o preço do seu 

20 Publicado no Diário do Congresso Nacional, de 25 de maio de 1983, p. 284.
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acordo, no momento em que o PTB e o PDS votam contra a urgência de 
um projeto de lei que as oposições verdadeiras e autênticas queriam que 
fosse resolvido agora e já e que diz respeito à prestação da casa própria.

Está aí o honrado acordo do PDS com o PTB a obrigar que os mu-
tuários do BNH tenham um aumento de 130% nas prestações das casas 
quando eles não tiveram este aumento. Como os funcionários públicos 
federais, que serão também traídos pelo honrado acordo do PDS com o 
PTB, os mutuários do BNH serão também penalizados pelo honrado 
acordo do PDS com o PTB. 

Sr. Presidente, o que a oposição faz aqui neste Congresso, na sessão 
da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional? Não é nada mais, 
nada menos, do que respaldar, do que levantar e legitimar aquilo que 
toda a nação brasileira ouve com enjoo e com enojo, que é esse honrado 
acordo do PTB com o PDS.
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O povo na rua21

Discurso pronunciado em 22 de março de 1984, registrando o comício 
pelas eleições diretas para presidente ocorrido no Rio de Janeiro, dentro 
de campanha memorável que as oposições realizavam desde janeiro 
daquele ano.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Congressistas, ontem, no Rio de Janeiro, trezentas mil pessoas foram às 
ruas nesta campanha que representa a vontade nacional pela ruptura de 
um sistema político e econômico iniciado em 1964. Hoje a nação exige 
eleições diretas já. 

Ora, Sr. Presidente, esta é uma campanha que não envolve apenas 
os partidos políticos. Envolve toda a sociedade civil que, neste preciso 
momento, mobilizada, exige a ruptura com o movimento autoritário 
de 1964, fazendo com que se consolide o projeto político de abertura 
que foi iniciado pelo general Figueiredo. 

Por todos esses títulos, é lamentável, Sr. Presidente, que o secretário-
-geral do PMDB, o senador biônico Affonso Camargo, tenha ido ontem 
ao Palácio do Planalto e declarado na televisão e nos jornais que a Emenda 
Dante de Oliveira não será aprovada nesta Casa. 

Acredito, como denunciei na Convenção Nacional do PMDB, que 
um senador biônico não tem títulos para ocupar a secretaria-geral de 
um partido de oposição que, se obteve e tem credibilidade nacional e 
popular, é porque rompeu com o sistema que havia feito do PMDB 
um partido coadjuvante da farsa política instalada em 1964. Se o PDS 
se encontra numa situação de descrédito popular e nacional, o PMDB 
parece que envereda pelo mesmo caminho se continuar a usar táticas 
como essas, em que um senador biônico, secretário-geral do PMDB, 
vai ao Palácio do Planalto conversar com o general Ludwig e declara de 
público que a emenda está derrotada. 

Não, não está derrotada, engana-se o senador Afonso Camargo. O Rio 
de Janeiro, ontem, deu a resposta; no dia 5, Pernambuco vai dar a respos-
ta, Campo Grande vai dar a resposta. Os conchavistas que se encastelam 
dentro do PMDB, os consensualistas que querem minar o PMDB, eles 
deveriam e devem ter a dignidade de deixar o partido, e o senador Afonso 

21 Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 23 de março de 1984, p. 287.
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Camargo deveria renunciar à secretaria-geral deste partido que teve os seus 
mártires, um partido que teve os seus cassados, um partido que tem credi-
bilidade nacional. Por todos os títulos, é lamentável.

O povo está nas ruas e, entre os partidos políticos, o PMDB tem 
exercido um grande papel, um inf luente papel nesta mobilização po-
pular. O mínimo que se exigiria de um secretário-geral de um partido 
é que comunicasse à Executiva o seu desejo de adesão imediata. Não 
discuto a tese do parlamentarismo ou não parlamentarismo, porque esta 
tese deverá ser discutida posteriormente. A tese que está em pauta na 
discussão são as eleições diretas para presidente da República, e esta tese 
não poderá ser abandonada. E não será com movimentos internos den-
tro do partido de oposição, dentro do meu partido, dentro do PMDB, 
e não serão homens não afeitos e que estão neste Parlamento não pelo 
voto popular, mas por uma nomeação, esses funcionários do Senado 
Federal que se chamam senadores biônicos, que nos farão renunciar à 
bandeira das eleições diretas para presidente da República. Se o PDS 
está na situação de pré-suicídio, em coma político, este é um problema 
do PDS. Mas o PMDB não chegará a este ponto, porque dentro do 
PMDB há forças populares, há o apoio popular que não permitirá que 
tal tragédia ocorra dentro de um partido de oposição que tem suas ban-
deiras, tem os seus mártires, tem o seu programa e tem a sua dignidade.
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Troféu Justo Veríssimo22

Discurso feito em 23 de abril de 1984, criticando os parlamentares que 
se dispunham a participar da eleição para presidente no colégio eleitoral. 
Adotando esta postura, após a rejeição da Emenda Dante de Oliveira, 
surgiria o movimento Só Diretas.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
atendendo a apelo do jornalista Ruy Castro, da Folha de S.Paulo, fica 
instituído o “Troféu Deputado Justo Veríssimo”, concedido coletiva-
mente aos deputados pró-indiretas para sucessão do presidente João 
Figueiredo. Merecem esses parlamentares o troféu da impopularidade 
e da descrença, incapazes que foram de aprender a lição de coragem 
e dignidade que recebemos nas praças deste Brasil. Concentrações 
que marcam a nossa história: a de um país novo, participativo,  
bem-humorado e generoso, com o qual se confronta o outro: o dos 
tecnocratas, o da corrupção, o militarizado, o antipovo. O Brasil dos 
torturados que se confronta com o Brasil dos torturadores. Torturados 
nos cárceres da ditadura, torturadores impunes; torturados pela pres-
tação da casa própria, pelo desemprego, pela inf lação, torturadores do 
planejamento econômico concentrador, que nos entregaram ao FMI. 
Torturados pelo arrocho salarial, das aposentadorias; torturadores que 
arrombaram os cofres do INPS e transformaram-no em escritório elei-
toral. Torturados os que querem eleições diretas já; e os torturadores 
que mercadejam os seus votos, prolongando a agonia de um povo.

Engana-se, presidente Flávio Marcílio: a presença das mulheres nes-
ta Casa não é um ato de constrangimento e sim revolucionário, pois nós 
mulheres rompemos o elo patriarcal atrasado que nos deseja “adornos 
do lar e da cozinha”. V.Exa. não é apenas injusto, é injurioso para com a 
modernidade da mulher cidadã, presidente Flávio Marcílio. 

Engana-se, líder Nelson Marchezan. V.Exa. não foi visitado por 
“beldades” para “seduzi-lo”: Marta Suplicy, Maitê Proença, Lucélia 
Santos e Beluza Ribeiro foram ao gabinete do líder do PDS como ci-
dadãs que querem votar para presidente. Eva Bly, Leilah Assunção, 
Marina Collassanti, Helena Silveira, Carmem Viarelli e Sílvia Pimentel 

22 Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 24 de abril de 1984, p. 2287.
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são intelectuais, artistas, cidadãs que não mais confiam no sistema e no 
governo cuja liderança V.Exa. exerce nesta Casa. 

Engana-se, deputado Siqueira Campos. Clarisse Herzog e Ana Dias 
não são manipuladas pelo PMDB ou pela deputada Cristina Tavares, 
são viúvas de vítimas de tortura no II Exército, torturadores com os 
quais V.Exa., deputado Siqueira Campos, se identifica nesta Casa. 

E aqui não vieram tão somente as personalidades mais destacadas; 
acorreram, pelo chamamento suprapartidário, cinco mil mulheres: ad-
vogadas, membros de associações de donas de casa, professoras, operárias, 
médicas, religiosas, dirigentes sindicais, em um momentoso e único ges-
to que enriquece a história de nosso país e a nossa luta como mulheres. 

Os senhores deputados pró-indiretas serão implacavelmente julga-
dos, até entre seus próprios familiares. A televisão já mostrou crianças 
do PDS gritando: “Diretas, já!” Quantos depoimentos dolorosos temos 
ouvido de rapazes e moças que se envergonham de dizer nas escolas e nas 
universidades que seus pais são parlamentares e que não votarão pelas 
“diretas, já!”. Quantas esposas expressaram sua discordância quanto à 
posição pró-indiretas de seus maridos! Foi por ter deixado a descoberto 
esta chaga familiar que a presença das mulheres se tornou insuportável.

Não vim à tribuna defender a mulher brasileira. Venho acusar os 
parlamentares pró-indiretas de traírem a vontade popular, de se escon-
derem covardemente sob o silêncio imposto neste plenário pelas medi-
das de emergência e de se utilizarem, sem pejo, do pretexto da presença 
das mulheres na Câmara dos Deputados como fato gerador da crise. 
Senhores deputados “Justos Veríssimos”, o troféu é de V.Exas.!
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A força da vontade popular23

Discurso feito em 24 de abril de 1984, véspera da votação da Emenda 
Dante de Oliveira, restabelecendo as eleições diretas para presidente. Para 
reprimir as manifestações populares, o regime militar adotou “medidas de 
emergência”, autorizando a ação repressiva de tropas policiais e militares.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, golpearam a nação. E foi um golpe sujo. Não sei se a ex-
pressão é regimental, pois esse Regimento, elaborado pela ditadura, se 
cala quando um senador da República é detido, como aqui denunciou 
o deputado Iram Saraiva. Foi o caso, durante três horas, do senador 
Henrique Santillo, em Goiás.

Essa livre manifestação popular está golpeada momentaneamente. 
E apenas momentaneamente, porque a nação se levanta e nós, parla-
mentares, recolhemos uma lição de dignidade e coragem nas praças 
públicas deste país. 

Golpearam a nação. Golpearam-na com as medidas de emergência. 
Mas queria lembrar aos parlamentares com assento nesta Casa que ama-
nhã haveremos de tomar uma decisão histórica, com a dignidade que nos 
grandes momentos de crise a Câmara dos Deputados se tem comportado.

Relembro 1968, quando quiseram processar o deputado Márcio 
Moreira Alves. O então deputado Djalma Marinho pertencia ao par-
tido do governo, era presidente da Comissão de Constituição e Justiça 
e presidiu a sessão histórica daquela Comissão que guardou a honra do 
Congresso Nacional. Não obstante os pequenos soberanos do Palácio 
do Planalto terem fechado esta Casa, o Congresso saiu engrandecido. 
O Congresso Nacional, na ocasião, foi cercado por tropas comanda-
das pelo general Meira Mattos e, diga-se de passagem, o presidente da 
Câmara dos Deputados, Adauto Lúcio Cardoso, aqui ficou, resistiu, e a 
Casa não perdeu a sua dignidade. 

Muito diferente e muito triste é o momento de hoje, quando o pre-
sidente da Câmara dos Deputados, Flávio Marcílio, elogia as medidas 
de emergência e até atribui a uma manifestação democrática de mulhe-
res o pretexto que precisavam aqueles que querem intimidar e cassar a 

23 Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 25 de abril de 1984, p. 2404.
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vontade nacional, para que não se vote a Emenda Dante de Oliveira, 
que restabelece as eleições diretas para presidente da República. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, devemos ref letir sobre ou-
tras lições na véspera da votação da emenda constitucional, quando este 
Congresso será julgado pela opinião pública nacional. Quero referir-
-me a uma outra vez, em 1977, quando esta Casa foi fechada porque 
se recusou a aceitar a reforma do Judiciário, que era indigna, e porque 
era indigna os parlamentares disseram “não”, e fecharam esta Casa. Era 
então presidente o hoje senador Marco Maciel, que, diferentemente 
de Adauto Lúcio Cardoso, não resistiu. Pelo contrário, dizem os que 
testemunharam o fato que recebeu calado a notícia do fechamento do 
Congresso e o iníquo “pacote de abril”. Resignou-se a dizer apenas 
“muito obrigado” ao emissário do Palácio do Planalto. Hoje, é candi-
dato ético à Presidência da República. 

Ouço, com muito prazer, a nobre deputada Irma Passoni.

A Sra. Irma Passoni – Nobre deputada Cristina Tavares, considero 
muito importante essa visão histórica sobre a dignidade deste Congresso. 
Parece-me que se torna muito real e necessária, hoje, essa lembrança, 
para que não haja nesta Casa, amanhã, um retrocesso da dignidade e do 
cumprimento da responsabilidade por parte dos parlamentares, a fim 
de promovermos aqui a apoteose de uma mobilização nunca vista na 
história do Brasil, na qual o povo brasileiro exigiu seu direito funda-
mental de governar o país, através das eleições diretas já. Não há por que 
retroceder agora. O grande apelo que fazemos ao Grupo Pró-Diretas 
do PDS, que antes contava com cem parlamentares e agora conta com 
menos, é no sentido de que ele não pode, de maneira alguma, de hoje 
para amanhã, retroceder, porque já afirmaram, em praça pública, que 
atenderiam os anseios populares. Queremos registrar que não cabe a 
ninguém se adiantar e dizer aqui que as negociações podem ser feitas. 
A única atitude essencial, decisiva, necessária nesta Casa é permanecer 
firme na respeitabilidade, no cumprimento das exigências da vonta-
de da nação brasileira, que é, historicamente, e mais neste momento, 
de aprovarmos as eleições diretas agora, sem nenhuma desculpa, sem 
nenhum retrocesso, sem nenhuma covardia, porque, se assim não for, 
pagaremos um preço muito alto. Não há possibilidade de conciliação 
nacional, se não houver realmente o respeito à vontade popular hoje e à 
dignidade deste Congresso de se manter de pé, afirmando aquilo que o 
povo exige agora, que são as eleições diretas. 
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A SRA. CRISTINA TAVARES – Deputada Irma Passoni, agrade-
ço a V.Exa. o aparte como vice-líder do Partido dos Trabalhadores. Na 
realidade, esta campanha foi além dos partidos políticos. Ela foi maior 
do que os partidos políticos. Esta campanha trouxe para nós que forma-
mos os partidos de oposição grande lição de que nos momentos de crise 
a unidade dos democratas além dos partidos é essencial para a luta con-
tra a ditadura. Queria referir-me às medidas de emergência que atingi-
ram com brutalidade a cidade de Brasília e que têm como pretexto que 
Maitê Proença, Lucélia Santos e outras mulheres, intelectuais e artistas 
haviam constrangido parlamentares do PDS. Houve constrangimento, 
sim, e há um constrangimento, sim, no momento em que parlamenta-
res do PDS pró-indiretas sabem que dentro dos seus próprios lares seus 
filhos se envergonham de dizer nas escolas e nas universidades que são 
filhos de parlamentares que votarão contra a vontade da nação. Foi esse 
constrangimento que veio a público e que deu o pretexto à decretação 
das medidas de emergência, que, na verdade, têm uma meta: não per-
mitir que os estudantes se manifestem e que deputados, parlamentares, 
vereadores e o povo viessem até Brasília para ver como os seus repre-
sentantes votariam. Sobretudo essa medida visa a censurar a imprensa, 
para acobertar a covardia daqueles que não querem mostrar suas faces de 
traidores da vontade popular, que não querem mostrar ao seu eleitorado 
a sua ausência, o seu voto negativo à Emenda Dante de Oliveira, que 
restabelece as eleições diretas para presidente da República. A censura 
à imprensa, a censura que se exerce hoje em Brasília é um crime contra 
a opinião pública nacional e não passará impune. Concedo o aparte ao 
deputado Luiz Henrique. 

O Sr. Luiz Henrique – Nobre deputada Cristina Tavares, o que acon-
tece neste país e mais precisamente nesta capital é efetivamente um fato 
surrealista. A nação, em paz, em ordem, foi às ruas, numa verdadeira 
inundação popular, para pedir, repito, em paz e em ordem, as eleições 
diretas, para pedir o retorno da soberania popular, para dizer que o 
povo, clara, uníssona e inequivocamente, não aceita mais a tutela do 
grupo palaciano e quer decidir o futuro da nação. No entanto, um gru-
po isolado e só, cercado por essa inundação da alma popular, que anseia 
por eleições diretas, faz baixar sobre este Congresso, sobre a nossa cer-
viz, sobre as nossas cabeças, essas medidas de emergência, que não têm 
nenhuma justificação, nem ética nem política. Nada mais são – como 
disse V.Exa. – que medidas de exceção, de intimidação, de amorda-
çamento para impedir que a imprensa revele ao povo brasileiro a face 
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daqueles que traem a consciência nacional dizendo “não” à emenda das 
diretas. Esta é a razão fundamental dessas medidas arbitrárias emanadas 
do Palácio do Planalto: de um lado, intimidar parlamentares do partido 
governista, para que aqui não compareçam e, de outro, impedir que a 
nação conheça os seus traidores. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Deputado Luiz Henrique, a tu-
tela e o cutelo do sistema não impedirão que parlamentares da opo-
sição e parlamentares pró-diretas do PDS venham aqui reafirmar os 
momentos de grandeza do Congresso Nacional e a sua responsabilidade 
perante a nação.

Ouvirei, com muito gosto, o deputado Fernando Santana e o 
deputado Mansueto de Lavor, tão logo adiante um assunto que me-
rece a atenção e cogitação da nação. É que um determinado segmento 
da opinião pública, uma imprensa conservadora, acredita que nós, da 
oposição, teremos de nos comportar com a subserviência com que se 
comporta o partido do governo. Entenderam em nomear um interlo-
cutor que falará por nós, da oposição, quando, no nosso entendimento, 
só há um interlocutor válido, só há uma negociação válida, só há um 
consenso válido – e este consenso e esta conciliação é a vontade na-
cional. Ninguém poderá se arvorar de negociador entre a nação e o 
sistema, especialmente num momento de crise, num momento em que 
as medidas de emergência envergonham, intimidam a nação. Ninguém 
poderá ser o porta-voz desse sentimento nacional que levou mais de 20 
milhões de pessoas às praças públicas. Ninguém poderá ter essa delega-
ção ou ninguém pode autonomear-se interlocutor das oposições para 
um consenso, que tal não é, se não tiver a vontade nacional como força, 
como raiz para esse fim. 

Ouço com muita honra o deputado Fernando Sant’Anna. 

O Sr. Fernando Sant'Anna – Em cima das palavras de V.Exa. acredito, 
nobre deputada Cristina Tavares, que, se esse interlocutor levar a vonta-
de da nação, como expressa V.Exa. da tribuna, então essa interpretação, 
a nosso ver, pode ser válida – se levar os interesses da nação para esta in-
terlocução a que se refere V.Exa. Mas não era esta a intenção do aparte. 
O que queria dizer é que toda esta montagem das chamadas medidas 
de emergência foram justificadas para a defesa dos parlamentares, como 
se nós aqui estivéssemos ameaçados de morte. Então gostaria de repe-
tir hoje, com mais tranquilidade, aquela proposta que foi feita ontem – 
num ambiente que quase ninguém ouviu – do líder Brandão Monteiro, 
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quando disse ao líder Nelson Marchezan: se o problema é da segurança 
dos deputados, que as galerias não devam ser frequentadas: nós nego-
ciaríamos manter as galerias vazias, desde que daqui se televisasse e se 
transmitisse pelo rádio toda a sessão do dia 25. Era isto que gostaríamos 
de colocar como um acordo possível, porque, em vez de 1.200, 70 mi-
lhões de brasileiros poderiam nos ouvir. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Ouvi a proposta feita por V.Exa., 
que o líder do governo, Nelson Marchezan, tão arrogante para com os 
fracos e tão humilde para com os poderosos, não poderá responder da-
quela tribuna. 

As eleições diretas para presidente da República já não visam apenas 
a defender este país contra Paulo Maluf ou Mário Andreazza. Não visam 
apenas a impedir que personalidades, como o deputado Paulo Maluf ou 
o ministro Mário Andreazza, possam chegar à Presidência da República 
para saquear a riqueza nacional com mais facilidade. As eleições diretas 
para presidente da República visam a quebrar a pirâmide do poder, en-
castelado há vinte anos, para que as modificações sociais e econômicas 
possam ocorrer, para que a sociedade civil possa se organizar, para que 
os trabalhadores possam livremente, através das organizações sindicais, 
modificar essa lei corporativista que hoje rege o movimento sindical bra-
sileiro, para que os assalariados tenham direito à greve, para que o arrocho 
salarial não seja uma lei imposta pelo Fundo Monetário Internacional, 
mas, aí sim, objeto de negociação entre empregados e empregadores. 
Ouço, com muita honra, o deputado Mansueto de Lavor.

O Sr. Mansueto de Lavor – Deputada Cristina Tavares, o Brasil inteiro 
conhece a bravura de V.Exa., que segue no melhor sentido a tradição 
cívica das mulheres de Tejucopapo. Na época da defesa cívica daquelas 
senhoras pernambucanas, o invasor holandês é quem tentava solapar as 
liberdades do povo, com armas financiadas pela Companhia das Índias 
Ocidentais. Hoje, os que tentam reprimir a livre manifestação popular 
são aqueles que têm armas na mão, infelizmente financiadas pelo povo 
brasileiro. Solidarizo-me com V.Exa. pelas colocações que faz, inclusi-
ve acerca da presidência desta Casa, quando, surpreendentemente, elo-
gia medidas que desrespeitam a soberania do Congresso Nacional. Ao 
mesmo tempo, solidarizo-me com V.Exa. pelos termos que utiliza, no 
que se refere à censura – relembrando a fase mais cruel das ditaduras – 
aos órgãos de comunicação social, principalmente o rádio, a televisão 
e a imprensa. Pelo visto, e com esses antecedentes, deputada Cristina 
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Tavares, qualquer projeto de interesse do governo que esteja a perigo de 
ser aprovado nesta Casa e neste Congresso será motivo para que se de-
cretem medidas de emergência semelhantes a estas, o que coloca o país 
no nível das mais subdesenvolvidas e retrógradas das ditaduras da face 
do planeta. Muito obrigado a V.Exa. e meu testemunho de admiração 
pela bravura cívica de V.Exa.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Agradeço ao deputado Mansueto 
de Lavor.

Prossigo, dizendo que as eleições diretas para presidente da República 
já têm um sentido mais profundo, inclusive para nós, do Nordeste, que 
assistimos, entre escandalizados e humilhados, a 3 milhões e meio de 
brasileiros nordestinos morrerem de fome durante os anos da emergên-
cia – e isso com a autoridade máxima do planejamento do Nordeste, o 
ministro do Interior Mário David Andreazza, um dos presidenciáveis 
pelas eleições indiretas para presidente da República. 

Eleições diretas já tentam impedir negociatas que levam Maluf ou 
Andreazza ao Nordeste, não para discutir a questão agrária, a reforma 
agrária, o problema das mortes, da fome e da subnutrição das crianças, 
mas para discutir – isto sim – quantos empregos vão dar aos parlamen-
tares do partido do governo, que apoiam uma ou outra candidatura. Daí 
por que, Sr. Presidente, quero reafirmar que não temos apenas a inten-
ção de impedir o saque ao Tesouro Nacional, através das candidaturas 
Maluf ou Andreazza. Se não podemos comparar o candidato Aureliano 
Chaves, do ponto de vista ético e moral, a Maluf ou Andreazza, sabemos 
que ele está cercado por golpistas e juízes desta ditadura, como o general 
Meira Mattos, que uma vez cercou esta Casa para impedir o exercício 
da sua dignidade, julgando o deputado Márcio Moreira Alves; golpista 
como Armando Falcão. Esta sustentação política que tem o candidato 
Aureliano Chaves faz com que ref litamos mais profundamente sobre a 
questão das eleições diretas para presidente da República. Não temos a 
ilusão e não temos sequer a intenção, a ingenuidade, ou a desonestidade 
de dizer que as eleições diretas para presidente da República serão uma 
panaceia para solução dos problemas nacionais. Mas temos, sim, de di-
zer que é o passo inicial para a redemocratização, para que a sociedade 
possa gerar os seus instrumentos de luta, de combate e de resistência. 
Em vez de dizer como acenam os poderosos das elites, os poderosos do 
consenso, eu prefiro dizer: eleições diretas já para presidente!
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O regime está condenado24

Discurso de 27 de abril de 1984, registrando os avanços da campanha 
pelas eleições diretas para presidente e comparando o Brasil militarizado 
à Prússia.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quem tiver um mínimo de conhecimento de história, não 
encontrará a menor dificuldade para associar o Brasil atual à antiga 
Prússia, há 150 anos. Aqui, hoje, 97% da população clamam por eleições 
diretas já, e o governo responde às aspirações da sociedade impondo a 
escolha do futuro presidente por um colégio eleitoral ilegítimo e imoral. 
Há um século e meio, os soberanos dos dezoito pequenos estados alemães 
que compunham a União Aduaneira, tendo a Prússia na cabeça, eram 
tão agarrados a seus privilégios, tão adversários do povo, que proibiram a 
construção de estradas de ferro sob a alegação de que sapateiros e alfaiates 
não poderiam fazer viagens tão rápidas quanto as de S. Exas.

Em 1834 a derrota dos poderosos foi implacável e, cumprindo a 
coincidência histórica, o mesmo desfecho se dará em nosso país.

Tanto quanto na Prússia, o povo brasileiro luta hoje por um cami-
nho, uma trilha vital para sua sobrevivência e afirmação como nação. 
Embora muitos pretendam assim caracterizá-la, com o nítido propósito 
de diminuí-la, a luta pelas eleições diretas não visa apenas a defender 
o país da nocividade do deputado Paulo Maluf ou do ministro Mário 
Andreazza. Seu propósito é mil vezes mais nobre: ela visa sobretudo a 
dar condições para que os trabalhadores se libertem, para que o povo 
participe da modificação concreta do sistema social e econômico, en-
fim, seja o regente dos seus próprios passos. Para tanto, há uma exi-
gência única e inamovível: o rompimento do pilar principal do regime 
autoritário, representado pela Presidência da República. 

Lutar por diretas não tem somente o objetivo menor de prevenir o 
mal de duas candidaturas perniciosas. Conquistá-las é a precondição 
para que se possa promover modificações na política econômico-social; 
devolver o Estado à nação; tornar o trabalhador brasileiro livre de um 
salário degradante; permitir a organização das forças sociais e a justa 

24 Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 28 de abril de 1984, p. 2597.
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divisão das riquezas; e negociar com soberania uma dívida externa, cuja 
legalidade e legitimidade serão atribuídas pela nação. 

Os que rejeitam as eleições diretas assim o fazem não porque as 
consideram um receituário ilusório e fantástico. Rejeitam-nas porque 
conhecem o seu real significado, que é a ruptura de tudo isso que foi 
implantado em 1964 e cujos resultados são inocultáveis. A ausência de 
democracia nesses vinte anos permitiu que se consolidasse o que o re-
gime vigente possuía de mais medíocre, vulgar e perverso. O resultado 
de tudo aí está: 50 milhões de brasileiros nas ruas a vaiarem o colégio 
eleitoral, 97% da população favoráveis ao pleito direto, duas candidatu-
ras desprovidas de honestidade e respeitabilidade e uma terceira que, se 
não pode ser comparada às duas anteriores, contém um defeito incon-
tornável: a ressurreição, como base de apoio, de velhos juízes gerados e 
colocados a serviço do autoritarismo. 

Portanto, se se quiser saber as razões desta imensa mobilização popu-
lar maior que os partidos de oposição, maior que o movimento sindical 
e muito maior do que tudo que se viu e se conheceu, está aí a resposta. 

Não são, portanto, as bandeiras vermelhas que assustam os sobe-
ranos do Planalto, e eu o afirmo com a coragem de quem nunca as 
empunhou. Tanto quanto nós, eles sabem o peso específico desse tipo 
de movimento, mas ainda assim o usam como pretexto, como usam a 
pacífica mobilização de mulheres. 

Vale tudo para tentar preservar os interesses pessoais e pecuniários 
dos que há vinte anos alojaram-se no poder e transformaram este país 
num grande feudo. 

Porém, como na Prússia, o regime está condenado. Vencida ou der-
rotada neste plenário a emenda das diretas, o país terá mudado, e os 
poderosos de hoje terão seus dias contados. Tudo que se fizer, tudo que 
se decidir, haverá de ter a chancela de milhões de vozes durante duas 
décadas sufocadas. 

Nossa luta continua!
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Em defesa do Brasil25

Discurso de 3 de outubro de 1984, na votação da primeira Lei de 
Informática brasileira. Cristina Tavares fala sobre a necessidade de um 
projeto autônomo de desenvolvimento tendo como ponto de partida a 
reserva de mercado para a indústria nacional do setor de informática.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Srs. Congressistas, 
sinto a emoção dos grandes momentos de decisão desta Casa: vota-se a 
institucionalização da reserva de mercado que tem a finalidade de ca-
pacitar a tecnologia nacional na área da informática. É um projeto po-
lítico. Corajoso. Nacionalista. Patriótico. Histórico. E, contudo, cheio 
de imperfeições. Devemos ter claro que não estamos decidindo sobre a 
política nacional de informática com a abrangência que a natureza da 
matéria requer. Como legislar sobre privacidade e automação nos mar-
cos do atual regime? Na verdade, antes que uma lei sobre privacidade 
possa ser aprovada, exige-se a democratização das instituições, hoje do-
minadas pela repressão. Como imaginar o resguardo aos direitos sobre 
a privacidade com o general Newton Cruz no Comando Militar do 
Planalto? Será que sem uma abrangente reformulação no SNI poderá 
alguém conceber que o cidadão terá acesso à retificação das informações 
sobre a sua pessoa constantes nas bases de dados? A privacidade é um 
direito natural da pessoa humana e exige a apuração dos crimes contra 
ele cometidos pela repressão.

Inadmissível conciliar uma legislação sindical corporativista e fas-
cista, uma lei antigreve, com o desejável equilíbrio entre os ganhos de 
produtividade e o nível de emprego, ameaçados pela automação. Hoje, 
no país, a automação e a robotização penetram nas empresas protegidas 
pela legislação previdenciária, que tributa sobre salários e não sobre o 
lucro das empresas. 

É preciso que tenhamos a consciência de que hoje decidimos sobre os 
objetivos e diretrizes de uma política de informática. Deliberamos prin-
cipalmente sobre a política industrial para empresas nacionais, claramente 
definidas, e uma reserva de mercado através do controle das importações.

25 Publicado no Diário do Congresso Nacional, de 4 de outubro de 1984, p. 2396.
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Uma política que vem dando certo, desde que implantada há seis 
anos no país, pois a indústria brasileira do setor hoje ocupa 46% do 
mercado. 

A definição de empresa nacional se constitui num dos grandes avan-
ços da política de informática, pois, além do controle do capital votan-
te, são brasileiros os que decidem sobre a tecnologia. Outras “empresas 
nacionais” existem, como este embuste que vem atuando na área das 
telecomunicações, onde corporações multinacionais agem como se na-
cionais fossem. Para as corporações transnacionais reserva-se o merca-
do, sem que isso ofenda a sensibilidade de senadores e deputados com 
assento no Congresso brasileiro que hipotecam o futuro deste país em 
nome dos “princípios constitucionais e bom senso econômico”. 

Preocupa-nos o disfarce utilizado pelos que hoje combatem a re-
serva de mercado, isto é, a capacitação tecnológica em uma área que 
penetra no sistema nervoso de um país. Que afeta a cultura, a econo-
mia, a saúde, a educação. E se constitui em fator estratégico de defesa 
do território nacional. Que nos falem os argentinos sobre o perigo da 
dependência tecnológica, com a sua trágica Guerra das Malvinas, quan-
do computadores e satélites fabricados pelo inimigo derrotaram inape-
lavelmente o seu exército.

A informática afeta a segurança nacional, entendida e definida como 
a segurança geral do povo. E, quando rejeitamos o maniqueísmo neu-
rótico da ideologia da segurança nacional, não estamos fazendo uma 
opção improvisada. A dignidade da sociedade civil que, ao longo dos 
últimos vinte anos, lutou bravamente contra os abusos da ideologia da 
segurança nacional rejeita os que hoje se autointitulam de protetores das 
instituições democráticas, porque as suas faces e as suas carreiras ainda 
trazem a marca de cicatrizes produzidas pelo sistema. A dignidade de 
um povo que desperta e se levanta está a exigir que cada brasileiro assu-
ma as suas responsabilidades. 

Sr. Presidente, estamos assistindo a um impressionante lobby das cor-
porações transnacionais, a pressões internacionais, do Departamento de 
Estado norte-americano, do FMI, de entidades ligadas às corporações, e 
a isto o país não pode ficar insensível. 

Assistimos a uma repartição de mercado para as corporações den-
tro do Ministério das Comunicações, que dividiu o mercado dos CPAs 
para quatro multinacionais. Sim, a Ericsson, a Equitel, a Siemens e a 
NEC receberam os benefícios de uma reserva indevida, que prejudica 
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o esforço de capacitação tecnológica da engenharia brasileira através do 
CPqD da Telebrás. Os negócios especiais do Minicom deverão ser ob-
jeto de CPI, para que a nação possa conhecer a extensão dos prejuízos 
causados à inteligência de nossa engenharia em nome da moderniza-
ção. Ainda ontem o noticiário internacional anunciava a demissão de 
um ministro de Reagan, acusado de corrupção. Não há outro caminho 
para o ministro Correia de Matos, sobre cujo ministério paira uma in-
disfarçável suspeita de favorecimento ilícito a corporações multinacio-
nais. Só uma decidida volta aos valores éticos pode devolver dignidade 
ao processo político e à grandeza do nosso destino. 

Srs. Deputados, o substitutivo oferecido à nossa apreciação pelo no-
bre senador Virgílio Távora tem méritos que, somente por grave omis-
são ou imperdoável preconceito, poderia deixar de ser aprovado.

Teve S.Exa. a sensibilidade de aceitar emendas oferecidas que apri-
moraram o projeto original, não apenas do ponto de vista técnico, mas 
que contemplam sobretudo a questão democrática. Soube S.Exa. enten-
der que a reserva de mercado, conquanto necessária, não seria suficiente 
para o esforço nacional se, ao seu lado, não se desenvolvessem maciços 
investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Um dos mais notáveis 
artigos introduzidos neste substitutivo destina à pesquisa recursos signi-
ficativos. Soube S.Exa. o senador Virgílio Távora incorporar emendas 
que retiravam o intolerável autoritarismo do projeto original. Restaurou 
o Poder Legislativo como fórum das decisões, com a responsabilidade de 
aprovar os planos trienais de informática. Batalhou com denodo S.Exa. 
para retirar do CSN a condução da PNI. A história não haverá de negar o 
empenho das oposições e de setores liberais do governo para esta tomada 
de decisão que se incorpora no calendário da abertura política. 

O projeto tem o mérito histórico de desafiar a atual Ordem 
Econômica Internacional que destina aos países ricos o direito de do-
minar as novas tecnologias e aos países pobres o dever de consumi-las. 

O projeto que apreciamos é atacado pelas corporações e defendido 
pela SBPC. Atacado pelo FMI e defendido pelos clubes, sindicatos de 
engenharia, dos trabalhadores representados nos SPPDS. Acusado de 
xenófobo por americanos que, para proteger sua tecnologia de ponta, 
fazem uma lei denominada High Tecnology Act. Esta a opção que te-
mos de fazer.

Há um pânico generalizado entre os ideólogos da manutenção da 
Ordem Econômica Mundial. É que o sucesso da política brasileira na 
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área de informática se constitui numa alternativa de desenvolvimento 
independente para os países do Terceiro Mundo. Daí por que este com-
bate feroz. A mesma arrogância e brutalidade que leva a CIA a treinar 
mercenários para invadir a Nicarágua move esta guerra de que este ple-
nário é testemunha. 

Os comandantes zeros lutam contra a independência do seu país, 
na terra de Sandino e na informática brasileira. Ao homenagear o co-
mandante sandinista Bairdo, o Brasil informático inscreve-se na luta de 
libertação dos povos do Terceiro Mundo. 

Sr. Presidente, apesar dos méritos contidos no substitutivo e do nos-
so voto favorável ao seu conjunto, temos a indeclinável obrigação de 
denunciar o que nos parece imperfeito e perigoso. Refiro-me aos dis-
tritos de exportação, concedidos como uma compensação ao Nordeste 
pobre e ao Norte devastado. É nosso entendimento que estes distritos 
de exportação constituem uma cunha que poderá ameaçar a própria re-
serva de mercado. O Brasil fez uma opção. Rejeitou o atrativo modelo 
das joint ventures, que lhe poderiam trazer um aporte de capital. O Brasil 
não se deixou seduzir pela fantasia dos laboratórios internacionais. 
Superamos o complexo de submissão para podermos construir uma 
tecnologia à altura dos destinos do nosso país. Pois bem, se foi acertada 
esta decisão, é inaceitável que o que é bom para o Brasil seja ruim para 
o Norte e Nordeste. O Nordeste empobrecido e o Norte saqueado não 
podem ser resgatados pelas migalhas do Centro-Sul. Não se pense em 
minorar a pobreza absoluta de 45% de nordestinos, que têm uma renda 
per capita de 25 dólares anuais, adotando-se o modelo de Cingapura, da 
Tailândia, da Coreia do Sul – enclaves norte-americanos. Se aprovados, 
os distritos de exportação são um convite ao separatismo. Inaceitável 
que se destine tecnologia e vantagens ao Sul e se aproveite uma mão de 
obra barata para os miseráveis do Nordeste. O problema dos 66% da 
população rural infantil que, entre um e cinco anos, estão afetadas pela 
desnutrição, não se resolve com frentes de emergência tecnológica. É 
odioso que este Congresso aprove a dominação do Brasil rico contra o 
Nordeste pobre. Mais odioso ainda é procurar soluções de misericórdia, 
quando exigimos decisões políticas que quebrem o domínio das oligar-
quias políticas da região que reservou o mercado de votos do Nordeste 
para a manutenção do status quo do sistema. 

Se não fora por esta inaceitável divisão do Brasil, é bom não esquecer-
mos que não constava inicialmente no parecer a palavra “prioritariamente” 
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no art. 25. Tal como colocado, a IBM poderá transformar Sumaré em um 
distrito de exportação, e esta prática poderá a curto prazo comprometer 
esta luta histórica. O parágrafo 2º do art. 9º inclui outra despropositada 
aberração, podendo comprometer a produção nacional para o software e 
toda a microinformática. O inciso I do art. 19 veda à empresa estatal o 
benefício dos incentivos, o que a rigor a condena à morte.

Assim, Srs. Deputados, esta lei, que é apenas o início do nosso des-
pertar para a informatização da sociedade, contém imperfeições graves 
que deverão ser sanadas mediante a apresentação de destaques. Aprovar o 
substitutivo na íntegra seria uma meia-sola tecnológica. Muito obrigada.
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Uma tribuna para a Igreja progressista26

Discurso de 8 de outubro de 1984, condenando a crise entre a alta 
hierarquia da Igreja Católica e o frei Leonardo Boff, seguidor da Teologia da 
Libertação e ícone da esquerda católica nos anos 80.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, passou a tempestade artificial da convocação do teólogo 
brasileiro Leonardo Boff à Congregação para a Doutrina da Fé, em 
Roma. Cessou o vendaval gratuito da publicação, no Brasil e no mundo, 
da Instrução sobre alguns aspectos da Teologia da Libertação, preparada 
pelo antigo Santo Ofício. Ficou, no entanto, dos dois episódios, o trata-
mento especial que, segundo a imprensa de todo o mundo, foi dispen-
sado em Roma ao teólogo brasileiro. Ficou dos episódios a certeza de 
que, ao contrário do que se pretendeu impingir, nem a hierarquia estava 
ameaçada nem a autoridade da Igreja comprometida. Pela primeira vez, 
afinal, um simples padre, convidado pelo Santo Ofício, desembarca em 
Roma acompanhado de um bispo e dois cardeais, testemunho maior 
do apoio da própria hierarquia que se pretendia hostilizada e ameaçada. 
Dos dois episódios ficou, sobretudo, a certeza de que ecoa no Vaticano, 
e em toda a Igreja universal, a riquíssima experiência teológica da Igreja 
latino-americana, sobretudo da Igreja brasileira. 

O documento do antigo Santo Ofício, que os críticos da Igreja brasilei-
ra e da Conferência Nacional dos Bispos apresentavam como condenação 
cabal da Teologia da Libertação, reconhece, ao contrário, que a expressão 
“Teologia da Libertação” designa, primeiramente, uma preocupação pri-
vilegiada, geradora de compromisso pela justiça, voltada para os pobres e 
para as vítimas da opressão. O documento do antigo Santo Ofício procla-
ma, ao contrário, que a “expressão Teologia da Libertação é uma expressão 
perfeitamente válida: designa, neste caso, uma reflexão teológica centrada 
no tema bíblico da libertação e na urgência de suas incidências práticas”. 

Dirão os críticos da atuação da Igreja no Brasil que o documento é 
severíssimo na condenação de uma pretensa metodologia marxista utili-
zada pelos teólogos da libertação. A crítica é, de fato, severa. A condena-
ção é, na verdade, cabal. Mas nem a crítica nem a condenação atingem os 
teólogos latino-americanos, na medida em que eles dificilmente se reco-

26 Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 9 de outubro de 1984, p. 11797.
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nhecerão no texto exposto pelas autoridades doutrinárias de Roma. Mais 
ainda: nem a crítica à pretensa metodologia marxista pode ser considera-
da como cientificamente fundamentada. Os teólogos latino-americanos, 
de fato, podem até utilizar categorias da tradição marxista, mas o fazem a 
partir de seu uso prático, jamais numa perspectiva acadêmica e sistemáti-
ca do marxismo em confronto com o cristianismo. 

Os teólogos latino-americanos, ademais, não se poderiam mesmo 
reconhecer no texto romano de condenação ao marxismo até porque o 
marxismo, ele próprio, não é uno como o pinta o documento romano 
e como o pretende a ortodoxia stalinista. Estabelecer que o marxismo 
é uno, e, mais que isso, indissociável em elementos e categorias hetero-
gêneas, essencialmente até, tem tanta base científica quanto a afirmação 
de que a Terra é o centro do sistema solar. Por uma e por outra, vale 
lembrar, bateu-se, no passado, como se bate hoje, a mesma congregação 
romana. Felizmente a humildade de Galileu Galilei evitou, no passado, 
um criminoso exagero da Inquisição, da mesma forma que o bom senso 
dos teólogos de hoje reduz à condição de equívoco lamentável e de afir-
mação infeliz o que poderia ser uma ruptura. Só a perspectiva histórica 
provavelmente fará, nos dias de hoje, em relação à filosofia marxista, o 
que a evolução científica e os observatórios astronômicos fizeram, no 
passado, em relação à teoria heliocêntrica. 

Mas por que não demonstrar, em relação ao antigo Santo Ofício, 
a generosidade que se esperava desta Congregação em relação aos te-
ólogos latino-americanos? Por que não julga o documento do Santo 
Ofício sobre a Teologia da Libertação com a grandeza que se exi-
gia de Roma em relação à prática da Igreja latino-americana? Por 
que teríamos de julgar a Congregação para a Doutrina da Fé e seu 
documento sobre a Teologia da Libertação pelo que de menos feliz 
e oportuno apresenta? O documento, af inal, em alguns trechos, é 
injusto em relação ao próprio magistério da Igreja. Ao insistir uni-
lateralmente nos perigos e desvios trazidos pela ideologia marxista, 
sem indicar as graves distorções decorrentes da ideologia liberal e ca-
pitalista, o documento representa, na verdade, um inusitado e sur-
preendente desequilíbrio no magistério romano, que tem condenado 
a ideologia marxista com a mesma ênfase com que o tem feito em 
relação ao capitalismo. Poder-se-ia dizer, ademais, que o documento 
da Congregação romana até desconhece a clássica distinção já consa-
grada na Encíclica Pacem in Terris, do Papa Paulo VI, e retif icada pelo 
Concílio Vaticano II, entre as doutrinas f ilosóficas e os movimentos 
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sociais e históricos que delas decorrem. Reunir numa mesma e ampla 
condenação tanto uma filosofia quanto os movimentos históricos que 
ela inspira é um perigoso falseamento da história e da própria vida.

Por que, no entanto, teríamos de julgar a Congregação para a 
Doutrina da Fé por seus equívocos filosóficos? Não se pode ter a mes-
quinhez de se restringir a afirmativas pouco inspiradas diante de todo 
o documento, que, em sua essência, é um convite explícito para um 
renovado compromisso de todos os cristãos com a causa dos pobres. O 
documento diz, textualmente, já em sua introdução, que, “mais do que 
nunca, convém que grande número de cristãos, com sua fé esclarecida e 
decididos a viver a vida cristã na sua totalidade, se empenhem, por amor 
a seus irmãos deserdados, oprimidos ou perseguidos, na luta pela justi-
ça, pela liberdade e pela dignidade humana”. O documento de Roma 
denuncia, com todo vigor, que, “em certas regiões da América Latina, 
a monopolização de grande parte das riquezas por uma oligarquia de 
proprietários desprovidos de consciência social, a quase ausência ou as 
carências do estado de direito, as ditaduras militares que conspurcam 
os direitos elementares do homem, o abuso do poder por parte de cer-
tos dirigentes, as manobras selvagens de um certo capital estrangeiro 
constituem outros tantos fatores que alimentam um violento sentimen-
to de revolta junto àqueles que, deste modo, se consideravam vítimas 
impotentes de um novo colonialismo tecnológico, financeiro, monetá-
rio ou econômico”. Neste sentido, o documento romano é uma solene 
legitimação da linha pastoral da CNBB, das comunidades de base e da 
Teologia da Libertação, que não separam a vivência da fé, da prática e 
da justiça. Afinal, é este mesmo documento romano que reconhece “a 
aspiração dos povos à libertação” como “um dos principais sinais dos 
tempos”, aos quais a Igreja deve estar atenta. É a própria Congregação 
que proclama que “a justiça em relação a Deus e a justiça em relação aos 
homens são inseparáveis”. Deus é o defensor e o libertador do pobre. 

Ouço, com muito prazer, o deputado Haroldo Lima.

O Sr. Haroldo Lima – Deputada Cristina Tavares, a Câmara escu-
ta seu discurso com atenção. Em nome da liderança do nosso partido, 
desejo dizer que nos solidarizamos inteiramente com V.Exa., pelo seu 
ponto de vista aqui expresso brilhantemente. Em causa, na verdade, es-
teve ou está a juízo do povo brasileiro, do povo latino-americano, a 
atual Teologia da Libertação, muito bem defendida pela nobre colega, 
dessa tribuna. Os acontecimentos que se sucederam, nos últimos meses, 
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nas últimas semanas, no mundo, salientaram a justeza do posiciona-
mento do religioso Leonardo Boff e, mais do que isso, salientaram a 
justeza do posicionamento da Teologia da Libertação, expressa muito 
bem em nosso país pela CNBB e por todos os religiosos que se têm de-
dicado a uma postulação de maior aproximação com o povo sofredor. 
O que V.Exa. nos está indicando é que a Teologia da Libertação tem 
raízes profundas na situação social, política e econômica que reina no 
Brasil. Na verdade, em escala internacional e nacional, essa tese começa 
a ser esboçada a partir dos ensinamentos do Papa João XXIII, na sua 
Encíclica Mater et Magistra, e também na Populorum Progressio. Foram elas 
uma indicação para os religiosos e para todos aqueles que são adeptos da 
Igreja Católica de que deveriam, como diz muito bem V.Exa., articular 
a defesa da fé com a defesa da dignidade dos homens. Todos os teólogos 
e todos os religiosos da Igreja Católica começaram então a procurar os 
caminhos práticos para manifestar essa articulação verdadeira entre sua 
teologia, a defesa da fé e a defesa do homem sofredor. No desdobramen-
to, na continuidade dessa procura é que surge justamente essa Teologia 
da Libertação, testemunho atual de que a Igreja brasileira deu uma con-
tribuição sobremaneira para toda a cristandade, de que é nesse rumo, é 
nessa aproximação com os povos e com os oprimidos que a Igreja tem 
hoje a dar sua contribuição maior, para o próprio testemunho da cris-
tandade e dos seus ensinamentos mais sagrados. Parabenizo V.Exa. pela 
forma com que se está solidarizando com um combatente da liberdade e 
da democracia em nosso país, o religioso Leonardo Boff. Através de sua 
Teologia da Libertação, vemos que a Igreja Católica brasileira tem um 
dos seus porta-estandartes mais expressivos do mundo de hoje. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Agradeço a V.Exa. o aparte, 
deputado Haroldo Lima. 

Neste sentido, são animadores e significativos os dois momentos des-
ta tempestade artificial em que pretenderam transformar o chamado a 
Roma do teólogo Leonardo Boff. Antes era acusado por haver sido cha-
mado ao tribunal canônico. Depois, viu-se apenas o frade que saiu sorri-
dente do que se chamou “um diálogo proveitoso”, na nota preparada con-
juntamente. Antes era a condenação formal da Teologia da Libertação, o 
veto, sem o julgamento, da linha pastoral da CNBB. Depois, o que se viu 
foi o solene reconhecimento e a viva proclamação de valores como a jus-
tiça e a causa dos pobres, exatamente os que inspiram a vivência pastoral 
dos bispos brasileiros. Não poderia ser diferente porque estes valores são 
evangélicos e, como tais, transcendem a ortodoxia. Os que pretendiam 
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condenar, com o documento do Santo Ofício, a Igreja do Brasil e suas 
práticas pastorais tiveram, ao contrário, o reconhecimento e a legitimação 
de uma pastoral e de uma vivência doutrinária. 

Resta dizer como o teólogo Leonardo Boff, ao garantir que, em qual-
quer circunstância, ficará com a Igreja: “as teologias passam, mas a Igreja 
permanecerá”. Como as teologias, passarão também afirmações pouco 
felizes, mesmo das ortodoxas congregações romanas. Galileu que o diga.

A Teologia da Libertação assume, no Brasil, compromissos de op-
ção preferencial pelos pobres. Neste sentido, quero saudar o documen-
to “Nordeste: desafio à missão da Igreja no Brasil”, aprovado na 12a 
Reunião Ordinária do Conselho Permanente da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil, realizada em 31 de agosto de 1984. 

Em sua introdução, o documento constata que “não é a seca o pro-
blema fundamental do Nordeste. O problema principal é o empobre-
cimento crescente da população”. Os números são chocantes: 45% dos 
nordestinos têm renda per capita anual de 25 dólares, o que nos torna o 
povo mais pobre do mundo; 66% da população rural infantil entre 1 e 
5 anos é afetada pela desnutrição, que, segundo o trágico relatório da 
Unicef, resulta em deficiência de estatura ou nanismo. 

Não se contenta a Teologia da Libertação em enumerar denúncias, 
e aponta causas: uma deliberada política de concentração de poder e de 
riqueza para as oligarquias locais que, em contrapartida, dão o apoio 
político ao sistema, e um sistema de exploração interna, do Brasil rico 
contra o Brasil pobre. A sociologia cínica dos ricos costuma atribuir à 
nossa miséria uma pretensa incapacidade dos pobres em tornarem-se 
ricos. Não consigo imaginar quem poderia se manter com um salário 
30% mais baixo que o mínimo. Foi este, durante cinco anos, o ganho 
dos que são agora nanicos e pouco empreendedores. 

Com muito acerto, os bispos brasileiros discutem o Nordeste não 
como um problema econômico, mas político: “Assim como o Brasil 
é parte da história mundial, o Nordeste é parte do Brasil. O Nordeste 
não aconteceu, foi produzido e, nesse sentido, é uma questão nacional 
e internacional”.

Não se pense que no Nordeste há somente miseráveis. Há grandes 
fortunas, que aumentaram com a seca. Que falem os projetos agrope-
cuários financiados pela Sudene e que deliberadamente concentram 
a terra, e consequentemente a riqueza e o poder. No Nordeste rural, 
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os 20% mais pobres diminuíram sua participação no total da renda de 
5,2%, em 1970, para 3,8%, dez anos depois. No outro extremo, o 1% 
mais rico aumentou sua participação na renda de 10,5% para 29,3%, 
neste período. 

Ouço, com prazer, o nobre deputado Nilson Gibson. 

O Sr. Nilson Gibson – Nobre deputada Cristina Tavares, sempre e 
reiteradamente tenho demonstrado admiração, respeito e, por que não 
dizer, simpatia pelo seu trabalho nesta Casa, muito embora tenhamos 
uma posição muito antagônica, muito distinta. V.Exa., sempre tenho 
dito, nasceu em berço de ouro. Eu, para minha felicidade, fui sempre um 
homem de origem humilde e modesta. Hoje, V.Exa. toma uma posição 
conf litante, dentro da filosofia daqueles que a cercam, realmente uma 
posição marxista-leninista, à qual V.Exa. parece ser simpática, e eu, de 
acordo com a minha concepção, sempre contrário. Mas isso não nos inte-
ressa no debate da Igreja Católica sobre a Teologia da Libertação. Queria 
lembrar a V.Exa. que o ensinamento do Papa João Paulo II é no sentido 
de que realmente os sacerdotes não devem misturar, de maneira alguma, 
a defesa dos pobres com uma pregação que pode prejudicar o objetivo da 
Igreja Católica, que é a defesa das classes menos favorecidas. Acredito, 
efetivamente, que V.Exa. empresta também o seu apoio ao Papa João 
Paulo II, como também eu o faço.

A SRA. CRISTINA TAVARES – O Papa João Paulo II não precisa 
do meu apoio, deputado Nilson Gibson. Ele está além do nosso apoio.

O Sr. Nilson Gibson – Mas não é um apoio como o que V.Exa. possa 
pensar; é apoio à crítica que ele fez a determinados sacerdotes dentro 
da Igreja Católica Apostólica Romana. No Nordeste, principalmente, 
e poderíamos até dizer em Pernambuco, alguns padres e sacerdotes ex-
ternam essas posições equivocadas, prejudicando a classe trabalhadora. 
Não se deve, de maneira alguma, nobre deputada, misturar as reivin-
dicações dos trabalhadores com posições ideológicas. É essa a colocação 
que faço neste seu brilhante pronunciamento, dentro da filosofia que 
V.Exa. prega. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Deputado Nilson Gibson, gos-
taria de dizer a V.Exa. que as pessoas não se caracterizam pelo nasci-
mento, mas pelas causas que defendem e pela força da convicção com 
que as defendem. Gostaria de esclarecer a V.Exa. que respeito os mar-
xistas-leninistas e os comunistas, mas não pertenço a essa categoria 
política. Finalmente, deveria estar V.Exa. lembrado de que, em sua 
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viagem pastoral a Pernambuco, o Papa João Paulo II saudou o arcebis-
po de Olinda, D. Hélder Câmara, como amigo dos pobres e amigo de 
Deus. Não me parece que tenha havido condenação alguma. É claro 
que há divergências entre hierarquias e há aqueles que defendem aquela 
Igreja que vivia aliada à casa grande e de costas para a senzala. Se V.Exa. 
tivesse me dado a honra de prestar um pouco mais de atenção ao meu 
discurso, teria observado que, ao contrário do que prega o documento 
da Cúria Romana, enfoquei a reafirmação dos princípios da Teologia 
da Libertação e dos princípios em que os teólogos latino-americanos 
vêm colocando a sua missão pastoral. 

Os bispos chamam a atenção para um dos problemas mais graves 
da região, que é a grilagem da terra, que ocorre de forma mais inten-
sa no Maranhão e na Bahia, onde as oligarquias políticas dominantes 
se mantiveram no poder pela manipulação econômica. Não importa 
onde estas oligarquias agora se abrigam, se na Frente Liberal ou no PDS. 
O seu jugo deverá ser destruído, se pretendermos construir um Brasil 
socialmente justo. Joaquim Nabuco, o abolicionista, dizia que não é  
suficiente acabar com a escravatura, mas destruir os mecanismos gerados 
pela escravatura. 

A rigor, a advertência dos bispos brasileiros coincide com o pensa-
mento de Florestan Fernandes, exposto em artigo publicado na Folha 
de S.Paulo, intitulado “A luta política”: a questão, para todos os que se 
opõem ao regime existente e à sua continuidade, através de sucessivas 
ondas de abertura política, consiste em estabelecer meios e fins claros de 
luta. Com que lutamos e para que lutamos? O contra não vem antes, ele 
vem depois. Não seria inteligente confundir a destruição do presente 
regime ditatorial com as blandícias e seduções aberturescas, com aquilo 
que é essencial fazer-se como prática política elementar.

No que diz respeito à grilagem, temos claro que as forças políticas 
que a patrocinam dividem-se entre as candidaturas Maluf e Tancredo 
Neves. Mas não é isto que está em questão. O que está em questão é 
a abertura política. O problema do nosso país não está precisamente 
em uma força individual, mas na organização da sociedade. Somente a 
força coletiva poderá nos livrar da servidão ultrajante a que o Nordeste 
é submetido. A candidatura de Tancredo Neves abre perspectivas de 
luta. A de Paulo Maluf é um retrocesso. É urgente que mergulhemos na 
realidade tocante do país.



209

PERFIS PARLAMENTARES CRISTINA TAVARES

A indústria da seca, ampliada e modernizada, já não se contenta com 
o desvio de alimentos; apropria-se das obras públicas, com a valorização 
de propriedades privadas – denunciam os bispos, que identificam o for-
talecimento de lideranças mediante critérios eleitoreiros de distribuição 
de favores de emergência, assunto que o nobre deputado Nilson Gibson 
conhece tão bem. 

O Sr. Nilson Gibson – Nobre deputada Cristina Tavares, permite-me 
V.Exa. uma ligeira intervenção? 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Nobre deputado, V.Exa., em 
matéria de favores eleitorais, de manipulação de verbas de emergência, 
talvez seja um dos maiores experts desta Casa. 

O Sr. Nilson Gibson – E V.Exa. me ajudou, nesta Casa, para a minha 
reeleição. Sempre tenho dito isso. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Deputado Nilson Gibson, esta-
mos falando para os anais da história. Peço a V.Exa. maior seriedade no 
debate. V.Exa. sabe que não é verdade. 

O Sr. Nilson Gibson – É verdade. V.Exa., a meu ver, foi uma das 
maiores protagonistas da minha reeleição em Pernambuco. Por quê? Eu 
diria, em decorrência das suas críticas sempre contundentes e agressivas 
ao governador de Pernambuco, enquanto eu aqui estou sempre atento 
para defender o meu governo, para defender o senador Marco Maciel. 
Hoje, digo que ele é um desertor, que ele é um traidor do meu partido. 
Veja V.Exa. que sou sempre coerente. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – A opinião de V.Exa. sobre o 
governador Roberto Magalhães é idêntica à que tem sobre o senador 
Marco Maciel? 

O Sr. Nilson Gibson – Não. É diferente. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Mas S.Exa. também desertou 
do seu partido. 

O Sr. Nilson Gibson – Inclusive, hoje fui ao ministro Delfim Netto 
resolver um problema do meu estado. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Mas o governador Roberto 
Magalhães assumiu a mesma postura política do senador Marco Maciel. 
Qual a diferença que V.Exa. vê? V.Exa. então acha que o governador 
Roberto Magalhães não tem seriedade na sua definição pró-Frente 
Liberal? 
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O Sr. Nilson Gibson – Tem, como também tem credibilidade dentro 
do governo de Pernambuco. A diferença é fundamental. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – O fato é que o governador 
Roberto Magalhães ainda pode prestar-lhe favores, e o senador Marco 
Maciel, não. Esta é a única diferença, deputado Nilson Gibson. Esta é a 
única linguagem que V.Exa. entende.

O Sr. Nilson Gibson – O governador de Pernambuco reiteradamente 
tem dito: “Não vou sair do meu partido, o PDS. Vou continuar nele até 
o fim.”

A SRA. CRISTINA TAVARES – Mas o fim já chegou, nobre 
deputado, já está à vista. O fim do PDS já chegou. 

O Sr. Nilson Gibson – V.Exa. é que está dizendo. V.Exa. está tecen-
do loas a um candidato do PMDB, ex-governador de Minas Gerais, 
esquecendo-se do seu passado, esquecendo-se de 1954, quando, no dia 
22 de agosto de 1954, ele ficou na reunião do ministério de Getúlio 
Vargas, e meia hora depois Getúlio Vargas suicidou-se. Ele era ministro 
da Justiça. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Nobre deputado Nilson Gibson, 
V.Exa. começa a exagerar. 

O Sr. Nilson Gibson – Não é exagero.

A SRA. CRISTINA TAVARES – O passado do governador 
Tancredo Neves é de lealdade às causas democráticas. Tanto é que ele, 
durante vinte anos, permaneceu em oposição, e está em oposição. 

O Sr. Nilson Gibson – Mudou para o PP, dividiu o partido. Disse 
aqui, de público, que o partido de Arraes não era o seu partido. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Evidentemente, deputado...

O Sr. Nilson Gibson – E hoje estão todos unidos. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Não era o dele, e V.Exa. evi-
dentemente não entende isso, deputado Nilson Gibson, como não en-
tende outras coisas. Tudo o que diga respeito à democracia V.Exa. não 
entende. 

O Sr. Nilson Gibson – Daqui desta tribuna ele renunciou à liderança 
do partido... 

A SRA. CRISTINA TAVARES – V.Exa. entende de golpes mili-
tares, como vem reiteradamente pregando nesta Casa. 
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O Sr. Nilson Gibson – ... Dei apoio ao presidente João Goulart. Daqui 
desta tribuna, no dia 1º de abril de 1964. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – V.Exa. entende de Paulo Maluf, 
de golpes militares, de manipulação de verbas de emergência. Nisso 
V.Exa. é mestre. A coerência política do governador Tancredo Neves... 

O Sr. Nilson Gibson – Nobre deputada, qual a verba de emergência 
que eu poderia ter manipulado? Como sabe V.Exa., as verbas eram en-
tregues ao governo de Pernambuco. V.Exa. sabe que isso não é verdade. 
V.Exa. sabe que está debatendo com um modesto e humilde represen-
tante dos trabalhadores da terra a que pertence.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Que é isso, deputado Nilson 
Gibson? As afirmações de V.Exa. causam risos neste plenário, deputado. 

O Sr. Nilson Gibson – Mas, deputada, veja V.Exa. a incoerência... 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Nobre deputado, eu gostaria de 
continuar a debater com V.Exa. se o debate fosse coerente e se eu ainda 
dispusesse de tempo.

O SR. PRESIDENTE (Ary Kffuri) – A Mesa adverte a nobre ora-
dora de que dispõe de dois minutos para concluir o seu pronunciamento. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Faltam-me apenas dois minutos. 
Permita-me, pois, concluir o meu discurso, deputado Nilson Gibson.

Concluo, Sr. Presidente.

Surge agora, financiado pelo Banco Mundial, o Projeto Nordeste, 
que identifica o fracasso dos programas especiais, criados desde 1974 e 
usados, manipulados pelo douto partido do governo.

Novamente o Projeto Nordeste não toca na questão fundamental da 
redistribuição da terra, e para sua elaboração não se conhece a partici-
pação de qualquer sindicato de trabalhadores rurais. 

A linha pastoral da Igreja brasileira critica o modo inadequado com 
que se realizaram investimentos no Nordeste. As indústrias que ali se 
estabeleceram, principalmente as de papel e destilarias de álcool, pro-
duziram a morte dos rios, jogando no desemprego e na miséria milha-
res de pescadores e marisqueiros. Os bispos chamam a atenção para as 
estruturas viciadas que provocam a degradação da vida e são a principal 
causa de pobreza na região. 
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Sr. Presidente, para que faça parte integrante deste pronunciamento, 
leio as conclusões do Seminário sobre o Homem e a Seca do Nordeste, 
realizado no Ceará:

Para os governos, o Nordeste aparece como um problema. 
Para a nação, é como se fosse um peso. E tudo, dizem, é por cau-
sa da seca. A seca se tornou o melhor assunto para discurso de 
campanhas políticas e um bom negócio para os que querem en-
riquecer, mesmo que seja explorando o sofrimento alheio. E que 
o nordestino seja pobre e sofredor é verdade, mas que a seca seja 
a responsável principal de tudo isto é o que não se pode afirmar. 

Vimos que a miséria do Nordeste é causada mais pela in-
justiça, injusta organização socioeconômica e política, que pelo 
f lagelo da seca, pois os ricos tornam-se, às vezes, mais ricos, 
como proprietários que se enriquecem com as benfeitorias que 
o Programa de Emergência constrói em suas terras, com o suor 
dos pobres, que não recebem nem o salário mínimo. 

Com estas conclusões dos bispos do Nordeste e da CNBB, chega-
mos a uma posição em que a Teologia da Libertação, reconhecida por 
Roma, torna-se um instrumento principal da luta da Igreja, compro-
metida com os pobres na sua ação pastoral. 
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Ameaça à tecnologia nacional27

Discurso de 28 de novembro de 1984, com críticas a mudanças na política 
industrial do setor de telecomunicações.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
quero, inicialmente, agradecer à liderança do PT, Partido dos 
Trabalhadores, a gentileza de haver cedido o horário, como também 
quero agradecer aos senhores líderes de todos os partidos que permiti-
ram a esta parlamentar, embora não membro privilegiado do colégio de 
vice-líderes, ocupar a tribuna por treze minutos. 

Sr. Presidente, o governo do presidente João Baptista de Figueiredo 
fraudou a política industrial do Setor de Telecomunicações. Havia sido 
estabelecida uma política de desenvolvimento tecnológico para o setor 
que deveria permitir a empresas genuinamente nacionais se capacitarem 
ao fornecimento da geração seguinte de centrais telefônicas, as Centrais 
de Comutação Telefônica com Controle por Programa Armazenado, 
ou CPAs, pelas quais se digitalizaria o sistema telefônico do país.

No governo Figueiredo, sendo ministro das Comunicações o coro-
nel Haroldo Correia de Mattos, alcançaram êxito definitivo as pressões 
de empresas multinacionais, já parcialmente vitoriosas ainda no gover-
no Geisel e assegurou-se-lhes esse promissor mercado das CPAs, em 
detrimento das empresas nacionais já envolvidas no programa. 

Duas portarias baixadas então fixaram a política de introdução da 
CPA no Sistema Brasileiro de Telecomunicações (SBT), em substitui-
ção à tradicional tecnologia eletromecânica:

a)  Portaria 661/1975: reserva a empresas nacionais o fornecimento 
de CPAs ditas “temporais” (CPA-T) e cria o Centro de Pesquisa 
e Desenvolvimento da Telebrás (CPqD), para desenvolver no país 
a tecnologia de CPA-T; permite que as empresas multinacionais 
já fornecedoras ao SBT atendam a encomendas previstas de CPAs 
ditas “especiais”, visando a garantir a expansão e modernização do 
sistema, enquanto se aguarda o completo desenvolvimento e in-
dustrialização das CPAs-T no CPqD;

27 Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 29 de novembro de 1984, p. 15317.
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b)  Portaria 622/1978: com base na Resolução nº 9, de 30 de mar-
ço de 1977, do Conselho de Desenvolvimento Econômico 
(CDE), estabelece os objetivos básicos da Política de Aquisição 
de Equipamentos e Desenvolvimento Tecnológico das 
Telecomunicações, definindo, entre esses objetivos, o desen-
volvimento da empresa nacional, conceituada como aquela cuja 
“maioria do capital votante pertence a brasileiros ou estrangei-
ros residentes no país e cujos estatutos, acordos de acionistas, 
de assistência técnica e de cooperação não contenham cláusulas 
restritivas ao total exercício das prerrogativas inerentes à maio-
ria acionária”.

Em 1976, o Ministério das Comunicações realizou concorrência 
para escolher o fornecedor de CPAs. E ao SBT.

A iniciativa sempre mereceu críticas por parte de técnicos do setor, 
já que se sabia não terem futuro as CPAs, e muitos não considerassem 
premente a descontinuação operativa das eletromecânicas. 

Para essa concorrência, as multinacionais Siemens, Ericsson e ITT 
(Standard Elétrica) associaram-se a grupos empresariais nacionais sem tra-
dição no ramo (Hering, Monteiro Aranha, Pereira Lopes). Em pelo menos 
um caso (ITT-Pereira Lopes), soube-se que o BNDE questionou a nacio-
nalização por ter identificado nos acordos de acionistas cláusulas restritivas 
ao efetivo controle do acionista nacional, formalmente majoritário.

A concorrência foi ganha pela Standard Elétrica e NEC, esta associada 
ao Grupo Docas na CEN. Os perdedores não se conformaram; pressio-
naram por uma revisão, tendo o Ministério das Comunicações concor-
dado, afinal, em repartir o mercado entre Standard, Ericsson e Siemens.

Os motivos e condições em que se deu o recuo do Ministério das 
Comunicações, em relação à sua decisão inicial, não são claros. O Aviso 
nº 67/1983-GM, do ministro Haroldo Mattos ao secretário-geral do 
Conselho de Segurança Nacional, general Danilo Venturini, em 11 de 
agosto de 1983, dá a seguinte indicação em seu 13º parágrafo:

A concorrência, por duas vezes, esteve em apreciação pelo 
Excelentíssimo senhor presidente da República, uma no go-
verno passado e outra no atual, a propósito de recurso dos lici-
tantes, tendo, em ambos os casos, o Ministério determinado à 
Telebrás procedimentos consequentes à determinação daquela 
autoridade suprema.
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Em janeiro de 1981, numa entrevista à revista RNT, o ministro 
Haroldo Mattos revelava que, em relação às CPAs, haviam ocorrido 
“tantos fatos novos, tantos imprevistos, tanta demora até em decorrên-
cia do processo adotado para se chegar à escolha final, que havia neces-
sidade de uma reorientação”. Dizia que o estudo dessa “reorientação” 
já estava pronto e confessava que o resultado da Concorrência nº 1/1976 
teria que “ser levado em conta”, pois o ministério havia assumido um 
“compromisso” que não podia “ser ignorado”. 

Em 9 de novembro do mesmo ano, o ministro assina a Portaria 
nº 215/81, onde, considerando que “as diretrizes relativas às Centrais 
de Comutação Telefônica por Programa Armazenado (CPAs) esta-
belecidas pela Portaria nº 661 de 15 de agosto de 1975 se tornaram 
inadequadas aos objetivos então preconizados, ante ao rápido desen-
volvimento de equipamentos com técnicas digitais (CPAs-T)” e que 
“há conveniência em adotar-se medidas que conduzam à introdução 
de CPA-T no país, de modo a propiciar em tempo mais curto a gradual 
digitalização dos sistemas de telecomunicações, como instrumento da in-
tegração dos serviços”, resolve “alterar... as diretrizes anteriormente esta-
belecidas” para a introdução de CPAs-T no país.

Estabelecia a Portaria nº 215/1981:

a)  as compras de CPAs-T para o SET seriam “inicialmente” fei-
tas para Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, 
Brasília e Centrais de Trânsito da Embratel;

b)  as compras seriam feitas a “empresas brasileiras” nos termos da 
Portaria nº 622, mas, no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, es-
sas compras seriam “realizadas sob regime de divisão de mercado 
entre as empresas fabricantes brasileiras que sejam fornecedoras 
de centrais públicas de comutação telefônica para cada um desses 
segmentos e que tenham nesses segmentos de mercado a respec-
tiva base de sustentação econômica”, nas demais áreas, promover-
-se-iam licitações para as compras;

c)  os fornecedores poderiam utilizar tecnologia “transferida de sua 
associada ou licenciadora estrangeira”, obrigando-se, porém, a 
desenvolver programas de capacitação tecnológica local;

d)  tão logo estivessem disponíveis, as CPAs-T desenvolvidas pelo 
CPqD teriam reservados para si 50% do mercado, cabendo à 
Telebrás, mediante licitação, licenciá-las às empresas interessadas. 
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Traduzindo, a Portaria nº 215/1981 estabelecia que: 

a)  o filé mignon do mercado de CPA-T seria adjudicado à Siemens 
(Curitiba), Ericsson (São Paulo) e Standard Elétrica (Rio de 
Janeiro); 

b)  a empresa nacional Embracon e a joint venture CEN (MEC/
Docas de Santos), que vinham trabalhando juntamente com 
o CPqD no desenvolvimento da CPA-T nacional (Projeto 
Trópico), perdiam o mercado que lhes fora 100% reservado na 
ora revogada Portaria nº 661/1975 (em troca dos investimentos 
que já vinham realizando no referido projeto) e sequer tinham 
garantidas suas participações no futuro mercado do “Trópico”, 
cuja tecnologia, agora, poderia ser licenciada a outras empresas;

c)  a própria ideia original de ocupar o futuro mercado de comuta-
ção digital com um sistema tecnologicamente nacional era aban-
donada, e ninguém poderia assegurar que os 50% prometidos na 
Portaria nº 215 seriam efetivamente garantidos, pois o natural seria 
que as empresas já instaladas com suas próprias tecnologias resis-
tissem em renunciar a elas, para o que não faltariam “argumentos 
técnicos” (compatibilidade, segurança, experiência, etc., etc.).

Em 29 de setembro de 1981, quarenta dias antes da edição da Portaria 
nº 15/1981, a imprensa nacional e a internacional anunciavam um dos 
mais mirabolantes negócios já feitos neste país: o “empresário” Mário 
Garnero, à frente do Grupo Brazilinvest (um consórcio de capital multi-
nacional que se apresenta como nacional), adquiriu, sem gastar um centa-
vo, o total controle da Standard Elétrica e 51% do capital da NEC. 

Informou a revista BusinessWeek, de 2/11/1981:

No Brasil, a ITT capitulou diante de uma companhia ja-
ponesa determinada a adquirir a maior parte do mercado. A 
Nippon Electric Co. (NEC) anunciou recentemente que pa-
gará ao Brazilinvest US$ 3,5 milhões para que este compre 
51% de sua própria subsidiária, a NEC do Brasil, e aportará 
um adicional de US$ 4,5 milhões (cash bônus) em troca da 
garantia de 45% das encomendas brasileiras de equipamentos 
de comutação digital. ‘Pode parecer inusitado’, diz o coronel 
Hervê Pedrosa, presidente da NEC do Brasil, sobre esse pa-
gamento de US$ 8 milhões, ‘mas é verdade. Nós fizemos isso 
porque queremos adquirir uma grande fatia do mercado para 
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os novos equipamentos a serem trocados’. Ironicamente, o 
Brazilinvest despendeu US$ 2 milhões de doação da NEC na 
aquisição da parte restante da subsidiária da ITT.

A imprensa brasileira, nesses dias, informava que toda a negocia-
ção fora acompanhada de perto pelas autoridades do Ministério das 
Comunicações. No dia 29/11, a Gazeta Mercantil, em despacho de sua 
correspondente em Nova York, dizia que o secretário-geral do mi-
nistério, Rômulo Villar Furtado, anunciava que “a portaria das CPAs 
está pronta e estará nas praças nas próximas semanas”, acrescentando: 
“Agora, quem entrou está instalado; quem não entrou não entra mais”.

Às empresas prejudicadas restou o jus sperneandi. O presidente da 
Embracon, Jacques Glaz, que vinha negociando uma associação com 
o próprio Brazilinvest, deu violentas declarações à imprensa acusan-
do o Sr. Mário Garnero de “enganá-lo”. A Docas de Santos, numa 
Assembleia Geral da CEN, cuja ata foi publicada no Jornal do Commercio 
(Rio) de 3 de dezembro de 1981, com base na correspondência trocada 
com a NEC nas semanas precedentes ao negócio com o Brazilinvest, 
acusou-a de já ter conhecimento do conteúdo da Portaria nº 215/1981 
antes que esta viesse a se tornar pública. 

Parece claro que o Ministério das Comunicações articulou a “na-
cionalização” do capital da NEC via Brazilinvest e sua entrada no mer-
cado carioca no lugar da tradicional, mas hoje decadente ITT. Somente 
depois de concluída essa operação foi baixada a Portaria nº 215/1981, 
que restabelece, em novas bases, o antigo “cartório” multinacional de 
fornecedoras para o SBT que a Portaria nº 661/1975, aproveitando a 
mudança tecnológica que se previa, tentara acabar. 

Parece, também, segundo comentários de técnicos do setor, que o 
CPqD cometeu erros no desenvolvimento do “Projeto Trópico”, com-
portando-se de maneira acadêmica, o que teria levado a atrasos que de-
ram tempo à reação vitoriosa das multinacionais. 

A fase final desse processo foi concluída em dezembro de 1982: a 
Standard Elétrica foi desvinculada do Grupo Brazilinvest através de 
uma “cisão” na qual lhe transferiu – isto é, à NEC do Brasil (NDB) – 
os “direitos de fabricação” das centrais eletromecânicas, confirmando, 
pois, o grupo japonês como “herdeiro” do mercado carioca na implan-
tação das CPAs-T, nos termos da Portaria nº 215.
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No correr do ano de 1983, o Ministério das Comunicações tomou 
novas medidas no sentido de reforçar a divisão do mercado entre os três 
grandes grupos multinacionais.

O Ofício nº 77/19-PT/SG, datado de 3 de maio de 1984, do 
secretário-geral do ministério para o presidente da Telebrás, general 
José Alencastro e Silva, dá novas “orientações relativas à aplicação da 
Portaria nº 215”:

a)  segmenta o mercado em três faixas (centrais de pequeno, médio e 
de grande portes, cujas dimensões são geralmente definidas pelas 
próprias dimensões das cidades em que se acham instaladas); 

b)  reserva às centrais de pequeno porte a CPA-T de tecnologia 
comprovadamente nacional e, consequentemente, às empresas 
nacionais Elebra e P&D Sistemas, às quais se juntará a nova Sesa 
(Standard Elétrica S.A.). Para esta, é determinada a instituição de 
um programa de transferência de tecnologia “que permita o seu 
imediato acesso à documentação de fabricação de centrais” visan-
do a “minimizar seu atraso em relação aos seus competidores”; 

c)  às empresas Ericsson, NEC e Siemens (Equitel) é vedado parti-
cipar no mercado de centrais de pequeno porte, mas ganham o 
suprimento de novas cidades; caberá à NEC Salvador, Americana 
(SP), Araraquara (SP), Limeira (SP), Santos (SP), Manaus, 
Maceió, Volta Redonda, Campos (RJ) e Friburgo (RJ), antes 
atendidas pela ITT (Standard); caberá à Equitel Recife, Goiânia, 
Campo Grande (MS), Cuiabá, Florianópolis, Camboriú (SC) e 
Maringá (SP);

d)  haverá licitações para centrais de médio porte que podem ser 
disputadas tanto pelos fornecedores de centrais de grande porte 
quanto pelos de pequeno porte;

e)  fica mantido o princípio de reservar metade do mercado ao 
“Trópico” quando isso for possível ou após o mercado ter supera-
do a marca de 800 mil centrais CPA-T instaladas.

Algumas observações sobre o Ofício nº 77/1984 da secretaria-geral:

a)  estabelece, sem fazê-lo de forma pública, novas alocações de 
compra a empresas privadas, com dispensa de licitação e amplian-
do a ocupação do mercado pelas multinacionais;
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b)  consolida de tal forma a ocupação do mercado pela NEC, 
Ericsson e Siemens que, em todos os casos ainda previstos de 
licitação, dificilmente outros concorrentes mormente os nacio-
nais terão condições de competir em preço, garantias técnicas e 
tradição com aquelas três, que poderão ainda beneficiar-se de 
eventuais quesitos de “compatibilidade dos sistemas”; 

c)  reduz, na prática, o mercado do “Trópico” a uma parcela ainda 
menor que os 50% estabelecidos na Portaria nº 215/81, permane-
cendo a incerteza quanto à colocação do projeto do CPqD futu-
ramente nos mercados de centrais de médio e grande porte.

Em face do exposto, cabe indagar:

a)  Por que a ideia original de ocupar todo o mercado de CPA-T 
com um projeto tecnológico genuinamente nacional – ideia que, 
no tempo devido, recebeu os instrumentos necessários para sua 
viabilização – foi sendo progressivamente abandonada? 

b)  Por que a NEC recebeu estímulo e apoio do atual governo para 
“financiar” sua própria “nacionalização”?

c)  Por que a CPqD, apesar do tempo decorrido, não conseguiu che-
gar a termo com seu “Projeto Trópico”?

d)  Estão as joint ventures do setor de telecomunicações sob efetivo 
controle nacional?

Faço esta advertência, Sr. Presidente e Srs. Deputados, porque es-
tamos às vésperas de novos tempos, de novas definições neste país. 
O governo democrático que a partir do dia 15 de março ocupará a 
Presidência da República precisa debruçar-se sobre a questão da tec-
nologia nacional em setores de ponta, não apenas no que diz respeito à 
informática – aí conseguimos a reserva do mercado por oito anos –, mas 
sobretudo no que diz respeito ao Ministério das Comunicações, hoje a 
principal trincheira onde as empresas multinacionais se abrigam, e ao 
Código Nacional de Telecomunicações, que durante vinte anos ficou 
amarrado ao Executivo, enquanto novas tecnologias eram desenvolvi-
das. E nós que somos parte da Frente Democrática teremos a obrigação 
de democratizá-lo, porque informação é poder.
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Atores da transição28

Discurso de 29 de março de 1985, fala sobre o papel dos parlamentares 
progressistas na “Nova República”, destacando que o apoio ao governo 
do presidente José Sarney não pode significar alinhamento automático. 
Cristina Tavares apresenta à Câmara proposta para uma política 
democrática de Telecomunicações e de Comunicação Social. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo esta tribuna na qualidade de integrante da bancada 
do PMDB, isto é, do partido do governo. É singular que a história tenha 
reservado a nós, que nos opusemos com vigor ao autoritarismo e à repres-
são, na longa noite que se iniciou em 1964, o papel de atores da transição. 

Não fugiremos às nossas responsabilidades políticas, por maiores 
que sejam as contradições internas deste processo. 

Agora quando o Brasil vive a sua tragédia, a mais radical da história 
do país, importa, mais do que nunca, consolidar o poder civil, garantir as 
instituições e o avanço na direção das mudanças preconizadas nos com-
promissos programáticos do PMDB. Mudanças avalizadas pelo sangue 
dos torturados, dos desaparecidos e pelo exílio de milhares de brasileiros. 

Este é o nosso compromisso básico, o compromisso dos peemede-
bistas que, ao avaliarem a correlação das forças e identificarem o inimi-
go principal, decidiram fazer política e não ética. 

Portanto, as contradições internas da Nova República não poderão 
nos afastar do campo da luta. Se de um lado o nosso apoio à administra-
ção da Nova República não poderá ser o de alinhamento automático, 
por outro lado nada nos autoriza a abandonar o campo onde se trava a 
batalha da democracia. 

Quando o Ministério da Justiça abriga em seu escalão de decisões 
personalidades comprometidas com o avanço democrático, provadas 
nas lutas contra o autoritarismo, registramos por certo um avanço. O 
novo ministério não está formado para expulsar padres, cassar manda-
tos ou baixar atos institucionais – e isto significa uma mudança. 

Quando o Ministério da Justiça, ou o governo, envia a este 
Congresso propostas restabelecendo as eleições diretas nas áreas da se-

28 Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 30 de março de 1985, p. 2166.
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gurança nacional, exerce um direito, um direito que lhe é outorgado 
pela Constituição. Agressão, sim, se fazia quando este Congresso rece-
bia mensagens do governo, de arrocho salarial, e muitos dos que aqui 
invocam as prerrogativas do governo votaram pelo arrocho salarial. 

Não se poderá negar o sentido histórico da transição no Ministério 
do Interior quando se substitui a deslavada corrupção e o apoio às oli-
garquias pré-15 de março por uma administração jovem, que tem sobre 
a mesa o compromisso básico do desenvolvimento regional das popula-
ções marginalizadas. 

E que dizer quando no Trabalho se substitui um empresário por 
um advogado sindical? Ou na Previdência, onde “política” significa-
va clientelismo e agora recebe um novo batismo, avalizado por quem 
provou o exílio? Na Ciência e Tecnologia, um nacionalista, ex-cassado, 
justamente por sê-lo. A Agricultura, enfatizando uma política rural e 
não estimulando o latifúndio através do Incra, da Sudene e da Sudam, 
ou um bureau de trocas como a Cobal. Não me alongarei nas citações 
das opções mais felizes. Porém, advirto que o PMDB jamais reivindi-
cou para o governo instalado em 15 de março a marca do progressismo. 
Reivindicamos, sim, o papel histórico da transição. 

Procuramos falar a linguagem desaparecida do vocabulário político 
da República, nos últimos vinte anos: a linguagem da transparência. 

Propomo-nos a um governo de transição. Uma aliança sobre o es-
sencial: A DEMOCRACIA. 

E o caminho para a democracia passará por modificações essenciais, 
antes da Assembleia Nacional Constituinte. Uma das mais radicais des-
tas transformações é o fortalecimento do Poder Legislativo, castrado, 
humilhado, despido de suas prerrogativas, relegado ao papel homologa-
dor de atos políticos e socialmente espúrios. 

A nação começará a identificar mudanças neste Poder no momento 
em que o partido, ou os partidos de sustentação do governo levantarem 
as suas vozes e os seus votos contra políticas conservadoras que procu-
rem manter o que se terminou em 15 de março. Políticas econômicas 
antipopulares, decisões concentradoras de renda, decretos-leis secretos 
não receberão o apoio das bancadas governistas. A corrupção instalada na 
Velha República tenta infiltrar-se na Nova República. É singular como 
os corruptos, os bajuladores de repente modificaram a sua linguagem. 
Recriminam o que fizeram e prestam juras de amor eterno aos novos 
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conceitos. Malufistas de ontem apresentaram-se como ardorosos liberais 
de hoje. O exemplo mais característico do cinismo desta gente é o do 
atual secretário-geral do Minicom, Rômulo Furtado. A estes temos a 
oferecer o compromisso de uma vigilância e uma crítica constante, uma 
marcação cerrada e, quebrando a solenidade da linguagem parlamentar, 
usarei o termo dos campos de futebol: a marcação homem a homem.

Sr. Presidente, o que entendemos por políticas democráticas de co-
municação por certo não encontrará em Antonio Carlos Magalhães o 
melhor dos gestores. As complexas entranhas da negociação impuseram 
o seu nome. Certamente com relação a este ministério não abriremos 
mão de uma visão crítica, por entendermos que ele ocupa uma posição 
estratégica, seja no campo das comunicações sociais – que prepararão a 
Constituinte –, seja no domínio da tecnologia, que determinará a posi-
ção que o Brasil ocupará no concerto das Nações no século XXI, e que 
estamos dispostos a ir às últimas consequências na defesa das políticas 
democráticas de comunicação. Aqui a “engenharia” dos compromissos 
políticos é inegociável. 

O que se entende por política democrática de comunicação é 
precisamente decodificar o mito, recolocar as comunicações a serviço 
do interesse nacional. O contrário disto são os meios de comunicação 
promovendo a alienação cultural e ideológica a serviço dos lucros in-
dividuais das grandes empresas. 

Estamos produzindo consumidores frenéticos do lixo cultural – o 
grupo Menudo é apenas um exemplo próximo da nova indústria cultu-
ral que atrai hoje os interesses transnacionais. 

O Ministério das Comunicações deve, necessariamente, ref letir as 
preocupações das comunidades acadêmicas, técnico-científicas, dos 
trabalhadores e também dos consumidores. Hoje há um afunilamento 
das decisões, um privilegiamento inaceitável, porque antinacional, de 
uma política concebida sob a ótica do colonizador. Somos uma abastada 
colônia da ideologia do dominador que não mais necessita da presença 
de divisões de exército de ocupação, mas o exercício se faz pelo controle 
das mentes. Em defesa da ideologia dos colonizadores e de seus asso-
ciados internos, invoca-se o conceito de “liberdade de imprensa”, uma 
liberdade que somente é assegurada aos empresários da comunicação. 

Os comerciantes da informação têm consciência do seu poder e dos 
seus lucros. Do poder explosivo de sua mercadoria. Informação é poder. 
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A política de comunicação no Brasil da Velha República é o mo-
delo mais acabado, com as características mais perversas do regime 
tecnocrático-militar. Modelo concentrador de renda e de poder, que 
atingiu a ilegalidade, quando através de uma falsa taxa (Fundo de 
Telecomunicações) transformou o usuário de telefones em financiador 
de tarifas privilegiadas para as televisões, incluindo nisto a aventura do 
satélite. O Minicom fez a opção pelo furto, pelo contrabando, pelo su-
borno e pelo golpe contra o domínio da tecnologia brasileira, matando, 
através da distribuição cartorial, fraudulenta e antinacional das CPAs, 
o esforço de quinze anos da engenharia nacional no CPqD da Telebrás.

E é por isso que, como membro do PMDB, lamento e rejeito a con-
firmação do Sr. Rômulo Furtado como secretário-geral do Minicom. 
Ele foi o principal responsável, o principal negociador dos escândalos, 
dos furtos, das concessões e da malversação do dinheiro público feita no 
Ministério das Comunicações. O Minicom patrocinou o clientelismo 
eleitoral através das concessões de rádios e TVs, em benefício ora de 
Maluf, ora de Andreazza.

Não vemos apenas do ponto de vista da corrupção a importância 
estratégica deste ministério. É sobretudo por suas implicações para o 
futuro deste país que nos preocupa o desempenho do Minicom. 

Comunicação social e domínio da tecnologia convergem para a ex-
traordinária ciência do século XXI, a telemática. Sobreviverão os países, 
sobreviverão os povos que dominarem a tecnologia da era pós-industrial: 
a ciência do oceano, a biotecnologia, a ciência espacial, a telemática. 

As decisões sobre estas questões vitais estão sobre a mesa. Agora. 
As decisões de hoje repercutirão sobre os nossos destinos. Sob a mais 
intensa pressão internacional – e o depoimento do presidente Tancredo 
Neves é eloquente–, sob a pressão das grandes empresas da comunicação 
social nacionais, que concebem o Brasil com os olhos postos em Miami. 
Conseguimos aprovar neste Congresso uma lei de reserva de mercado 
para a tecnologia nacional na área da informática. Esta é uma matéria 
tão nova e surpreendentemente ultrapassada pela velocidade da evolu-
ção tecnológica, que a um certo momento confundiu a nossa bancada 
federal e o governador do PMDB do Amazonas. A posição da Suframa, 
querendo furar a reserva de mercado, vem sendo gradativamente ultra-
passada pelo método democrático das conversações. Sabe hoje o gover-
nador Gilberto Mestrinho, sabe o nobre senador Fábio Lucena, sabem 
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os parlamentares peemedebistas do Amazonas que os interesses trans-
nacionais tentaram fazer da Amazônia um cavalo de Troia. 

Não seriam empresas privilegiadas da Suframa que iriam promo-
ver o desenvolvimento deste imenso Brasil amazônico. Pelo contrário: 
o CNPq já identificara o lucro fácil dos empresários beneficiados pela 
Suframa, o contrabando oficializado, que não promoveram a integração 
que se desejava entre o formidável mundo amazônico e sua população. 
O ministro Renato Archer, o seu secretário-geral Luciano Coutinho, 
iniciaram conversações com o governo estadual do Amazonas, que 
por certo irão frustrar parlamentares brasileiros que preferem escrever 
Brasil com Z. 

Não falo por mim neste momento. Expresso o que pensam os que 
fazem o Movimento Brasil Informática. Falo pela Frente Nacional 
de Luta por Políticas Democráticas de Comunicação, pelo Clube de 
Engenharia do Rio de Janeiro, pelos empregados da Embratel, enfim, 
pela comunidade envolvida na questão da comunicação. 

Para fazer parte integrante deste pronunciamento, leio o 
documento elaborado por nossa comunidade, entregue ao pre-
sidente Tancredo Neves, que será levado ao presidente em exer-
cício, José Sarney, e ao ministro Antonio Carlos Magalhães, e 
que expressa o que queremos se constitua na política de comu-
nicações da Nova República.

Propostas para uma Política Democrática de Telecomunicação 
e de Comunicação Social – Mov. Brasil – Informática, Federação 
dos Jornalistas, Federação dos Radialistas.

A política nacional de telecomunicação e de comunicação 
social, implantada no país nos últimos vinte anos pelo gover-
no federal e, em particular, pelo Ministério das Comunicações, 
fere frontalmente os interesses da nação. 

Não permite a participação da sociedade na sua elaboração 
e execução. Promove e reforça as desigualdades políticas, eco-
nômicas e culturais. Está a serviço de poderosos grupos eco-
nômicos nacionais e estrangeiros. Reforça os laços de depen-
dência do país, impedindo o desenvolvimento da tecnologia 
nacional. Destrói a riqueza e a variedade das formas populares 
de cultura, impondo um modelo de cultura homogeneizante e 
consumista. E está a serviço dos setores privilegiados e mino-
ritários da população. 
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No setor de comunicação social, as características da política 
em vigor se manifestam nos seguintes aspectos:

1. A concessão de canais de rádio e de televisão é feita através 
de critérios legais falhos, que permitem a arbitrariedade do 
poder concedente e a utilização desta prerrogativa para favo-
recer interesses particulares. 

2. Continuam em vigor os instrumentos que impedem a li-
berdade de informação e a livre criação cultural, como a Lei 
de Imprensa, a Lei de Segurança Nacional e a legislação de 
censura a espetáculos e diversões públicas. 

3. O modelo de rádio e de televisão é concentrador, permitindo 
o controle das estruturas de produção e de transmissão por 
poucos grupos econômicos localizados no Rio e São Paulo. 

4. O sistema privado de rádio e de televisão tem sua programa-
ção e funcionamento orientados, de maneira geral, por cri-
térios excessivamente comerciais, o que é incompatível com 
seu caráter de serviço público e suas finalidades educativas e 
culturais estabelecidas em lei. 

5. A política de comunicação social, particularmente para o rá-
dio e a televisão, impede que a eles tenham acesso os diver-
sos setores da sociedade. Ilustrativo a este respeito é o caso 
do cinema brasileiro. Apesar de sua projeção internacional, 
tem vedado o seu acesso regular à televisão, o que poderia 
fortalecê-lo e viabilizá-lo economicamente. 

6. O sistema de comunicação social, em particular o rádio e 
a televisão, tem forte dependência externa. Embora tenha 
havido progressos no terreno da produção cultural para a 
televisão e o rádio, o setor continua a depender das impor-
tações de mensagens informativas e culturais, além de equi-
pamentos e processos tecnológicos. 

7. O sistema de comunicação estatal – Radiobrás, Empresa 
Brasileira de Notícias, Funtevê e coordenadorias de comu-
nicação social de órgãos da administração direta e indireta – 
apresenta problemas administrativos e políticos.

Hoje, à frente da EBN, o jornalista Carlos Marchi começa a reformu-
lar a política de comunicação neste pequeno setor da Nova República. 
O mesmo já não se pode dizer da Radiobrás, que continua nas mesmas 
mãos, com as mesmas filosofias da Velha República que aqui criticamos.
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Continuando:

Os padrões burocráticos que o regem são ineficazes e fre-
quentemente incompatíveis com as funções que deve desempe-
nhar. Politicamente, funciona com os vícios do autoritarismo, 
que se ref letem na programação do rádio e da televisão oficiais; 
na informação governamental confundida com mera propagan-
da; na ausência de participação do profissional e do público nas 
decisões; na exigência de credenciais aos jornalistas para poder 
cobrir órgãos do governo; e no uso das verbas publicitárias ofi-
ciais como forma de pressão econômica e política.

Ouço, com muito prazer, o líder da minha bancada.

O Sr. Cássio Gonçalves – Ilustre deputada Cristina Tavares, no exer-
cício da liderança do PMDB, como seu colega, inclusive, no colégio de 
vice-líderes do partido, não poderia deixar de manifestar a nossa adesão 
ao pronunciamento de V.Exa. O trabalho de V.Exa. é vinculado à área de 
comunicação e todos conhecem o seu empenho nesta Casa em favor da 
democratização da comunicação neste país. Sabe a nobre deputada que o 
PMDB, através, inclusive, da palavra do seu líder, está numa posição de 
defesa e de crítica ao próprio governo, na medida em que os compromis-
sos do PMDB e do governo são com a redemocratização do país e, por-
tanto, das instituições da área de comunicação. Nobre deputada Cristina 
Tavares, que as apreensões trazidas, hoje, por V.Exa. a esta Casa possam 
ser levadas ao governo e por ele ouvidas, a fim de que, em conjunto com 
o PMDB, de acordo com a participação da sua bancada, enfrentemos os 
graves desafios que essa área vem de nos impor. Tem V.Exa., portanto, a 
adesão da liderança em exercício, hoje, do PMDB. Espero que possamos, 
junto com o governo, discutir essas questões e apontar novos rumos para 
a área das comunicações no nosso país. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Nobre deputado Cássio 
Gonçalves, a posição da liderança do PMDB parece-me muito trans-
parente e essa transparência é o tijolo e o cimento da construção do 
edifício da democracia.

Temos, na Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados, 
uma trincheira de vigilância permanente. Membros tão ilustres, como 
o deputado Ibsen Pinheiro, estarão, no plenário daquele órgão, de olhos 
postos no Ministério das Comunicações. O nosso dever, a nossa posi-
ção, a nossa postura, a nossa transparência, a nossa militância política, 
o nosso compromisso, o nosso passado não permitiriam jamais que nos 
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colocássemos, hoje, na defesa de políticas nas quais não acreditamos, 
ou – muito pior – com a teoria e o discurso de uma política, que é 
nossa, mas conduzida por poucas personalidades que não têm credibi-
lidade para exercer as altas funções do Ministério das Comunicações. 

Ouço, com imenso prazer, o deputado Odilon Salmoria, um dos 
grandes batalhadores por políticas democráticas de comunicação, um 
dos grandes idealistas da política nacional de informática. 

O Sr. Odilon Salmoria – Nobre deputada Cristina Tavares, ouvia o 
seu discurso do meu gabinete e saí apressado para aproveitar o privilégio 
de aparteá-la. Da mesma forma, não podia deixar de contribuir com seu 
pronunciamento, dizendo a V.Exa. – indiscutivelmente, a grande líder, 
na Casa, na luta pela democratização das comunicações e pela defesa da 
tecnologia nacional de informática, consolidada por uma lei aprovada, 
no ano passado, pelo Congresso Nacional – e a esta Casa que a reserva 
de mercado que conquistamos está correndo um sério risco, justamente 
por um erro de visão de alguns companheiros nossos, companheiros 
que ajudaram a defender a reserva de mercado. É a questão da instala-
ção, na área da Suframa, da indústria de informática. Ocorre que em 
nome da defesa de um aspecto regionalista estamos comprometendo a 
reserva de mercado, em tão boa hora aprovada por lei de 1984, se forem 
instaladas indústrias de informática na Zona Franca de Manaus que não 
se enquadrem rigorosamente nos distritos de exportação de que fala a 
lei, e isto em curtíssimo prazo. Este o alerta que faço aos nobres com-
panheiros da Amazônia, para discutirmos uma ação que desenvolva 
aquela região não da forma como está sendo feito, o que, efetivamente, 
não trará benefício algum ao amazonense, prejudicando sensivelmente 
a indústria de informática. Muito obrigado, nobre deputada Cristina 
Tavares, pelo aparte. Quero mais uma vez parabenizar V.Exa. e dizer a 
esta Casa e ao país que posturas como a sua, de independência e de de-
mocracia, é que farão efetivamente com que tenhamos este país livre do 
arbítrio e da ingerência dos grandes interesses multinacionais.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Nobre deputado Odilon 
Salmoria, a aprovação da lei que reservou para a tecnologia brasilei-
ra a fabricação de computadores foi possível graças a uma equipe que 
trabalhou dia e noite, da qual V.Exa. era uma das maiores expressões. 
Participo de sua preocupação com relação ao cavalo de Troia que se 
quer montar na Amazônia. Tenho a dizer a V.Exa. que estive ontem no 
Ministério da Ciência e Tecnologia e recebi notícias tranquilizadoras 
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do secretário-geral Luciano Coutinho. De fato, com uma visão regio-
nalista que não era aprofundada, estimulada por pessoas que escrevem 
Brasil com Z, como é o caso de alguns senadores do PDS, a bancada 
federal do PMDB do Amazonas tinha uma visão que não era nacio-
nal. Não se poderia, em benefício da criação de milhares de empregos, 
jogar fora toda a conquista nacional pelo domínio da tecnologia que 
avança pelo século XXI. Conversações foram mantidas pela bancada 
federal, através dos deputados Arthur Virgílio Neto e Mário Frota, do 
senador Fábio Lucena e do governador Gilberto Mestrinho, com o mi-
nistro Renato Archer, e começa agora a haver um clareamento das posi-
ções. O desenvolvimento da Amazônia é necessário. O desenvolvimen-
to – diria até – amazônico, pela sua grandeza e destinação, não se poderá 
enquadrar ao tipo das indústrias que as multinacionais desenvolvem em 
Cingapura. Não se pode “cingapurizar” a Amazônia, até por que o seu 
espaço físico e histórico está além dos interesses e da visão de satisfação 
em ser colonizada. Confio em que com a inteligência do senador Fábio 
Lucena, e dos deputados Mário Frota e Arthur Virgílio Neto, e de toda a 
bancada federal do Amazonas, haverá de encontrar-se uma solução para 
o desenvolvimento real da região que integre a Floresta Amazônica, 
o espaço amazônico e o homem amazônico, o que seguramente não 
ocorreu com a Suframa.

Sr. Presidente, trago aqui as sugestões oferecidas ao senhor presiden-
te da República Tancredo Neves e ao vice-presidente em exercício, José 
Sarney, sobre o “Muda Brasil, Muda Comunicação”.

Muda Brasil

A grande esperança nacional é de “Muda Brasil”. Mudança 
significa a opção por um novo modelo de desenvolvimento no 
qual todos os brasileiros, livre e democraticamente, tenham o 
direito de reconstruir um Brasil autônomo e soberano. 

O novo modelo de desenvolvimento não se efetivará sem 
uma nova política de comunicação democrática. Para ser de-
mocrática, esta política tem necessariamente que atender aos 
seguintes requisitos: 

a. a participação de todos os setores da sociedade na sua 
elaboração; 

b. o pleno acesso dos meios de comunicação às fontes de 
informação; 
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c. o acesso dos diversos setores da sociedade às estruturas 
de produção e transmissão de mensagens informativas e 
culturais; 

d. a distribuição equitativa por grupos e classes sociais das 
mensagens informativas e culturais produzidas pelos meios 
de comunicação social.

O novo modelo de desenvolvimento exige uma nova polí-
tica de telecomunicações. A reconstrução nacional só será ga-
rantida pela existência de um povo capaz de traçar seus próprios 
caminhos. O domínio da tecnologia da qual depende o desen-
volvimento nacional é uma exigência indiscutível. A tecnologia 
de telecomunicações, juntamente com a de informática, é fonte 
para criação de competência nacional. 

O novo modelo de desenvolvimento nos setores da comu-
nicação social e das telecomunicações tem como pressuposto 
essencial uma mudança nos homens, nos métodos e nas priori-
dades responsáveis pela atual política. Se esta condição não for 
preenchida, nenhuma mudança será possível.

Propostas para o setor de telecomunicações

1. Sistema de Telecomunicações 

Considerando que na opinião dos especialistas o sistema 
de telecomunicações encontra-se superdimensionado, reduzir 
o ritmo de aquisição de novos equipamentos abrindo espaço e 
tempo para a revisão completa da política industrial. De imedia-
to, cancelar todas as contratações de CPA-T e suspender qual-
quer nova contratação das joint ventures do setor.

2. Política Industrial 

Levando em conta que o Minicom é comprador único no 
setor, colocar em prática uma política industrial que objetive o 
desenvolvimento da tecnologia e da indústria nacional no setor, 
nos moldes da política de informática. Como medida imedia-
ta, cancelar as portarias do ministério emitidas nos últimos seis 
anos que inviabilizam e tiram mercado do Projeto Trópico.

3. Perfil dos Serviços 

Mudança radical do perfil das tarifas e dos serviços prestados 
pelo setor no sentido de atender às carências da população brasi-
leira e às limitações de recursos do país. Expandir a telefonia pú-
blica, nas cidades e no campo, tornando-a acessível aos usuários 
de menor renda, ampliar o emprego de linhas compartilhadas e 
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terminais públicos comunitários, implantar bancos de dados de 
interesse geral e acesso público.

4. Satélite

Utilização do satélite doméstico dentro do que julgamos ser 
os objetivos sociais e culturais da “Nova República”.

Criação de uma comissão interdisciplinar para examinar o 
assunto, avaliando, inclusive, a conveniência do lançamento de 
um próximo satélite após o término da vida útil do que será 
lançado em curto prazo, e atuando de forma a impedir que sua 
utilização fique restrita ao atendimento dos interesses de grupos 
econômicos em detrimento das necessidades do povo brasileiro. 
Avaliação da oportunidade de criação de um programa de de-
senvolvimento de um satélite nacional. 

Propostas para a área de comunicação social

1. Criar um novo Conselho Nacional de Comunicação

Instituir um Conselho Nacional de Comunicação, formado 
por maioria de membros indicados por organizações representa-
tivas da sociedade civil, com a função de assessorar o Executivo 
na formulação, implementação e fiscalização de políticas de co-
municação social.

2. Modificar a legislação de rádio, televisão e cinema

a. Estabelecer na legislação que a comunicação deve ter prio-
ritariamente finalidades educativa e cultural e que, sendo 
um serviço público ao privilégio de sua exploração deve 
corresponder uma contrapartida de responsabilidade social, 
conforme a moderna doutrina liberal.

b. Formular um novo Código Brasileiro de Comunicação 
que regule os diversos aspectos da comunicação pelo rádio, 
televisão e outros meios proporcionados pelas novas tecno-
logias, com particular atenção para os seguintes aspectos: 

– Concessão de canais – a concessão deve ser objeto de apro-
vação prévia pelo novo Conselho Nacional de Comunicação e 
pelo Legislativo. Deve ser reduzida a duração da licença para ex-
ploração (atualmente de dez anos para o rádio e de quinze para 
a televisão) que, por sua amplitude, caracteriza uma verdadeira 
situação de propriedade do canal pelo concessionário. Deve ser 
instituída uma taxa ou aluguel a ser cobrado do concessionário 
como pagamento pelo privilégio de explorar o serviço.
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– Norma de Programação – propõe-se o estabelecimento 
de normas para a programação, garantindo-se a pluralidade de 
fontes e, consequentemente, o acesso de todos os setores da so-
ciedade às estruturas de produção e transmissão.

3. Eliminar a legislação autoritária

Impedir toda forma de controle da comunicação, seja por 
mecanismos econômicos ou políticos. Nesse sentido, deve-
-se alterar a Lei de Segurança Nacional; reformular a Lei de 
Imprensa; extinguir a censura a espetáculos e diversões, substi-
tuindo-a por um sistema de classificação de espetáculos. 

1. Democratizar e tornar eficiente o sistema estatal de 
comunicação 

Este sistema tem um importante papel a cumprir. É neces-
sário dotá-lo de uma estrutura administrativa ágil e de recursos 
suficientes e estabelecer nele mecanismos democráticos de de-
cisão editorial e administrativa, com a participação dos profis-
sionais e do público. 

2. Estimular e proteger a criação cultural nacional 

Promover o estabelecimento de medidas que protejam a 
produção artístico-cultural nacional, entre elas a garantia de fi-
nanciamentos, a reserva de mercado e mecanismos eficientes de 
produção, distribuição e exibição. 

3. Estimular a criação de um sistema público de comunicação

Será uma alternativa aos sistemas estatal e privado de co-
municação, aos quais se incorporará com a finalidade de com-
plementá-los e de enriquecer a pluralidade de meios essencial a 
uma comunicação democrática. O sistema público de comu-
nicação se define por sua independência em relação ao Estado, 
pelo seu caráter não-comercial e por sua direção por organismo 
representativo dos diversos setores da sociedade. Para concreti-
zação deste sistema propõe-se: 

a. a transformação da Radiobrás e da Funtevê em entidades de 
direito público, a exemplo de modelos existentes na área de 
comunicação em países europeus e nos Estados Unidos, pas-
sando a ser geridas por um conselho de entidades da socieda-
de civil, dos partidos políticos e representantes do governo; 

b. o estímulo, por todos os meios, à criação de sistemas regio-
nais, municipais e comunitários de comunicação social ( jor-
nais, emissoras de rádio e TV, grupos de teatro e de cinema) 
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dando-se apoio a iniciativas de associações de moradores, 
associações profissionais e de classe, prefeituras e entidades 
artísticas e culturais. 

7. Promover mudanças na informação de governo e na publi-
cidade oficial 

Os princípios orientadores da política de governo para este 
setor devem ser o de propiciar o livre acesso à informação e o 
compromisso com a credibilidade e a democracia da informação, 
traduzidos pela ampla divulgação de atos e realizações da admi-
nistração. Neste sentido a propaganda oficial deve ser expressão 
da verdade, explicativa, educativa e informativa de modo a res-
taurar na opinião pública a credibilidade que deixou de existir 
quando se trata de anúncios da área do governo federal. 

Entre as providências de caráter prático, asseguradoras da 
realização destes princípios, se impõem: 

a. a transformação do assessor de imprensa em profissional 
capaz de facilitar o trabalho do jornalista na busca da infor-
mação do governo, eliminando-se seu papel atual de for-
necedor de informações pré-fabricadas para veicular uma 
imagem falseada das agências estatais;

b. a criação de comissões para estudar toda a estratégia de co-
municação publicitária do governo, em nível de conteúdo, 
de custos e de alocação de recursos; 

c. a manutenção da política de reserva de mercado para agên-
cias nacionais em toda a publicidade oficial;

d. a utilização de pesquisas de opinião para orientar a comuni-
cação entre governo e população, jamais como instrumento 
de propaganda;

e. a garantia de que a publicidade oficial assuma uma posição 
clara de combate a todo tipo de discriminação.

8. Assegurar o uso social e democrático das novas tecnologias 
de comunicação 

A introdução de novas tecnologias de comunicação não 
deve levar em consideração apenas critérios econômicos. O 
princípio básico para sua implantação deve ser o compromisso 
com prioridades sociais. É fundamental que sua introdução não 
implique desemprego, nem maior concentração de poder na 
comunicação. 
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9. Evitar a excessiva concentração nos meios de comunicação

Adotar medidas que estimulem a desconcentração da pro-
priedade, da localização geográfica dos meios e que garantam a 
multiplicidade de fontes de produção de mensagens. 

10. Corrigir os desequilíbrios no acesso às mensagens

A distribuição das mensagens pelos meios de comunicação no 
Brasil revela uma situação de profunda injustiça social, compará-
vel à da distribuição da renda. É preciso que se promova uma re-
distribuição da informação e outros produtos culturais, de forma 
a possibilitar o acesso equitativo por regiões e por grupos sociais.

11. Promover a educação para a comunicação social

O governo, através do Ministério da Educação e Cultura, 
deverá incluir nos diversos níveis de ensino formal matérias 
sobre comunicação social. Essa ação visa proporcionar à po-
pulação instrumentos críticos para o melhor aproveitamento 
da informação de caráter jornalístico, artístico, cultural, etc., 
veiculada pelos meios de comunicação. Uma medida dessa na-
tureza viabilizaria o que se poderia chamar de um grande pro-
grama de educação permanente, na medida em que a popula-
ção estaria mais capacitada, mesmo após ter deixado a escola, a 
beneficiar-se dos conteúdos desses meios. 

12. Apoiar um novo ordenamento internacional para a 
comunicação

Apoiar as iniciativas visando ao reordenamento do sistema 
internacional de comunicação, corrigindo os atuais desequilí-
brios na posse e controle dos recursos, geradores de situações de 
dependência. Nesse sentido, apoiar e desenvolver iniciativas de 
integração com os países latino-americanos e em desenvolvi-
mento, na área da comunicação social. 

13. Incorporar à Constituição o princípio do direito à 
comunicação 

A exemplo das constituições de países mais avançados, não 
cabe falar apenas em liberdade de expressão. A incorporação do 
direito à comunicação na Constituição significa o seu reconhe-
cimento como direito humano fundamental, no mesmo nível 
que o direito à saúde, ao trabalho e à educação.
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Os intestinos deles são 
melhores que os nossos?29

Discurso de 12 de junho de 1985, protesta contra decisão do Ministério da 
Agricultura que autorizou a distribuição de sardinhas prensadas, correndo 
risco de deterioração, aos pobres do Nordeste.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
os nordestinos esperam da Nova República, pelo menos, o reconheci-
mento de que seus intestinos têm a mesma fisiologia dos brasileiros do 
Sul do país. Daí por que protesto, como acintosa, humilhante, discrimi-
natória e vergonhosa, contra a proposta levada por alguns empresários ao 
Ministério da Agricultura no sentido de que sardinhas prensadas, cura-
das, passíveis de uma deterioração rápida, sardinhas condenadas pelos 
Dipoas, sejam levadas aos pobrezinhos do Nordeste, porque não têm eles 
poder aquisitivo para comer a boa sardinha que o Serviço de Inspeção de 
Alimentos do Ministério da Agricultura considera adequada à alimenta-
ção do ser humano. 

Não estou dizendo que o ministro Pedro Simon assinou este acinte 
ao povo nordestino. Estou afirmando que empresários desonestos tive-
ram a coragem de levar ao Ministério da Agricultura a proposta de se 
levar sardinha podre para o consumo do nordestino, uma vez que seu 
poder aquisitivo é pequeno. De outra feita, foi proposto que os nordes-
tinos comessem ratos – estou dizendo “ratos”, na expressão legítima da 
palavra –, porque são pessoas que não produzem, portanto não têm o 
direito de comer. Mas isso foi na Velha República. Agora, eu segura-
mente rechaço o direito de esses empresários virem fazer tal proposta ao 
Ministério da Agricultura. Daí por que encaminho, através desta Casa, 
o protesto de parlamentares, que tem o seguinte teor: 

Os parlamentares abaixo assinados, dentro do espírito da 
Nova República, e fazendo coro à pregação do governo de so-
mar esforços e dividir responsabilidades, vimos à presença de 
V.Exa., Sr. Ministro da Agricultura, para emprestar solida-
riedade à luta surda e heroica sustentada por órgãos desse mi-
nistério, buscando evitar mais um abuso do poder econômico 
representado por um pequeno grupo de firmas produtoras de 

29  Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 13 de junho de 1985, p. 5981.
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sardinhas prensadas, curadas, que se recusam a utilizar a tec-
nologia determinada na lei e exigida pela Inspeção Federal do 
Ministério da Agricultura no processo de salga do pescado.

O manifesto traz algumas considerações técnicas e está assinado 
por parlamentares do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 
assim como do Partido da Frente Liberal. Há também assinaturas do 
PDS. Encaminho-o a V.Exa., não sem antes fazer a advertência de que 
propostas como essa devem ser rechaçadas, porque representam, a rigor, 
um acinte à nação do Nordeste. Se nós, nordestinos, continuarmos a ser 
destratados, e propostas como essa forem examinadas pelos órgãos téc-
nicos dos ministérios da Nova República, tenho para mim que é hora 
da separação entre o Nordeste e o Sul do país. Lerei abaixo-assinado 
referente a esta matéria:

Exmo. Sr. Ministro da Agricultura:

Os parlamentares abaixo assinados, dentro do espírito da 
Nova República, e fazendo coro à pregação do governo, de so-
mar esforços e dividir responsabilidades, vimos à presença de 
V.Exa. para emprestar solidariedade à luta surda e heroica sus-
tentada por órgãos desse ministério, buscando evitar mais um 
abuso do poder econômico, representado por um pequeno gru-
po de firmas produtoras de sardinhas prensadas, curadas, que 
se recusam a utilizar a tecnologia determinada em lei e exigida 
pela Inspeção Federal do Ministério da Agricultura no processo 
de salga do pescado. 

O Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de 
Produtos de Origem Animal (RIISPOA), aprovado pelo 
Decreto nº 30.691, de 29/3/1952, alterado pelo Decreto 
nº 1.255, de 25/6/1962, dispõe no seu artigo 448, parágrafo 
único, que “é obrigatória a limpeza e evisceração do pescado 
utilizado na elaboração de produtos em conserva ou curados 
destinados à alimentação humana, qualquer que seja a forma 
de seu processamento”. A fiscalização ao cumprimento do dis-
posto naquele regulamento é competência do Ministério da 
Agricultura, através dos órgãos técnicos da Secretaria Nacional 
de Defesa Agropecuária (SNAD).

No caso específico da sardinha prensada, curada, este cum-
primento vem sendo frequente e ostensivamente negligenciado 
por algumas firmas instaladas nos estados do Sul, colocando no 
mercado produtos de inferior qualidade, acarretando sérios riscos 
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à saúde da população consumidora. Sendo essa população predo-
minantemente de baixa renda, localizada no Nordeste e na peri-
feria das grandes cidades, pela sua própria condição de fragilidade 
orgânica e por ser uma classe indefesa, requer urgente e perma-
nentemente a proteção do Estado contra a ação nefasta e ilegal de 
empresários que, visando apenas ao lucro, produzem a seu modo 
artigos de consumo da maior importância para os brasileiros po-
bres, produtos esses que representam, quase sempre, a principal 
fonte de proteína da sua dieta.

Tem o governo a obrigação de exigir desses empresários o 
cumprimento da lei, obedecendo ao que dispõe o regulamento, 
na parte relativa ao processo industrial de preparo da sardinha, 
criminosamente alterado de forma a reduzir artificialmente o 
custo de produção; mesmo ignorando o agravamento dos ris-
cos de contaminação da saúde pública, e, de maneira ainda au-
daciosa, vendendo no mercado a preço mais elevado que o da 
sardinha congelada, produzida de acordo com os ditames da lei.

Como representantes do povo sergipano e em defesa dos 
seus direitos, solidarizamo-nos com o prezado ministro, ins-
tando a que repudie, veemente, qualquer movimento no sentido 
de defender essas empresas recalcitrantes, que deverão passar a 
cumprir o que determina a lei e permitir a ampla fiscalização 
do Serviço de Inspeção Federal, do Ministério da Agricultura. 

Aracaju, 3 de junho de 1985.

Assinaturas: Laonte Gama da Silva – Reinaldo Moura 
Ferreira – Francisco Paixão – Guido Azevedo – Leopoldo Souza 
– Américo Alves – Hildebrando Costa – Luciano Prado – José 
Teles de Mendonça – José Raimundo Ribeiro – Carlos Alberto 
Alves – Manoel Messias – Djalma Lobo – Nelson Araújo – Luiz 
Machado – Walter Franco – José Vieira Filho – Jackson Barreto 
– Walter Cardoso – Lauro Rocha – Cleonâncio da Fonseca – 
José Valadares – Manoel Conde.
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A Constituinte pela qual lutamos30

Discurso pronunciado em 7 de agosto de 1985, para enaltecer o envio 
de Mensagem pelo presidente José Sarney convocando a Assembleia 
Constituinte e alertando para a influência negativa do poder econômico no 
processo eleitoral.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Congressistas, chega hoje, à Casa, Mensagem do senhor presiden-
te da República consolidando o compromisso assumido pela Aliança 
Democrática, compromisso que levou milhares de brasileiros às ruas e 
que alinhou em torno da proposta da Assembleia Nacional Constituinte 
os partidos políticos. 

Chega à Casa, finalmente, o instrumento que representará a ruptura 
do regime autoritário e sua substituição pelo regime democrático.

O nosso governo, o governo José Sarney, da Aliança Democrática, é 
um governo de transição – a transição necessária para que a Assembleia 
Nacional Constituinte livre e soberana defina os destinos deste país.

No entanto, Sr. Presidente, ao congratular-me com esta Casa, com 
o governo e com o país, pelo envio da Mensagem, chamo a atenção para 
possíveis desvios que poderão ocorrer no processo constituinte. O mais 
grave deles todos, o que poderá distorcer a vontade nacional e provocar 
uma Constituinte que não represente legitimamente a vontade do povo 
brasileiro é, por certo, a inf luência do poder econômico.

Temos lido, com preocupação, declarações de empresários, no sen-
tido de acharem justa e legítima a formação do que se chama de uma 
“caixinha” de trilhões de cruzeiros para o financiamento de campanhas 
de deputados constituintes. Não negamos a legitimidade de os empresá-
rios participarem da Constituinte. Tememos, porém, que o poder eco-
nômico passe a comandar o processo constituinte, e neste caso teríamos 
uma Constituinte que, ao invés de representar os legítimos interesses 
de libertação do povo brasileiro, consolidaria um modelo institucional 
oposto ao anseio popular.

Também a Constituinte e a comissão a ser hoje designada terá um 
aporte muito importante nas suas decisões. A Constituinte deverá incor-
porar proposta que já vem sendo estudada e, parece-me, já apresentada 

30  Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 8 de agosto de 1985, p. 1277.
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pelo Ministério da Justiça, a de incorporação dos meios eletrônicos ao 
processo de alistamento eleitoral e ao processo de votação e de apuração. 

São males históricos neste país: a corrupção eleitoral, seja através da 
força do poder econômico, seja através da corrupção e da apuração ile-
gítima de votos. 

Deixo, neste momento histórico para o Congresso Nacional, estas 
considerações sobre o assunto. 
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Em defesa do Plano Cruzado31

Discurso de 15 abril de 1986, elogiando o Plano Cruzado e destacando 
o apoio popular à reforma econômica feita pelo governo do presidente 
José Sarney.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, não poderia deixar de iniciar o horário do Grande 
Expediente da Câmara dos Deputados sem uma oração pela paz. 

Na madrugada de hoje, o governo dos Estados Unidos, em uma 
atitude que parece estar na natureza do seu presidente, cometeu uma 
agressão contra a Líbia, que poderá ter desencadeado o processo da ter-
ceira guerra mundial, a guerra das estrelas. A atitude de Ronald Reagan 
com relação à América Central indica que, sentado na cadeira mais im-
portante do mundo, está um cidadão que não se preocupa com os efei-
tos que poderá trazer uma guerra mundial. 

Faço uma oração pela paz, pela humanidade que está ameaçada de 
extinção. Essa prece não implica solidariedade ao terrorismo interna-
cional. Pelo contrário, está implícita, também, a condenação a tais atos. 
Os povos, as nações, neste momento, ref letem uma grande preocupa-
ção, pois sabemos, sabem os cientistas, sabem os militares, que a terceira 
guerra mundial implicará no extermínio da vida humana sobre a terra. 
Ao governo do meu país, ao Ministério das Relações Exteriores, faço 
desta tribuna veemente e emocionado apelo para a condenação, a mais 
total, à atitude de agressão dos Estados Unidos, que poderá desencadear, 
como disse, a terceira guerra mundial. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos há 45 dias da decretação da 
reforma econômica e, em todo o país, respira-se finalmente o entusiasmo 
de sentir que a atmosfera política e econômica registra mudanças defi-
nitivas e irreversíveis, apesar de insuficientes e incompletas. A corrida 
às bolsas de valores, das últimas semanas; a súbita reativação das ativi-
dades agropecuárias, que deixa entrever até mesmo a possibilidade de o 
Brasil romper pela primeira vez a barreira das 55 milhões de toneladas de 
grãos, este ano; a intensa procura de máquinas e implementos agrícolas 
não se situam apenas como alentadores fatos econômicos. Transcendem 
em sua dimensão econômica, por representarem, na verdade, o início 

31  Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 16 de abril de 1986, p. 2256.
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de um novo momento psicossocial. Pela primeira vez nos últimos anos  
privilegia-se o trabalho em detrimento da especulação. Pela primeira vez 
se abre a perspectiva de o Brasil-cassino, viciado pela ciranda financeira, 
se transformar em um Brasil-oficina. 

Pela primeira vez, ainda, vê-se o povo chamado às ruas e constituído 
em fiscal de uma política econômica. Da última vez que saiu às ruas, 
mesmo sem ter sido chamado, e apenas tolerado, com as restrições que 
todos conhecemos, o povo brasileiro produziu o fenômeno cívico da 
movimentação das diretas. Quem sabe, nesta nova mobilização, mais 
que consentida, solicitada, o povo do meu país não plantará nas ruas 
as sementes de uma sólida e duradoura organização popular, e as bases 
de um controle social efetivo não apenas sobre as políticas de governo, 
como ainda sobre o aparelho de Estado. 

Há cinquenta dias da reforma econômica, diante dos resultados 
auspiciosos no combate à inf lação e no saldo da balança comercial, há 
que registrar-se, ainda, o espontâneo e consagrado apoio popular às 
medidas do governo. 

Esse respaldo popular, jamais visto nos últimos anos, nos autoriza 
a nós, do PMDB autêntico, que tanto lutamos, nos anos de oposição 
como nos poucos meses de poder, para a efetivação dessas medidas  
heterodoxas de combate à inf lação, esse respaldo nos autoriza a procla-
mar que, para ser eficaz, para atender aos anseios da população brasilei-
ra, a reforma econômica decretada a 28 de fevereiro tem que ser apenas 
o primeiro de muitos passos igualmente transformadores. O governo 
tem agora o respaldo e a legitimidade popular para empreender as refor-
mas que todos reivindicamos. 

É preciso investir, agora, nas reformas sociais inadiáveis que pos-
sam resgatar a dívida social, que é ainda maior e mais assombrosa que 
a dívida externa dos cem bilhões de dólares. É preciso implementar a 
reforma agrária, sem os receios infundados que até agora paralisaram o 
governo e reduziram a reestruturação do nosso sistema fundiário a um 
mero discurso protocolar de boas intenções. É preciso adiantar-se para 
a reforma administrativa, que modernize e dinamize o mastodôntico 
aparelho do Estado, que lhe dê não apenas eficiência, como transparên-
cia. É preciso aprofundar a reforma econômica, ensaiada com a mudan-
ça do padrão monetário, com o tabelamento e congelamento de preços. 
É preciso que o Estado limite o seu poder, arquive o abuso do poder. 
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Urge resgatar para o contribuinte o direito de ver punidos os crimes de 
colarinho branco. 

Com a estabilidade monetária o governo tem, agora, todos os meios 
disponíveis para a definição de uma política industrial e agrícola. É ne-
cessário pensar o país a médio e a longo prazos, fugir dos planejamen-
tos de véspera e evitar a improvisação e a balbúrdia, que têm deixado 
industriais e produtores agrícolas impedidos de agir e de ousar. Sem 
essa política de médio e longo prazos, jamais fugiremos dos parado-
xos que têm marcado nossa equivocada política agrícola: temos em um 
ano superproduções em algumas culturas, para as quais não há nem es-
coamento nem meios de estocagem, e já no ano seguinte amargamos 
brutais períodos de escassez; temos lavouras abundantes e agricultores 
empobrecidos; vemos fartura na colheita e fome nas cidades. 

Mais que nunca é preciso capitalizar o respaldo popular emprestado 
à reforma econômica para realizar, no país, a inadiável modificação do 
sistema financeiro. Sem ela, poucas providências, de fato, terão maior 
eficácia na política econômica. Claro que a tarefa não é fácil, como 
não foi fácil domar uma hiperinf lação que já saltava para os patamares 
dos 400 e 500% ao ano. No Brasil dos generais, o sistema financeiro  
experimentou um hipercrescimento, só comparável às distorções que 
ele patrocinou e desenvolveu. 

Só nos últimos seis, oito anos, o sistema financeiro aumentou de 
4% para 12% sua participação na renda nacional. O sistema bancário 
experimentou, nos últimos anos, um crescimento sempre superior aos 
10% ao ano. Essa taxa, em si, já é inquietante, e é tanto mais significa-
tiva quando se verifica que esse crescimento se verificou exatamente 
quando o país amargava a mais funda recessão de sua história recente. 
Os bancos disputavam a abertura de novas agências a cada esquina, 
ávidos pela captação de depósitos à vista, ou de pagamentos de taxas e 
tributos, pois esses recursos, que não tinham nenhuma remuneração, 
eram repassados a 500% ou 600% ao ano. Essa agiotagem institucio-
nalizada é que provocou delírios contábeis de balanços coroados com 
lucros de 600% num semestre. Mais ainda, a ciranda da especulação 
terminou por calar fundo na mentalidade dos brasileiros: os depósitos 
à vista, que tradicionalmente representaram cerca de 25% da base mo-
netária, caíram para 5%. 

Todos aplicavam tudo nas mesas do open e do overnight. O sistema fi-
nanceiro se transformou num castelo de papéis. Só quem ainda mantinha 
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os depósitos à vista eram os pequenos assalariados, sem qualquer chance 
de acesso à ciranda da especulação. 

Quando se suprime a agiotagem institucionalizada, quando se re-
duz a especulação, o que se vê é a mais desenfreada onda de demissões 
patrocinada por um só setor econômico no Brasil dos últimos anos. Em 
nome de que se demitem hoje milhares de bancários? Os banqueiros 
sequer diminuíram os juros reais que estão praticando. Eles continuam 
nos mesmos índices escorchantes de 40% a 50% de juros reais ao ano. 
Como acreditar que os banqueiros diminuíram seus lucros, se os ju-
ros não caem? Ou teríamos de tomar essa declaração como vergonhosa 
confissão de manipulação e agiotagem com a correção monetária?

Nesse março de índice histórico de def lação de 1,7%, a quantas an-
daram nossas taxas de juros? A 3,5% ou 3,8% de juros positivos. Mais 
de 40% ao ano. O Brasil, que nesse exato momento protesta com inteira 
justiça contra os juros internacionais de pouco mais de 10% ao ano, não 
pode compactuar com a ganância imoral de juros assim tão elevados. 
Tolerar juros assim tão altos não será apenas comprometer os objetivos 
do plano de inf lação zero: será correr o risco de perder o respeito da 
nação, que não pode compreender privilégios imorais e afrontosos. 

Todos os setores da sociedade estão dando sua cota de participação 
e de sacrifício para o êxito da estabilização monetária e para a derrota 
da inf lação. Nesse quadro, os assalariados, de maneira muito especial, 
contribuem com o sacrifício do próprio bem-estar. É verdade que eles 
tiveram o congelamento de salários pela média dos últimos seis me-
ses, mas essa média era necessariamente baixa, não apenas pela violenta 
compressão salarial patrocinada pelos decretos de confisco de salários 
do governo Figueiredo, mas também porque a economia em recessão 
empurrava para baixo os salários e as reivindicações dos trabalhadores, 
vencidos pelo encolhimento do próprio mercado de trabalho. 

Que contribuição dão os banqueiros, senão manter os juros prati-
camente nos mesmos patamares de antes da reforma? Mais ainda, que 
sacrifício eles fazem, se todos os serviços eles cobram dos clientes, se 
demitem empregados, se fecham agências?

O governo não pode ser só o da exploração, nem cúmplice da ga-
nância dos banqueiros. Não pode assistir impassível à manutenção de 
taxas de juros reais que, de tão elevadas, chegam a comprometer ou 
até a inviabilizar a atividade econômica. É preciso que os juros baixem 
aos níveis internacionais aceitáveis para uma economia sem inf lação ou 
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com inf lação mínima. O governo, que não hesitou em interferir em 
todos os setores da economia nacional, com a edição do Plano Cruzado, 
não pode agora lavar as mãos ou cruzar os braços, impotente ou omisso 
diante da insaciável voracidade de lucros do setor financeiro. Toda a 
economia fica comprometida. Todo o esforço da nação fica ameaçado. 
Toda a credibilidade arranhada. 

É preciso, mais que isso, é urgente a reforma do sistema financeiro; 
é fundamental o disciplinamento do setor; é imprescindível a interven-
ção nas taxas de juros. A resposta da opinião pública à reforma econô-
mica deu ao governo o respaldo para que ele avance noutras reformas. O 
decreto-lei de fevereiro lhe dá instrumentos de ação para a intervenção 
noutros setores. A nação toda espera que complete a reforma inicia-
da em fevereiro. O Brasil inteiro espera o resgate de sua dívida social. 
O país, atento à simbologia da estrada de Damasco, aos princípios e à 
pregação das efetivas mudanças sociais para que se possa construir uma 
democracia de nítido conteúdo social. Para que, enfim, o crescimento 
da economia represente o crescimento, a riqueza e o desenvolvimento 
de todos os brasileiros, e não somente de uma minoria reduzida de apa-
niguados. A nação não faltou ao governo e exige, em contrapartida, que 
o governo não falte nem ao povo nem à história. 

Sr. Presidente, fiz algumas sugestões em pronunciamento nesta tri-
buna, e espero que esta Casa ajude a implementá-las e a forçar a má-
quina administrativa do Estado a fim de que venham complementar as 
reformas, resgatando a dívida social. A primeira diz respeito à efetivação 
do programa de reforma agrária. Sabemos nós que as marchas e as con-
tramarchas que têm levado praticamente à paralisação do programa de 
reforma agrária se devem a uma espécie de histeria coletiva que tomou 
conta dos proprietários de terra. 

No meu estado, Pernambuco, na região do Agreste setentrional, há 
latifúndios cercados de arames farpados – e porque cercados, não me-
nos latifúndios – e, do outro lado das cercas, centenas de milhares de 
agricultores sem terra. O impulso natural, normal, do agricultor sem 
terra, que vê do outro lado da cerca um latifúndio com arame farpado, é 
o da invasão. Se isto ocorreu, se abusos ocorrem ao longo de todo o ter-
ritório nacional, justamente porque a ação do governo está paralisada, 
o Ministério do Desenvolvimento e Reforma Agrária não conseguiu 
deslanchar, no sentido de disciplinar a ocupação da terra e incrementar 
a produção. As contradições entre o discurso governamental e o dos 
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partidos da Aliança Democrática, que apoiam e endossam a reforma 
agrária, e a prática paralisante do governo federal, são muito claras e 
muito melancólicas. 

Ao falar de reforma agrária, fala-se, também, de uma política agrí-
cola, que não existe. Como falar nisso para o país, se a própria carteira 
agrícola do Banco do Brasil dispõe de mais recursos para a agricultura, 
investe mais no setor do que o próprio Ministério da Agricultura? Como 
falar de política agrícola para o Brasil quando o Instituto Brasileiro do 
Café e o Instituto do Açúcar e do Álcool pertencem a outro ministério? 
Como falar em política agrícola para o país, se o ensino da agricultura 
está ligado ao Ministério da Educação? Como falar em agricultura neste 
país, se a Sudam e a Sudene financiam à tripa forra projetos agrícolas 
que não são prioritários dentro do projeto nacional e se inserem, apenas, 
nos projetos setoriais? Como falar de política agrícola para este país, 
quando mais de seis ministérios dirigem políticas setoriais do café, do 
açúcar e do álcool? Como falar de agricultura e reforma agrária neste 
país, se os incentivos fiscais são dados graciosamente, na proporção de 
um para três, para quem tem terra, e esta é negada para aqueles que têm 
mãos para trabalhar?

A definição da política agrícola no Brasil é urgente e seria o pas-
so consequente que deveria dar este governo, que conseguiu domar a  
hiperinf lação, no sentido de complementar essas medidas com outras 
de caráter social e econômico. 

Propus, como medida complementar ao pacote econômico, uma 
reforma administrativa, e o ministro Aluísio Alves está estudando-a. 
Mas é preciso que ela seja urgente, porque o caos institucionalizado, a 
burocracia e a tecnocracia da Velha na Nova República, tudo isso au-
mentou a complicação processual. Acompanhar um processo, hoje, no 
Ministério do Trabalho, que está dignamente dirigido pelo ministro 
Almir Pazzianotto, é como que penetrar em um tribunal de Kafka.

Sugiro, como outra medida complementar para o processo de refor-
mulação deste país, a agilização da Justiça. O ministro Paulo Brossard 
está na obrigação de enviar com urgência a esta Casa aquilo que vem 
sendo solicitado por todos os parlamentares, de todos os partidos: a 
imediata, a urgente, necessária e decente lei que punirá os crimes de 
“colarinho branco”. O ministro Paulo Brossard já anunciou – mas é 
preciso que isso se torne lei – a adoção de medidas necessárias e ur-
gentes para coibir o abuso do poder econômico no processo eleitoral 
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constituinte que estamos às vésperas de inaugurar. Vários parlamenta-
res que ocuparam as tribunas desta Casa têm denunciado esse abuso, e 
alguns chegam até a fazer os cálculos dos gastos que seriam normais e 
toleráveis, como os com as gráficas, e alguns têm chegado a números 
que me espantam, a algarismos que chegam à casa de algumas dezenas 
de milhões de cruzados.

Ora, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, se fizermos uma simples 
conta, veremos que durante quatro anos os subsídios percebidos pelos 
parlamentares não chegam à metade dos custos de uma campanha. Se 
isso é verdade, muitos dos que se sentam hoje nesta Casa e se sentarão 
amanhã na Assembleia Nacional Constituinte, salvo exceções privile-
giadas, na sua grande maioria representando interesses, sejam conserva-
dores, sejam progressistas, sejam nacionais, sejam internacionais, mas, 
de qualquer forma, representando interesses, despenderam ou despen-
derão na campanha mais do que quatro anos de subsídios acumulados. 

Ouço o nobre deputado Octacílio Queiroz.

O Sr. Octacílio Queiroz – Nobre deputada Cristina Tavares, somos 
de um partido que é sustentáculo do governo neste Parlamento. Estou 
ouvindo V.Exa. com atenção e aceitando perfeitamente as suas ideias. 
V.Exa., com seu espírito construtivo, compreende que um parlamentar 
não está aqui apenas para defender e elogiar o governo, mas também 
para dar o seu contributo à realização de uma política construtiva para 
este país. V.Exa. aborda o tema do poder econômico, que no Brasil está 
vinculado fundamentalmente à sociedade que domina o nosso Estado 
central. É preferentemente a sociedade burguesa e rica, com suas voli-
ções progressistas e plenamente reconhecidas sob vários aspectos, mas 
também com seu aspecto retrógrado, de difícil erradicação. Mas quan-
do V.Exa. falou sobre o poder econômico e a necessidade de dar um pa-
radeiro a essa situação, que é crônica, sobretudo nos últimos decênios, 
neste país, quero lembrar a V.Exa. o dever que temos de ajudar o presi-
dente José Sarney na sua tarefa ingente. Podemos compreender perfei-
tamente que, guindado a uma situação excepcional nesta República, o 
presidente Sarney não deve querer deixar o governo sem realizar uma 
obra que seja dignificadora da sua personalidade. É uma vaidade justa, 
patriótica, e acredito que assim Sua Excelência quer conduzir o país. 
Ultimamente Sua Excelência se voltou para o aspecto do municipa-
lismo brasileiro, que também precisa ser analisado por nós, porque 
há uma certa parcela, sobretudo interiorana, que está conspurcando, 
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envergonhando e denegrindo as grandes finalidades do município, 
tão aclamado aqui como célula da democracia. Há uma necessida-
de urgente de fiscalização do emprego de verbas federais decorrentes 
dos tributos que o povo paga e vai para os municípios, sobretudo os 
médios e pequenos. São inumeráveis as denúncias que a respeito tenho 
ouvido aqui, de vários deputados. É necessário um encaminhamento 
honesto, sério, criterioso e construtivo da aplicação dessas verbas, senão 
vamos ter, infelizmente, um colapso do municipalismo no Brasil. Daí 
adjudicar-se a necessidade de fiscalização do poder econômico, pelo 
Tribunal de Contas da União, através de leis específicas e do emprego 
dessas verbas, para evitar que sejam desviadas não só para fins políticos, 
mas também para o enriquecimento ilícito de centenas e centenas de 
prefeitos que não sabem fazer outra coisa senão manipular o dinheiro 
público em seu proveito pessoal e particular.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Deputado Octacílio Queiroz, 
de fato V.Exa. faz menção a um dos incontáveis problemas que a 
Assembleia Nacional Constituinte deve resolver definitivamente, que 
é o direito do cidadão de fiscalizar o seu governo, o seu prefeito, o seu 
governador. E, a partir do dia 28 de fevereiro, o presidente Sarney uti-
lizou uma simbologia que hoje toma conta do país. Sua Excelência co-
meçou a trilhar a estrada de Damasco, onde Paulo se converteu, e o país 
deu partida para a reconstrução nacional e social. Tudo está por fazer, 
Sr. Deputado, e haveremos de levar avante essa tarefa. Mas é preciso 
advertir a Casa para reformas que considero necessárias à legitimação da 
Assembleia Constituinte, entre as quais a das leis que tratam dos crimes 
do colarinho branco e que coíbem o abuso do poder econômico na 
eleição para representantes na Constituinte.
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Abaixo o imperialismo!32

Discurso de 7 de maio de 1986, analisa e apoia a decisão do governo José 
Sarney, que, resistindo às pressões americanas, adotara o Plano Nacional 
de Informática (Planin).

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Congressistas, com a mesma arrogância com que jogaram bombas na 
Líbia sobre alvos civis, com a mesma arrogância de quem se julga com 
o direito de polícia mundial e de financiar os contrarrevolucionários na 
Nicarágua, desobedecendo aos princípios universais da soberania dos 
povos, os Estados Unidos apontam, hoje, seus canhões contra a política 
nacional de informática.

O presidente José Sarney, ao sancionar o Planin, votado nesta Casa 
e no Senado Federal, expressou a vontade nacional, quando afirmava 
o seguinte:

Vemos com apreensão a tentativa de congelamento dos paí-
ses em seu atual estágio de desenvolvimento científico e tecno-
lógico a pretexto de hipotéticas vantagens comparativas que nos 
relegariam, no sistema produtivo mundial, ao papel de suprido-
res de bens manufaturados simples, de baixo coeficiente tecno-
lógico, do mesmo modo que até há bem poucas décadas nos era 
reservada a função de produzir, a preço cada vez mais aviltado, 
matérias-primas para os grandes centros da economia mundial.

Expressava assim o presidente da República a vontade nacional em 
resposta a uma carta do secretário George Schultz. É por isso que, com 
apreensão, considero a resposta que foi dada oficialmente pelo governo 
brasileiro, pois – apesar das palavras do presidente da República – o 
ministro Roberto Abreu Sodré, em correspondência do Ministério das 
Relações Exteriores, diz justamente o contrário. Diz o Sr. Roberto de 
Abreu Sodré que “antes de mais nada, gostaria de significar-lhe quanto 
apreciei o interesse que o Departamento de Estado acaba de demons-
trar sobre a informática”. E mais adiante, na reunião de Caracas, sus-
tenta o Brasil que qualquer ingerência em nossa política de informáti-
ca, por parte de nossos parceiros comerciais, deve ser examinada à luz 
do direito de fabricantes internacionais de ambos os países. É preciso 

32  Publicado no Diário do Congresso Nacional, de 8 de maio de 1986, p. 400.
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que se diga, Sr. Presidente, que o Brasil não tem nenhum fabrican-
te de computadores internacionais. Assim, o ministro das Relações 
Exteriores, em correspondência dirigida ao Departamento de Estado, 
compromete-se a quebrar a Lei da Informática que este Congresso vo-
tou por duas vezes. Por isso não é de se admirar que o secretário para 
Assuntos Interamericanos, Elliot Abraham, tenha dito ontem que para 
os Estados Unidos é inaceitável a política de informática. E que, hoje à 
tarde, tenha dito em entrevista à imprensa que o Brasil deve mudar a sua 
legislação de informática que é recente, senão haverá resposta dos Estados 
Unidos. Isto é, para que o Brasil continue a fabricar calçados para vender 
no mercado norte-americano em nome das “vantagens comparativas”, e o 
mercado norte-americano fabricaria computadores para vender ao Brasil. 
É com muita apreensão, Sr. Presidente, que vemos autoridades brasileiras 
defenderem essa mesma tese. Em colaboração com a política de informá-
tica, com a vontade nacional e com a vontade expressa pelo próprio presi-
dente da República, o ministro das Relações Exteriores, pela segunda vez, 
expressa, de forma indevida, seja com relação à opinião do presidente da 
República, seja com relação à vontade nacional, aquilo que o Congresso 
Nacional rejeita na sua soberania. É preciso que se diga, e com soberania, 
que o Congresso Nacional reitera que o ministro das Relações Exteriores 
não fala, absolutamente, seja pelo Congresso, seja pelo governo brasileiro. E 
aí vem o general Vernon Walters apontando os seus canhões para o Brasil, 
dizendo que virá a este país negociar a política nacional de informática. Até 
bem pouco, Sr. Presidente, na Velha República, no velho sistema, os com-
putadores funcionavam nos aeroportos para impedir a chegada ao Brasil de 
brasileiros exilados. Não inimigos da nossa soberania, mas inimigos do ve-
lho regime. Talvez fosse necessário, em nome da soberania nacional, que os 
computadores brasileiros rejeitassem a entrada neste país do general Vernon 
Walters e de outros que querem a quebra da soberania brasileira e da deci-
são deste Congresso, para nos impor uma política desnacionalizante.
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O caráter antinacional do Centrão33

Discurso de 24 de junho de 1987, denuncia o Centrão, grupo formado pelas 
forças conservadoras para se contrapor aos moderados e à esquerda na 
Constituinte. Neste momento estava sendo travada a primeira batalha 
entre estatistas e privatistas, que nos anos seguintes se decidiu em favor 
do segundo grupo.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Constituintes:

Há em curso, no país, um projeto nacional da Nova República para 
o qual chamo a atenção desta Assembleia Nacional Constituinte pelo 
caráter antinacional que envolve os principais atores. E o ator nº 1 é a 
própria Assembleia Nacional Constituinte. 

O Centro Democrático do PMDB, liderado pelo constituinte 
Carlos Sant'Anna, líder do governo nesta Casa, e que, aliado ao Partido 
da Frente Liberal em algumas das comissões mais importantes, em al-
gumas das definições mais candentes e mais definitivas para o futuro do 
país, posicionou-se francamente hostil ao projeto nacional, ao projeto 
Brasil. Refiro-me, por exemplo, à definição de empresa nacional. Uma 
IBM era considerada uma empresa nacional por uma maioria eventual 
na Comissão de Economia. Refiro-me à posse das riquezas do subso-
lo brasileiro. Refiro-me à recusa que foi feita por isto que a imprensa 
chama, hoje, de “pacto do diabo”, para que o monopólio estatal fos-
se negado a importantes segmentos da economia brasileira, como, por 
exemplo: o monopólio dos correios e telégrafos e o das telecomunica-
ções, que existem porque são um produto da inteligência e do esforço 
da engenharia brasileira. 

Na Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação, de que partici-
pei, o Centro Democrático, aliado ao Partido da Frente Liberal e a todos 
os partidos de oposição, reacionários e de direita, impediram a aprovação 
do relatório do constituinte Artur da Távola que, entre outros crimes, 
afirmava que as verbas públicas devem, exclusivamente, ir para o ensino 
público; que, entre outros crimes, afirmava que o mercado interno é pa-
trimônio nacional e que a soberania do país poderia reservar este mercado 
para a proteção dos seus interesses específicos. 

33  Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte, de 25 de junho de 1987, p. 2878.
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Os relatórios foram derrotados. E não foi por acaso que, na questão 
de reforma agrária, na Comissão de Economia, a definição de latifún-
dio improdutivo implicava até o hilariante conceito de que a intenção 
do proprietário poderia determinar que o latifúndio improdutivo se 
tornasse produtivo. Seria a primeira vez, Srs. Constituintes, que por 
um decreto se plantaria feijão por intenção. 

Não para aí o projeto desnacionalizante. Vemos na televisão o 
ministro da Fazenda, do meu partido, ministro Bresser Pereira, a 
oferecer-se de forma despudorada ao capital internacional, propondo 
a troca da dívida externa – uma dívida cuja legitimidade e legalidade 
devem ser analisadas por esta Assembleia Nacional Constituinte – por 
ações de empresas nacionais. A associação é fácil. No momento em 
que a Assembleia se recusa, por uma maioria consistentemente go-
vernamental, a decretar o monopólio estatal de tais empresas, como 
a Petrobras, como a Telebrás, como a Radiobrás, como a Siderbrás, 
surge o Sr. Ministro da Fazenda e se oferece ao capital internacional. 
Empenha à dívida externa o patrimônio do povo brasileiro, inclusive 
o seu mercado interno. 

Não para aí. Visita o Brasil o Sr. Henry Kissinger. Cem mil dóla-
res se pagam para ouvir duas conferências de Henry Kissinger. Teria 
vindo em caráter pessoal, este que é o conselheiro, que se senta à mesa 
das grandes corporações internacionais e multinacionais? Pouco antes 
vem uma missão do Banco Mundial; pouco depois vem uma missão do 
Fundo Monetário Internacional. 

E o que é mais estarrecedor, Srs. Constituintes: vai o próprio pre-
sidente da República à televisão. Sua Excelência, o presidente José 
Sarney, afirma o que antes somente o senador Roberto Campos tinha 
coragem de afirmar, a pregar o modelo desnacionalizante, a pregar o 
modelo econômico brasileiro. Já concluo, Sr. Presidente; antes que ven-
dam o Brasil de todo, permita-me V.Exa. mais um minuto, vai o se-
nhor presidente da República pregar o modelo da Malásia, da Coreia. 
Belo modelo da Coreia! Vê-se, todos os dias na imprensa, o modelo da 
Coreia e o da Tailândia como ideais para o crescimento brasileiro. 

Repito, Srs. Constituintes, que antes disto só o senador Roberto 
Campos ousava propor, e em tal grau, a desnacionalização da economia 
brasileira. A este governo, Srs. Constituintes, eu não posso dar o meu apoio. 

O meu compromisso com o projeto de transição democrática será 
cumprido. As eleições para presidente da República, em 1988, não são 
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compromisso de um parlamentar do PMDB, mas de toda a Aliança 
Democrática. Foi o compromisso de Tancredo Neves e foi o compro-
misso de José Sarney. Mas, a um projeto nacional alienante e antinacio-
nal, recuso dar o meu apoio. Muito obrigada.
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A Constituinte não pode trair o povo34

Discurso de 1º de julho de 1987 faz críticas à ação do governo Sarney e 
seus aliados conservadores, que tentavam barrar os avanços sociais na 
Constituinte.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Constituintes, há, de fato, uma enorme e montada confusão institucional, 
econômica e caos político cercando a Assembleia Nacional Constituinte. 

Sr. Presidente, sobre isso há um precedente na história constitu-
cional brasileira, quando o imperador cercou a Assembleia Nacional 
Constituinte, em 1824, e escreveu a sua própria Constituição. O enten-
dimento que a nação tem hoje é de que o presidente José Sarney quer re-
petir aquele ato infeliz do imperador, desautorizando e desmoralizando 
esta Assembleia Nacional Constituinte. E isto está se fazendo mediante 
as críticas indiscriminadas ao Relatório Bernardo Cabral. Na realidade, 
a Comissão de Sistematização tem, nada mais nada menos, a atribui-
ção de sistematizar e corrigir equívocos, incorreções e contradições, 
e isso foi feito. As críticas que surgem, relator Bernardo Cabral, não 
são contra V.Exa., pessoalmente, mas contra a soberania da Assembleia 
Constituinte, e têm uma finalidade: apresentar um substitutivo que 
nada tem a ver com os trabalhos aqui realizados. Evidentemente, esse 
relatório tem que ref letir, e ref lete, os avanços que foram feitos na 
Comissão da Ordem Social e o retrocesso que houve na Comissão da 
Ordem Econômica. Isso não poderia ser diferente. Quatro, cinco ou 
seis artigos que foram escritos, aliás, diga-se de passagem, com muita 
poesia, não justificariam esses ataques indiscriminados.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, sabemos que o líder do 
governo nesta Casa, deputado Carlos Santanna, assume esse pretexto 
para apresentar um substitutivo total ao Relatório Bernardo Cabral, da 
mesma forma como foi imposto o Regimento Interno da Comissão da 
Ordem Econômica. Mas isso só poderá ser feito se esta Assembleia for 
dissolvida.

Permita-me, Sr. Presidente, saindo do roteiro que tracei para meu 
pronunciamento, dar uma explicação sobre as declarações do senador 
José Richa que chocaram a Assembleia Nacional Constituinte.

34 Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte, de 2 de julho de 1987, p. 3037.
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Na realidade, S.Exa. tem uma história de luta e de resistência ao 
regime autoritário. Jamais seria capaz de formular alguma proposta que 
implicasse fechamento da Assembleia Nacional Constituinte. Foi, de 
fato, infeliz S.Exa., ou a tradução de seu pensamento foi exposta de 
maneira equivocada pela imprensa, o que não é raro acontecer hoje em 
dia. O que ele propunha e sobre isso debateu com vários correligioná-
rios aqui nesta Assembleia é que durante esse período dos trabalhos, em 
que todos estaremos discutindo as propostas constitucionais, os partidos 
políticos se sentassem para conversar. Ai do país onde partidos políticos 
não podem sentar-se, conversar e se entender. Se isto ocorresse, neste 
momento não estaríamos escrevendo uma Constituição para o Brasil, 
mas, na verdade, contribuindo para esse retrocesso que é planejado a 
partir do Palácio do Planalto.

Sr. Presidente, a sociedade brasileira faz, agora, o balanço dos pri-
meiros meses de trabalho da Assembleia Nacional Constituinte. O país 
todo confere, agora, o inventário da esperança que depositou em mãos da 
Constituinte, encarregada de vestir o Brasil do século XX com um figu-
rino socialmente mais justo, compatível com as aspirações da maioria do 
povo brasileiro e com os pressupostos inarredáveis da soberania nacional. 

O balanço desses primeiros meses da Constituinte violenta a espe-
rança da nação e atropela os sonhos do povo brasileiro. A Constituinte 
que aí temos nem consegue disfarçar o ranço de conservadorismo que a 
envelhece precocemente, que a deixa infelizmente distante das aspira-
ções e das necessidades do país. 

A Constituição que hoje se esboça quer esmagar conquistas, quer re-
duzir avanços, quer destruir os últimos bastiões da trincheira nacionalis-
ta, escancarando de vez ao capital internacional a economia e as riquezas 
do país. A Constituição que agora se molda quer, sobretudo, empurrar 
o Brasil do século XXI para a penumbra obscurantista do século XIX.

Como encarar, hoje, a memorável mobilização nacional pelas Diretas 
Já, que levou às ruas os sonhos de toda uma geração, terminando por 
impor a convocação da Constituinte, se a Constituição que preparamos 
impingir o retrocesso social e econômico e for ainda mais reacionária e 
mais injusta que a própria Constituição da ditadura? 

O que diremos à história, se de um só rasgo, com um só artigo 
constitucional, sepultarmos, como se pretende fazer, como lixo e en-
tulho, toda a grandiosa campanha cívica de “O petróleo é nosso”? 
Esta campanha, que sacudiu o Brasil dos anos 50, que fez renascer 
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neste país continental a chama nacionalista da defesa de nossos recur-
sos naturais, nos legou o monopólio estatal do petróleo e a própria 
Petrobras, orgulho da empresa nacional e fiadora maior de nossa pró-
xima autossuficiência energética. Como olhar o país, como enfrentar 
a história, se acabamos hoje não apenas com a conquista do povo nas 
ruas, mas com os frutos mais importantes da mobilização nacional e 
com os símbolos maiores dos ideais nacionalistas? 

A Constituição rançosa do conservadorismo doentio, a Constituição 
reacionária, manipulada por elites sempre opressoras, sempre entreguis-
tas, está acabando de uma só vez com todas as conquistas da rua em meio 
século de mobilização nacional. Sepultaria até mesmo o monopólio do 
petróleo, entregando à Petrobras apenas a prospecção e a lavra, o que é 
caro e custoso, e deixando escancarado às multinacionais o disputado fi-
lão do refino e da distribuição, não fora a intervenção enérgica de setores 
nacionalistas. Acabamos com a reserva de mercado, porque fazemos até 
pior, muito pior, acabamos com a própria empresa nacional. Se aprovada 
a indignidade que está proposta na Comissão da Economia, teremos a 
própria IBM, a própria Esso, teremos as multinacionais do mundo con-
sideradas empresas nacionais e, como tais, protegidas pela legislação bra-
sileira. Inviabilizamos, de uma vez por todas, a reforma agrária, conse-
guindo o inacreditável de sermos mais reacionários que o Estatuto da 
Terra, imposto ao país pelo primeiro general ditador do pós-64. 

Como foi possível aprovar tais coisas numa Assembleia majorita-
riamente dominada pelo PMDB, o partido que há vinte anos desfral-
da a bandeira da defesa dos valores e das riquezas nacionais? Como foi 
possível perpetrar tamanho crime contra a nacionalidade e contra o 
povo brasileiro, numa Constituinte marcada pela maioria do PMDB, o 
PMDB que amealhou votos em nome da mudança e ganhou mandatos 
com o compromisso do avanço social e político? Temos, infelizmente, 
que confessar da tribuna da Constituinte, temos que proclamar de to-
das as tribunas que o PMDB está escamoteando a vontade nacional e 
cometendo irreparável malversação do patrimônio eleitoral que lhe foi 
confiado pela sociedade para promover a justiça social. 

Mais grave ainda, o PMDB está hoje amofinado pelo poder e se aco-
varda diante do cerco conservador que não ameaça apenas a Assembleia 
Constituinte, mas arrisca a própria transição democrática. A transição, 
como entendemos, não se restringe à manutenção de um presidente civil 
e do funcionamento regular ou semirregular das instituições. Transição 
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significa, necessariamente, avanço político, avanço social, avanço insti-
tucional e avanço na política econômica. Sem isso, não haverá transição, 
mas imobilismo. E por esses parâmetros, e por quaisquer outros critérios 
que se venham eleger, vivemos hoje um inquietante retrocesso. 

Ainda ontem, esta Assembleia Nacional Constituinte, e particular-
mente a bancada do PMDB, assistiu cabisbaixa e humilhada à propos-
ta do ministro Bresser Pereira, de recessão, de internacionalização da 
economia, de arrocho salarial, e depois à indecente proposta de que o 
partido deve modificar o seu programa quando está no governo. 

Na economia, consagramos toda a ortodoxia do FMI e dos orga-
nismos internacionais de crédito, numa política que de novo confisca 
salários, que de novo esmaga o mercado interno, provoca o desemprego 
e, de novo, privilegia o modelo exportador que o verdadeiro PMDB 
por vinte anos abominou.

O presidente da República defende, abertamente, uma nova política 
industrial que arrombe, de vez, todas as comportas do mercado nacio-
nal ao capital estrangeiro, entregando às multinacionais até mesmo se-
tores onde melhor se houve até hoje a empresa nacional, como a indús-
tria da construção civil. Vemos, na política, a desenvoltura inquietante 
com que os generais não apenas se movem, mas falam e mandam. A 
tutela militar, desconhecida, muito menos negada, não é mais apenas 
o poder invisível que se movia nas sombras. É cada vez mais presente, 
é crescentemente mais dura ao pretender ditar à própria Constituinte o 
que se deve e o que não se admite aprovar. 

O presidente da República atropela a Assembleia Constituinte hoje, 
como fez o imperador ontem. Uma hora se antecipa na fixação do pró-
prio mandato, às vésperas de os constituintes definirem seu voto sobre a 
questão. Noutra hora, envia ao Congresso, quase em recesso, um projeto 
de organização sindical que tem o despudor de pedir o endurecimento 
da Lei de Greve da ditadura. Mais ainda, este projeto desconhece, atro-
pela todos os pontos aprovados quase unanimemente pela Comissão da 
Ordem Social e consagrados no primeiro anteprojeto. É grave a cons-
tatação de que não será discutido, muito menos votado na atual legis-
latura, o projeto proposto pelo Executivo. Sabe o presidente que esta 
proposta que consagra o retrocesso no campo da relação de trabalho não 
chegará à votação antes do término dos trabalhos constituintes. Que 
sentido terá, então, a não ser o de transmitir à Assembleia Nacional 
Constituinte o descaso com que o Planalto encara os seus trabalhos? 
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Que sentido político terá então esse projeto injurioso à soberania da 
Constituinte, se não o de dizer à Assembleia que o governo menospreza 
suas conclusões e tendências? Inquietantes sinais que, no entanto, não 
são os únicos a atormentar a consciência nacional. É o próprio líder do 
governo na Câmara quem se encarrega de fazer tábua rasa dos trabalhos 
até aqui elaborados. Como ficar omisso, então, diante da invocação im-
pune da Lei de Segurança Nacional, remanescente entulho autoritário 
que o Congresso já deveria ter enterrado em definitivo como lixo da 
história? Não se desconhece nem se justifica a violência das manifesta-
ções do Rio. Não se pactua com os abusos das ruas do Rio, mas, para 
coibir o crime, para punir a violência, existe o Código Penal.

É alarmante o tratamento que o governo dispensa ao episódio do 
Rio de Janeiro, reduzido à sua dimensão puramente policial. O gover-
no perdeu a sensibilidade para detectar os anseios da nação; o governo, 
surdo e cego, é também, hoje, teimosamente policialesco. Quer desco-
nhecer que os gritos da rua ref letem o desespero pelo confisco salarial, 
pela fome e pelo desemprego. O governo faz de conta que não sabe que 
vaias da praça são os gritos de decepção com o congelamento com aviso 
prévio, que levou às nuvens todos os preços de produtos e serviços. São 
os gritos da frustração com a singularíssima tabela que conseguiu a fa-
çanha difícil de elevar, mais ainda, os preços que já eram exorbitantes. 

Isso é massacre e é escárnio. Temos hoje, como nos tempos mais 
sombrios da ditadura, um ministro que fala sozinho, tentando, com 
seus gráficos de encomenda, mostrar que toda a nação é burra e louca, 
que só ele é iluminado. Só ele recebe ganhos salariais onde há arrocho. 

Basta de tanto desrespeito. Basta de tanta insensibilidade. O gover-
no não tem o direito de escarnecer do povo. Com a mesma força, com 
a mesma veemência com que é preciso condenar os abusos do Rio de 
Janeiro e a violência de uns poucos, é preciso gritar contra a violência da 
política econômica, que massacra, sobretudo, os mais pobres. Ou muda 
esta política, ou o presidente terá que fugir cada vez mais das praças, 
entrincheirado em urutus, brandindo contra o país todos os rigores da 
Lei de Segurança Nacional.

Não, senhores, não foi para isso que lutamos por vinte anos contra o 
arbítrio e a ditadura. Não foi para isso que perdemos na luta incontáveis 
companheiros, cassados pela intolerância ou massacrados pela covardia 
dos torturadores. Não foi para isso que enchemos as praças deste país, 
plantando em cada uma delas uma semente de esperança de dias melho-
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res. Não foi para termos de novo prisões arbitrárias, prisões sem man-
dado e presos incomunicáveis. Não foi para isso que hipotecamos, em 
novembro, todo o patrimônio de glória e de credibilidade do PMDB, 
acumulado durante vinte anos de muitas provações. Não foi para isso 
que tomamos o aval da única legenda nacional da resistência partidária, 
escoadora natural da confiança do país. Não, não foi para isso.

Felizmente, os caminhos que apenas se esboçam para a Constituinte 
não são ainda definitivos. O cerco conservador que nos ameaça a todos 
com a asfixia institucional ainda não é absoluto e nem intransponível. 

Ouço, com muito prazer, o nobre constituinte Hélio Duque.

O Sr. Hélio Duque – Constituinte Cristina Tavares, é sempre um 
renovado prazer vê-la na tribuna. E V.Exa. hoje, com a competência 
que lhe é inerente, traça a diretriz de um partido que trai a si, a nação 
e esta Casa. Antes de discorrer sobre os momentos graves que se de-
senvolvem aqui – não em uma Assembleia, porque isto aqui não é uma 
Assembleia Nacional Constituinte, o seria se fosse convocada exclusi-
vamente para a elaboração constitucional, e foi o PMDB que impediu – 
neste Congresso Constituinte. V.Exa. traça o perfil do PMDB. Somos 
hoje 305 parlamentares sob a legenda deste partido, mas vinculados a 
ela, desde o primeiro mandato e ligados às raízes de luta do PMDB, 
somos apenas 136. Para a atual situação vivida pelo partido só existe 
um culpado: o deputado Ulysses Guimarães, presidente da Câmara 
dos Deputados desde 1985. S.Exa. foi incompetente, foi incapaz, não 
teve virilidade para honrar os compromissos que nas praças públicas, 
de Roraima ao Rio Grande do Sul, assumimos para com as persegui-
ções, os exílios, as torturas, a morte de nossos mártires. S.Exa., que 
comandou um momento épico na vida deste país, presidindo esta Casa 
e comandando também este partido, não teve a dignidade de participar 
decisivamente naquilo que um dia Tancredo imaginou fosse uma Nova 
República – Nova República que está enterrada em São João del Rey, ao 
seu lado, porque isto aí é tudo, menos algo novo. Não revogamos, não 
trouxemos para o debate na Câmara dos Deputados, ainda no mandato 
passado, a revogação da Lei de Segurança Nacional, da Lei de Greve, des-
sa draconiana Lei de Imprensa, nem ao PMDB, ao comando deste par-
tido, e, por isso, chega-se ao momento dramático que estamos vivendo. 
E, neste instante, Constituinte Cristina Tavares, o que assistimos é a um 
partido bifrontista, hermafrodita, que conspira na calada da noite contra 
os avanços progressistas, sociais e desenvolvimentistas desta sociedade. 
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É o partido que derrota tudo aquilo que significa modernidade neste país; 
este partido, lamentavelmente, tem um nome: PMDB. É com grande 
tristeza que vejo V.Exa. falar disso. Tenho hoje 45 anos de idade. Aos 
23, juntamente com Álvaro Dias, hoje governador do Paraná, Olívir 
Gabardo e outros que vieram depois, fundávamos o diretório municipal 
do então MDB, lá no norte do Paraná. Caminho que outros brasileiros 
em diversos outros estados também percorreram. E hoje são esses os 
setores que não são ouvidos, que não são respeitados. Se vamos para a 
convenção do PMDB nos dias 18 e 19, não é pela vontade determinante 
de Ulysses Guimarães, mas porque ele teve de se curvar à determinação 
das bases deste partido. É hora da verdade. E V.Exa. desculpe-me, mas 
sempre é um renovado prazer, eu que ando tão distante deste plenário, 
não desta Casa, certamente, apartear V.Exa. e, nestas palavras finais, 
pedir perdão pelo alargamento deste aparte-discurso. Diria que o que 
vemos hoje é o aviltamento deste Congresso Constituinte e, mais, o 
senhor José Sarney fazendo a travessia da transição ao contrário. Sua 
Excelência nos está levando exatamente para a antitransição e, o que é 
pior – V.Exa. traja hoje, com muita elegância, uma blusa verde, mas que 
também tem a cor negra –, sentimos o negro, que começa a se aproxi-
mar nos horizontes da nossa pátria, porque o que um dia se chamou 
Nova República está a receber a tutela do poder verde-oliva neste país. 
Muito obrigado.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Constituinte Hélio Duque, in-
corporo as palavras de V.Exa. como parte nobre do meu pronuncia-
mento. Também eu, nobre constituinte Hélio Duque, fui fundadora 
do PMDB em Pernambuco, ao lado de Jarbas Vasconcelos e Fernando 
Lyra. Também nós, do PMDB de Pernambuco, estamos sofrendo, 
por termos sido fundadores do partido, a austeridade do Palácio do 
Planalto. O Palácio do Planalto e o presidente José Sarney, sob a orien-
tação política do ministro Marco Antônio Maciel, armam um gover-
no paralelo ao de Miguel Arraes. Apeado do governo por uma vitória 
memorável do governador Miguel Arraes de Alencar, por mais de seis-
centos mil votos, o PFL e o ministro do Interior, com o beneplácito do 
Palácio do Planalto, impõem ao governo de Pernambuco, ao PMDB de 
Pernambuco, um processo contínuo de humilhação. A nós foi negado o 
Ministério do Interior, que cuida dos assuntos do Nordeste e do Norte, 
onde todos os governadores são do PMDB. Para a condução deste mi-
nistério, o presidente, apunhalando-nos, nomeou um integrante da 
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bancada do Partido da Frente Liberal, justamente aquele que perdeu a 
eleição pelo repúdio da nação. 

Concluo, Sr. Presidente, deixando registrado que nós, que soube-
mos resistir aos urutus da ditadura, saberemos resistir ao retrocesso da 
Nova República. 

A letargia que paralisa o PMDB ainda não contagiou todos os seus 
setores nem todas as suas consciências. Ainda dá para resgatarmos a cre-
dibilidade desta Assembleia, imprimindo-lhe os rumos que o país deseja.

Ainda há tempo para a luta, ainda há tempo para a esperança. O gri-
to de hoje, que entoo desta tribuna, traz em si a revolta da rua e a decep-
ção da praça. Mas a revolta e a decepção mal encobrem e mal disfarçam 
a chama da esperança que não deixa de brilhar. 

Srs. Constituintes, em vinte anos de resistência também tivemos des-
vios e vacilações. Vivemos hesitações e receios, mas soubemos, ao final, 
ser fiéis ao anseio nacional. É isso o que a nação, de novo, espera de todos 
nós. É esse o caminho que a história nos aponta. É isso, enfim, o que es-
peramos todos, não apenas o PMDB, mas a própria Assembleia Nacional 
Constituinte, que nasceu das ruas e não pode contra as ruas se voltar.
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Adeus, PMDB35

Discurso de 28 de março de 1988. Com críticas à Nova República e 
ao comportamento do PMDB, aos quais acusa de trair os ideais da 
resistência democrática e da transição, justifica sua ruptura com o PMDB, 
mencionando sua participação no Movimento de Unidade Progressista 
(MUP), grupo de dissidentes que fundará o PSDB. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente Ulysses Guimarães, 
Sras. e Srs. Constituintes, quando ingressei na vida pública, o Brasil en-
frentava uma das mais graves crises de sua história política. Talvez como 
nunca antes, certamente em escala sem precedentes, brasileiros eram pre-
sos sem processo, torturados nos quartéis, assassinados nos porões da di-
tadura. A economia cresceu no modelo concebido por Roberto Campos 
e Delfim Netto, isto é, um modelo sem povo. O general Golbery do 
Couto e Silva montava o projeto “Brasil Grande Potência” martelando a 
cabeça de estudantes, trabalhadores, intelectuais, políticos, enfim todos 
os que ousavam a ele resistir. Havia dois partidos: a Arena, se jactando de 
ser o maior partido do Ocidente, não sei se o maior, mas seguramente o 
mais subserviente; e o MDB, que se legitimou nas ruas, na luta, no voto. 
Foi um tempo de muitas dificuldades e de grandes sofrimentos, um tem-
po melancólico, como será anotado no livro da história: 

Sempre que, fiéis à vontade popular, as oposições ameaçaram 
o poder discriminatório e se constituíram em alternativa de poder, 
o sistema, mudando casuisticamente as regras vigentes, procurou 
impedir esta alternância. Moveremos implacável combate contra 
a corrupção. O PMDB se oporá decididamente à prorrogação de 
mandatos políticos, à supressão ou adiamento de eleições.

Estes são alguns dos compromissos contidos no Manifesto dos 
Fundadores à nação. A que aí está, a Nova República, nada mais repre-
senta do que a caricatura da República de generais de 1964 que comba-
temos tão firmemente. 

A Nova República baixa salários por decreto-lei, institucionaliza a fra-
queza e a indecisão; premia a fraude e a corrupção. Desnacionaliza a econo-
mia, propõe o retorno à política monetarista do FMI. E mais do que tudo 
isto, Sr. Presidente, pretende usurpar o mandato presidencial da transição 

35  Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte, de 29 de março de 1988, p. 8851.
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democrática, um compromisso de Tancredo Neves e do PMDB. Falhou 
o governo, falharam os partidos que lhe dão sustentação. Para prorrogar o 
seu mandato contra a vontade expressa da nação, não hesita o presidente 
da República em utilizar expediente golpista. Poucas vezes se assistiu a 
espetáculos de tamanha degradação moral e política como a votação da 
forma de governo e mandato permanente do presidente da República. 
Os anais da Assembleia Nacional Constituinte registraram para a histó-
ria os mecanismos de intimidação e ameaça. Militares, ministros civis 
e governadores transformaram a Assembleia Nacional Constituinte em 
um balcão de negócios escusos. Tudo isto se faz com o apoio explícito do 
PMDB, da sua maioria adesista e fisiológica e da direção partidária. Esta 
maioria, dita centrista, é hoje majoritária. Na realidade, essa gente não 
gosta do Brasil, confunde nacionalismo com xenofobia e patriotismo com 
estatismo irresponsável. Essa gente é a mesma matéria-prima que apoiou 
a ditadura durante 22 anos. Não vieram como Teotonio Vilela ou Severo 
Gomes para enriquecer a legenda da resistência.

Certamente não faltaram vozes de advertência ao PMDB. 
O Movimento da Unidade Progressista (MUP), em maio do ano passa-
do, em encontro com militantes, exortava ao rompimento com o governo 
Sarney. A militância peemedebista arrancou a convenção extraordinária 
para que o partido se posicionasse diante da forma de governo e mandato 
do presidente. Pedia-se uma imediata reformulação da política econômi-
ca. Tal como agora, a direção partidária determinou que o partido nada 
decidiria. O último grito de alerta, Sr. Presidente, veio dos homens e das 
mulheres que construíram esta história de luta. Novamente o PMDB, 
como partido político, se omite na tomada de decisões no diretório na-
cional. A nossa divergência básica com o governo Sarney e agora com o 
PMDB vem do sentimento de que fomos traídos. De que tudo em volta 
apodrece, tocado pelo Rei Midas. E nós, os líderes, permanecemos aco-
vardados, calados pelo medo da implosão partidária. 

De que nos serve ocupar dois, três, quatro ou mais ministérios em 
um governo como este? É melancólico observar, Srs. Constituintes, 
a f igura respeitável do professor Celso Furtado no Ministério da 
Cultura. Que cultura se produz no Brasil do acadêmico José Sarney? 
Como justificar perante o povo e a história que foi justamente com o 
PMDB, dito autêntico, no Ministério da Ciência e Tecnologia que se 
arrebentou a reserva de mercado na área de informática, um crime de 
lesa-pátria cometido pelo medo de enfrentar soberanamente as amea-
ças dos Estados Unidos da América?
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Procurei palavras para dar cerimônia e símbolo a este pronuncia-
mento, onde comunico que me desligo do PMDB. Não encontrei 
nada mais forte do que as palavras de um militante do Agreste me-
ridional de Pernambuco: “Não estamos saindo do PMDB, é ele que 
está saindo da gente.”

Parto, pois, com a emoção de quem deixa catorze anos de luta po-
lítica dentro desta gloriosa sigla. Parto com a emoção de quem parti-
cipou de algumas das mais belas campanhas da história política deste 
século: a da anistia, da anticandidatura, tendo à frente o presidente 
Ulysses Guimarães, e a memorável campanha das Diretas Já. Deixo 
neste partido companheiros de luta e líderes da resistência democrá-
tica, que são hoje referência e inspiração: Francisco Pinto, Maurício 
Fruet, Odacir Klein, Hélio Duque, Egídio Ferreira Lima, Mário 
Covas. Presto homenagem ao comandante da travessia, presidente 
Ulysses Guimarães, que, por fatalidade, viu-se envolvido com o que 
aí está. Quero fazer uma referência carinhosa aos companheiros do 
MUP. Presto a homenagem final a este que é referência nacional das 
forças populares e democráticas. Refiro-me ao governador do meu 
estado, Miguel Arraes de Alencar.

Ao final do século XX, quero participar de um partido político 
que possa responder aos desafios de uma economia que se interna-
cionaliza, de um mundo ameaçado pela destruição nuclear, de um 
povo que lutou durante décadas contra uma sociedade obscurantista, 
atrasada. Quero participar ativamente da sociedade inteligente do sé-
culo XXI. Quero lutar pela paz! 

De Carlos Drummond de Andrade, um trecho de “O marginal”, 
que é forma poética de se dizer o que eu disse:

As humilhações sem conta

que pesavam sobre os fracos.

Os direitos mais singelos

nunca mais consentidos.

O gosto ardente da posse

acima de qualquer código.

A volúpia de mandar

e de mandando, oprimir.
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A ilha para Pernambuco36 

Discurso de 30 de agosto de 1988, justifica sua emenda que devolve ao 
estado de Pernambuco a administração da ilha de Fernando de Noronha.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Constituintes, quando o tucano foi indicado símbolo do partido po-
lítico a que pertenço, votei a favor dessa indicação porque o referido 
pássaro é o símbolo da ecologia, portanto, da modernidade, símbolo de 
um partido democrático. 

Quero comunicar à Casa, aos Srs. e Sras. Constituintes que o go-
vernador Miguel Arraes de Alencar me autorizou a divulgar seu com-
prometimento com a Assembleia Nacional Constituinte, no sentido de 
que, pertencendo o arquipélago de Fernando de Noronha ao estado de 
Pernambuco, imediatamente elaborar-se-á um código ecológico para 
sua exploração. Quero, ainda, desfazer os mitos da falsa inteligência, 
de que o governador de Pernambuco não está interessado na anexação 
e de que o estado de Pernambuco não pode arcar com os gastos previs-
tos em decorrência da transferência da administração do arquipélago 
para nosso estado. Declara o governador de Pernambuco: “Esta despesa 
Pernambuco banca. Este compromisso Pernambuco assume.”

Tenho muito respeito pelo constituinte Fábio Feldmann, a quem es-
colhi como meu guia nas questões ecológicas. Eu e o grupo de ecologistas 
ao qual pertenço, em Pernambuco, ajudamos a incluir nesta Constituição 
o que é considerado como mais perfeito sobre ecologia. Portanto, não 
seríamos nós, pernambucanos, a bancada de Pernambuco, que iríamos 
pleitear a administração de Fernando de Noronha para mera exploração 
comercial. Queremos respeitar a modernidade e queremos que nos res-
peitem, a nós, pernambucanos, também. Quero dizer que, lendo o artigo 
do constituinte Fábio Feldmann, vejo coisas escritas que não são dignas 
da sua inteligência. Por exemplo, diz S.Exa. que votamos a anexação de 
Fernando de Noronha a Pernambuco para “por via oblíqua votar con-
tra o presidente Sarney, atingindo a figura do governador do território, 
Fernando César Mesquita”. Não é verdade. Nós, tucanos, não precisa-
mos de vias oblíquas para atingir o presidente Sarney. Somos oposição às 
claras e não precisamos deste voto para atingirmos o presidente, muito 

36 Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte, de 1º de setembro de 1988, p. 14030.
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menos o governador. Precisamos, menos ainda, de responder aos insultos 
pessoais que o governador fez à bancada de Pernambuco e a mim, pesso-
almente, por ter dado o voto pela anexação do arquipélago.

Quero desfazer um equívoco: Pernambuco é o Brasil. Não podemos 
ter um comportamento diferente do Sul para o Norte. Não podemos 
dizer que somente os estados do Sul têm capacidade de preservar a eco-
logia, que os do Nordeste, por serem pobres, não podem preservar os 
seus parques ecológicos. Nós o fazemos e nos comprometemos a fazê-lo. 
Justamente para desfazer este equívoco que grassa nas bancadas ditas pro-
gressistas, de que o governo federal é quem preserva a ecologia, vamos 
fazer com que Fernando de Noronha volte ao governo federal, deputado 
Fábio Feldmann?

Foi preciso que um jornal norte-americano, o New York Times, denun-
ciasse que a Amazônia estava pegando fogo, apesar do governo federal, do 
IBDF e da Sema. E o que dizer do Pantanal Mato-grossense? Será que os 
ilustres constituintes vão querer arrancar o Pantanal de Mato Grosso para 
entregá-lo ao governo federal para preservar a ecologia?

Ecologia não é sinônimo de pobreza nem de riqueza, é uma consci-
ência, consciência ecológica e nós a temos. 

Sei que há interesses escusos que fizeram com que 1.200 ilhéus 
aqui viessem trazidos pelos recursos públicos federais. Eles sequer têm 
liberdade para tomar um copo com água doce sem o consentimento do 
governo, mas têm recursos públicos para imprimir uma publicidade tal, 
de forma a trazer para cá um Boeing cheio de pessoas para nos pressio-
narem em nome da consciência ecológica.

Faço um apelo à Assembleia Nacional Constituinte, não como per-
nambucana, mas como brasileira, para que confiem na consciência eco-
lógica de Pernambuco e nos ajudem a crescer. Este não é o pleito da 
Constituinte Cristina Tavares, nem da direita ou da esquerda.

A autoria dessa emenda coletiva é do constituinte José Moura e ela 
está subscrita por todos os constituintes, independentemente de parti-
do, do estado de Pernambuco. 

Portanto, mais como brasileira do que como pernambucana, peço 
a V.Exas. que façam justiça a Pernambuco e à nossa história, pois 
Fernando de Noronha pertenceu àquele estado durante quatro séculos. 
Somente agora é que os ecologistas se levantam.



265

PERFIS PARLAMENTARES CRISTINA TAVARES

Salve Dom Hélder Câmara,  
profeta da esperança37

Discurso pronunciado em 11 de abril de 1989, em homenagem à trajetória 
política e religiosa do arcebispo de Olinda e Recife, D. Hélder Câmara, 
incansável lutador pela democracia e pela justiça social, em sessão 
especial realizada pela Câmara.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, deputado Paes de 
Andrade, D. Hélder Câmara, nosso homenageado, Exmos. Srs. Membros 
da Mesa, Sras. e Srs. Deputados, a Câmara dos Deputados saúda, nes-
te momento, mais que uma vida, por mais edificante que ela seja, em 
seus oitenta anos de permanente juventude e de impressionante lucidez. 
Saudamos mais que um trabalho apostólico de sessenta anos, por mais 
fecundo que tenha sido o pastoreio dos brasileiros e por mais profética 
que tenha sido a anunciação da Boa Nova aos cidadãos de todos os con-
tinentes. Saudamos o arcebispo emérito de Olinda e Recife, D. Hélder 
Câmara, cidadão universal e bispo da Igreja de Deus em todo o mundo, 
saudamos o profeta da esperança, o mensageiro do futuro e o símbolo da 
resistência à opressão sob todas as formas. Saudamos em D. Hélder meio 
século da Igreja em nosso país, mas vemos nele, também, o inesquecível 
referencial de luta contra a mais longa noite de obscurantismo e de into-
lerância que se abateu sobre o nosso Brasil. Vemos em D. Hélder a cora-
gem de resistir, mas saudamos nele, sobretudo, a sabedoria de antecipar o 
futuro e de plantar o amanhã. 

Muito antes que ele fosse bispo, muito antes que o Concílio Vaticano 
II soprasse ao mundo a chama da colegialidade episcopal, já D. Hélder 
plantava no Brasil as sementes férteis da nossa CNBB, que ele viria a 
dirigir por doze anos como seu primeiro secretário-geral, até 1964. 
Poucos no mundo inteiro se preocupavam, na Igreja, com a ação dos 
leigos, e já D. Hélder inspirava e alimentava no Brasil os primeiros movi-
mentos da Ação Católica. Em 1964, ao assumir a arquidiocese do Recife 
apenas dez dias depois do golpe de 1º de abril, teve a coragem evangélica 
de assumir o gesto do distanciamento do poder e de aliança com a nação. 

“Ninguém se espante”, advertiu, “ao ver-me com criaturas tidas 
como envolventes e perigosas, da esquerda ou da direita, antirreformistas 

37  Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 12 de abril de 1989, p. 2107.
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e reformistas, antirrevolucionárias e revolucionárias, tidas como de boa 
ou má fama. Ninguém pretenda prender-me a um grupo, ligar-me a um 
partido, tendo como amigos os seus amigos e querendo que eu adote as 
suas inimizades.” 

O distanciamento de 1964 logo se transformaria em clara ruptura. 
Mais D. Hélder atuava, mais a Igreja se afastava do poder e dos pode-
rosos, e mais se unia, com o corajoso desprendimento dos santos, aos 
pobres e aos marginalizados. Os gestos referenciais de D. Hélder, em 
Pernambuco, se transformaram, então, na senha que iria desencadear a 
mais profunda revolução pastoral da história de nosso país. No Recife, 
o arcebispo recusou os palácios e foi morar no fundo de uma sacristia. 
Mas de lá teve a sensibilidade de animar o movimento que escancarou 
as portas da Igreja para os pobres de todas as classes sociais. Comandou a 
Igreja na corajosa caminhada para as praças e para o campo. Pela primei-
ra vez os altares se fincaram na lama das favelas e na fuligem das fábricas; 
pela primeira vez a eucaristia se fez vida na miséria dos mangues e se fez 
esperança no abandono dos morros. 

Foi no Recife que a Igreja Católica antecipou as decisões da 
Conferência Episcopal Latino-americana de Medellín, em 1968, na 
Colômbia, organizando e vivenciando as comunidades de base que en-
carnaram a opção preferencial pelos pobres. 

Eu lhe trago, D. Hélder, a saudação do homem simples de todos os 
Brasis, empobrecidos e espoliados em seus direitos mais elementares, 
sem vez e sem voz – pois ele não esquece que toda a sua pregação e todo 
o seu trabalho visaram a que ele tivesse sua própria voz e assumisse sua 
própria vez. Só a memória do meu povo poderá contar as histórias fre-
quentes mas desconhecidas do apoio inarredável ao trabalho de organi-
zação contra a opressão. Só a memória do povo poderá repetir a história 
comovente da solidariedade de um homem à luta contra a injustiça e a 
saga de sua coragem no grito contra a servidão. 

Eu lhe trago, D. Hélder, a saudação dos que encontraram em sua 
casa, em sua palavra, a proteção contra o arbítrio. Só as madrugadas tes-
temunharam quantos oprimidos, quantos perseguidos o procuraram na 
noite, fugindo à intolerância e ao obscurantismo. Presos e perseguidos 
políticos de todos os matizes, aos quais nunca pediu qualquer atestado 
ideológico, aos quais perguntou, apenas, de que forma se poderia ajudar. 

Se ontem foi necessária a intervenção corajosa contra a violação dos 
direitos humanos, hoje, desgraçadamente, assiste-se em Pernambuco 
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à repetição de fatos que desrespeitam os direitos mais fundamentais. 
O aparato de segurança, tão pródigo em espancar grevistas desar-
mados, esta Polícia Militar, tão arrogante com o funcionalismo que 
exercita seu direito constitucional de greve, mostra-se impotente e 
conivente com o Esquadrão da Morte. 

Eu lhe trago, D. Hélder, o agradecimento de trabalhadores ampara-
dos na sua luta contra a usurpação do que lhes é mais legítimo – o direi-
to à própria vida e à vida com dignidade. Eu lhe trago o reconhecimento 
dos camponeses, animados em sua luta obstinada pela reforma agrária 
inadiável como imperativo da justiça. Eu lhe trago, D. Hélder, a reparação 
histórica do silêncio desta Casa, que não soube ou não pôde contrapor-
-se ao poder, quando ele o caluniava sem direito à defesa, ou quando 
lhe impunha a mais férrea das censuras. A Câmara não lhe emprestou 
a voz, quando era preciso gritar em defesa da liberdade. A Câmara não 
lhe ofereceu tribuna, quando era preciso denunciar a iniquidade. Eu 
lhe trago, D. Hélder, o reconhecimento dos brasileiros, violentados e 
feridos na sua consciência de cidadãos e de homens livres pelas balas co-
vardes que estouraram na noite, furando os muros de sua casa-sacristia. 
Elas não o silenciaram e fortaleceram sua resistência. Quem esquecerá 
o corredor polonês da polícia da ditadura, que emparedava o clero e o 
arcebispo do Recife na procissão fúnebre de enterro do padre Antônio 
Henrique, trucidado e assassinado por seu trabalho na pastoral da ar-
quidiocese do Recife? O arcebispo ensinou ao Brasil que era preciso e 
era possível resistir. A coragem do profeta aliou-se aos sonhos do poeta 
que descortinou ao país cabisbaixo e deprimido rasgos da mais alen-
tadora esperança. “Quanto mais negra é a noite, mais carrega em si a 
madrugada.” A esperança como senha da resistência, a crença no futuro 
alimentando a coragem no presente. 

Símbolo e referência de seu tempo, sua voluntária aposentadoria, 
por isso mesmo, não lhe cala a voz nem lhe aponta o fim da peregri-
nação evangélica pelo mundo. Felizmente, no Brasil e em todos os 
continentes, ecoa hoje, como ontem, com a mesma força dos obstina-
dos, com a mesma coragem dos profetas, a pregação inconfundível e 
obstinada contra as estruturas de opressão, em favor de uma nova or-
dem econômica internacional, em favor da justiça, enfim, como novo 
nome da paz. Não faltou quem buscasse confundir essa pregação com 
uma campanha contra o próprio Brasil. Não faltou quem ouvisse nes-
sa voz a defesa de partidos ou de blocos de poder. Por ignorância ou 
por má-fé, esses serviçais da ditadura e arautos da opressão esqueciam 
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propositadamente um de seus mais repetidos ensinamentos – o de que 
nada mais parecido com uma ditadura do que outra ditadura, ideolo-
gias à parte. Mais ainda, esqueciam o diagnóstico sábio e antecipado 
em pleno período de Guerra Fria, quando esse incansável apóstolo 
da paz denunciava o anacronismo da divisão do mundo entre o Leste 
socialista e o Ocidente liberal e capitalista. Há tempos ele nos alerta 
para a inevitável divisão do mundo entre o Norte dos ricos e abastados 
e o Sul dos pobres e espoliados, a barreira ideológica facilmente ultra-
passada pela afinidade de interesses econômicos. 

Sua luta de ontem e de hoje, D. Hélder Câmara, nos rasga caminhos 
para hoje e amanhã. 

Os brasileiros não podem esquecer a preciosa lição de amor à liber-
dade – pois sem ela não se sacrificam apenas os governos e a democra-
cia, sucumbe o próprio homem. Os brasileiros não podem restringir-
-se na caminhada de construção do Brasil aos direitos, às garantias e 
liberdades puramente individuais, por mais caras que elas sejam, por 
mais fundamentais que elas pareçam. É preciso garantir e profundar os 
direitos sociais, felizmente descortinados pela nova Constituição, que o 
Brasil mal começa a conhecer e a viver. 

Não basta ao Brasil garantir índices satisfatórios de crescimento eco-
nômico, é preciso assegurar indicadores sociais que ref litam o desenvol-
vimento com um mínimo de justiça e equidade.

Os cristãos deste país não podem esquecer, muito menos sepultar, 
a coragem de botar a Igreja na rua e no meio do povo. Não se pode 
permitir que a Igreja das lutas sindicais e da organização popular, que a 
Igreja da Pastoral da Terra e da defesa intransigente de minorias como 
os índios e os negros; que a Igreja das comunidades de base e das comis-
sões de justiça e paz se entrincheire e se acomode na segurança das sa-
cristias e no conforto dos palácios. Não se pode permitir que a Igreja se 
feche em redomas de poder, indiferente ao grito das ruas e ao sofrimen-
to das praças. Nem muito menos que abdique ou se esqueça da condição 
humana, dignificada com a encarnação do Cristo. Para nós, o lema de 
cristãos, como o desafio de cidadãos, é promover o desenvolvimento do 
homem todo e de todos os homens. A dicotomia vesga entre corpo e 
alma só favorece a acomodação dos que pretendem instrumentalizar o 
Evangelho a serviço da dominação, e manipular a Igreja e a fé a serviço 
da miséria. A Igreja do Brasil, D. Hélder, não mais se encantará com os 
palácios nem com as honrarias. Temos a confiança de que a nossa Igreja 
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poderá, com fidelidade e verdade, repetir, como os bispos nordestinos 
em seu documento pastoral, o salmo do profeta: “Eu ouvi os clamores 
do meu povo.” O Brasil e o mundo, D. Hélder, ouviram sua pregação. 

Poderia, neste momento, saudá-lo como doutor das principais uni-
versidades do mundo. De Harvard ou da Sorbonne; de Florença ou de 
Louvain; de Munster ou de Amsterdam. São, enfim, trinta universi-
dades do mundo inteiro que lhe reconheceram a pregação pela justiça 
nas relações sociais e nas relações econômicas internacionais. Poderia 
saudá-lo com o título prestigioso que lhe outorgou o Papa João Paulo II, 
diante de mais de cem mil brasileiros reunidos no Recife: “Irmão dos 
pobres e meu irmão”. 

Permita, no entanto, Sr. Arcebispo, que eu o trate com a intimidade 
dos recifenses, que o chamam de Dom. Dom dos Pobres, da Paz e da 
Justiça. Dom do Amor. Quem o conhece com a proximidade do vizinho, 
quem o tem como a presença solidária e constante do amigo, sabe que 
não é preciso acrescentar mais nada. O Dom encerra tudo, tudo resume. 
Permita, então, que eu faça minha e desta Casa esta epígrafe de santo que 
o Recife escolheu para sintetizar os oitenta anos de uma vida tão nova e 
produtiva que parece ter começado ontem. Muito obrigado, Dom. Pelos 
cristãos e pelo Brasil. E por todos os que, vivendo hoje, merecem conhe-
cer e testemunhar o profeta que planta o futuro sem esquecer a esperança. 
Que semeia a esperança sem descuidar da fé. E que vive a fé até seus últi-
mos desdobramentos em uma caridade encarnada na justiça. 
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Contra a privatização das Teles38

Discurso de 20 de abril de 1989 denuncia medidas tomadas pelo governo 
brasileiro violando o monopólio estatal das telecomunicações, adotado pela 
Constituição promulgada no ano anterior, preparando o caminho para a 
privatização do setor. Cristina Tavares aborda também sua saída do PMDB.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, diante do farto noticiário de hoje, quero primeiramente te-
cer considerações sobre a reunião de ontem dos notáveis do PMDB. São 
tão notáveis, Sr. Presidente, que se esquecem de uma história que não 
pode ser rasgada e jogada no lixo. 

Falo muito à vontade, Sr. Presidente. Tanto eu como V.Exa., que 
preside esta sessão, tivemos a dignidade de sair do PMDB quando fica-
mos a discordar da orientação da sua executiva e do seu presidente, mas 
fomos à tribuna e dissemos as razões políticas pelas quais deixávamos a 
legenda do PMDB. Não apunhalamos o presidente Ulysses Guimarães 
pelas costas, não fizemos aquilo que, melancolicamente, a nação hoje 
conheceu. Iniciaram uma reunião dizendo-se eleitores e correligioná-
rios do deputado Ulysses Guimarães, e traíram o presidente do seu par-
tido, sem dizer por que tinham agido daquela forma. Hoje, a nação vê, 
no PMDB, o retrato de Judas, o retrato daqueles que não têm nenhum 
respeito pela história do seu partido. Como, então, poderiam represen-
tar a história deste país? 

Quero deixar registrada minha solidariedade pessoal ao presiden-
te Ulysses Guimarães contra a infâmia que lhe fizeram seus amigos e 
correligionários.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quanto a outro assunto, há 
algum tempo, desde que se delineou o conteúdo da nova Constituição 
nas votações em primeiro turno, vêm ocorrendo iniciativas de setores 
do Executivo para ferir a intenção da nova Carta. Essa burla é espe-
cialmente notada na área de telecomunicações, setor que incorpora 
intensamente as tecnologias mais avançadas do mundo e que por isso 
apresenta altíssimo índice de lucratividade para quem o explora, desper-
tando o apetite do capital privado, inclusive multinacional. Além disso, 

38  Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 21 de abril de 1989, p. 2420.
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comunicação é poder – político e econômico – e o domínio da tecnolo-
gia das telecomunicações concentra e multiplica esse poder. 

A estratégia de desrespeito à Constituição é a seguinte: de forma es-
parsa, sem ligações aparentes, vêm sendo editados desde agosto passado 
portarias e decretos regulamentadores da antiga legislação, numa ante-
cipação ao trabalho que é da competência do Congresso Nacional. No 
entanto, quando se analisam as consequências de alguns artigos como 
que colocados inadvertidamente no corpo desses textos, percebe-se 
uma manobra – seriada, bem articulada e bem concebida, reconheço – 
no sentido de privatizar os serviços mais rentáveis da área de telecomu-
nicações, burlando, na prática, o preceito constitucional que considera 
essa atividade de competência exclusiva da União. 

Dois decretos e uma portaria do ministro das Comunicações, edita-
dos entre agosto do ano passado e março deste ano, que tratam respecti-
vamente de telefonia móvel, reestruturação do Sistema Telebrás e clas-
sificação dos serviços de telecomunicações, são, na realidade, três peças 
de uma costura destinada a beneficiar grupos privados interessados na 
prestação do “serviço público restrito”, conceito antigo e, portanto, 
inadequado, sob o qual se abrigaria a versão mais moderna da telefonia, 
gerando lucros fabulosos para quem a administrar e propiciando o con-
trole de um setor estratégico das comunicações. 

Para que se entenda bem toda a manobra, é preciso lembrar expressa-
mente o espírito da norma constitucional no seu inciso XI, art. 21, que diz: 

Compete à União (...) explorar, diretamente ou mediante 
concessão, a empresa sob controle acionário estatal, os serviços 
telefônicos, telegráficos, de transmissão de dados e demais ser-
viços públicos de telecomunicações, assegurada a prestação de 
serviços de informações por entidade de direito privado através 
da rede pública de telecomunicações explorada pela União.

É preciso que se saibam, também, para melhor entendimento da tra-
ma, alguns aspectos técnicos da telefonia. Vamos a eles. Com o avanço 
tecnológico, surgiu a tecnologia da telefonia celular, uma inovação que 
torna desnecessário o telefone ligado por fio a uma tomada na parede. 

As centrais públicas permanecem, mas a comunicação entre elas e 
os usuários se dá por ondas de rádio captadas e transmitidas através de 
equipamentos sofisticados distribuídos entre si a pequena distância. Este 
é o filé mignon do avanço de telefonia no mundo e, por sustentar-se 
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na estrutura telefônica das centrais do sistema convencional, tem custo 
substancialmente menor, pois seus gestores só investirão nas estações 
celulares (receptoras e transmissoras de ondas de rádio) da periferia do 
sistema. 

O primeiro elo dessa corrente é o Decreto nº 96.618, de 31 de agosto 
de 1988, que regulamenta o serviço público restrito. Esse decreto, ao 
transcrever a definição de serviço público restrito dada pelo Código de 
Telecomunicações de 1962, enxerta-lhe expressões que alteram com-
pletamente o seu sentido, permitindo que a telefonia celular seja consi-
derada serviço público restrito e, portanto, objeto de privatização, o que 
não era o espírito da lei. 

De acordo com o texto original, serviço público restrito é um ser-
viço “facultado ao uso dos passageiros dos navios, aeronaves, veículos 
em movimento ou ao uso do público em localidades ainda não aten-
didas por serviço público de telecomunicação”. Na nova versão dada 
pelo decreto, constituem serviços públicos restritos “as diversas cate-
gorias de serviços de telecomunicações, quaisquer que sejam as formas 
ou meios utilizados, destinadas ao uso de passageiros de navios, aero-
naves, veículos em movimento, bem assim ao do público, em localida-
des ainda não atendidas por serviço público de telecomunicações fixo 
local”. O cinismo chega ao ponto de o decreto citar o art. 6º, alínea b, 
do Código de Telecomunicações e transcrevê-lo adulterado. 

A expressão “fixo local” introduzida pelos legisladores do Ministério 
das Comunicações tem o objetivo claro de mostrar que o que não é ser-
viço de telecomunicações fixo, é restrito e, portanto, privatizável. Com 
isso, a telefonia do futuro, que é a telefonia móvel, em que os usuários 
carregarão seus próprios aparelhos telefônicos no bolso, da mesma forma 
que carregam um maço de cigarros, será seguramente privatizada. 

Mas as maquinações não param aí. Em novembro do ano passado as 
empresas telefônicas estaduais, juntamente com a Telebrás, utilizaram o 
sistema de receita única e rateio em função de decisão coletiva de todas. 
Por esse sistema, denominado tráfego mútuo e estabelecido pela Portaria 
nº 1.149, de 16 de outubro de 1974, não havia remuneração específica do 
serviço prestado por uma empresa a outra. Deduzidas as despesas, o saldo 
restante era rateado, sem qualquer prejuízo para os usuários ou para o 
país, dado que se tratava de empresas públicas. Foi esse sistema que per-
mitiu, através da rentabilidade do sistema nos estados mais ricos, estendê-
-lo a estados mais pobres ou de posição geográfica desfavorável. 
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Com a participação de empresas privadas no serviço de telefonia, fi-
cou evidente que o sistema de tráfego mútuo tornar-se-ia inviável, dada 
a natureza diferente das empresas em interação. Mais uma vez a malícia 
dos legisladores do Ministério das Comunicações entrou em campo, e a 
velha portaria do tráfego mútuo foi derrubada pela Portaria nº 525, de 
8 de novembro de 1988, também através de artifício. O antigo sistema 
de remuneração deixou de existir graças a um artigo perdido no meio 
de uma portaria que redistribui atribuições entre empresas do Sistema 
Telebrás. Além de revogar expressamente a Portaria nº 1.149, da remu-
neração por tráfego mútuo, o decreto malicioso, urdido nos gabinetes do 
Ministério das Comunicações, criou a figura de entidades prestadoras 
de serviços privados com as mesmas atribuições das empresas do Sistema 
Telebrás, numa frontal violação ao inciso XI do art. 21 da Constituição, 
que considera competência exclusiva da União a prestação de serviços de 
telecomunicações. 

Mas o decreto fez ainda mais: em substituição ao “tráfego mútuo”, 
definiu a “Exploração Industrial de Serviços de Telecomunicações”, 
uma forma particular de exploração em que uma entidade exploradora 
de serviços de telecomunicações fornece seus serviços a outra entidade 
exploradora, mediante remuneração preestabelecida para prestação, por 
esta última, de serviço a terceiros. Na prática, a nova definição viabiliza 
o intercâmbio comercial entre as empresas públicas e privadas, embora 
seja uma incógnita o critério de cálculo do preço do serviço. 

O ciclo de esperteza, de violação premeditada ao interesse público 
foi fechado com o Decreto nº 97.057, de 10 de novembro do ano pas-
sado, editado dois dias depois da fatídica portaria. A título de regula-
mentação do Código de Telecomunicações de 1962, parcialmente em 
vigor, o decreto traz 164 definições de serviços de telecomunicações. 
Entre elas, a de serviço público restrito, cuja redação é exatamente a 
do Decreto nº 96.618, que enxerta expressões a definições contidas no 
Código, de modo a permitir a privatização. 

Não bastasse isso, o mesmo decreto dá uma interpretação malicio-
sa e privatista a outra expressão do art. 21 da Constituição. Esse tex-
to, além de considerar os serviços públicos de telecomunicações como 
competência da União, assegura “a prestação de serviços de informa-
ções por entidades de direito privado através da rede pública de teleco-
municações explorada pela União”. Pois bem, o decreto simplesmente 
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define “serviço de informações” como “serviços de teleinformática”, o 
que permite a privatização da transmissão de dados. 

Ora, a teleinformática, tal qual a telefonia celular, é um serviço alta-
mente rentável, nobre, e sustentado pelo sistema básico de comunicações 
montado pelo Estado e bancado pela sociedade. Ora, se os pesados sacri-
fícios do investimento na rede de sustentação a todas essas inovações 
tecnológicas foram públicos, não é justo que agora, quando se abrem 
as possibilidades de alta lucratividade com baixo investimento, o jogo 
seja transferido graciosamente para o setor privado. Desse jeito jamais o 
Estado se livrará do déficit público. 

É óbvio que os argumentos contrários à tese nacionalista têm de-
fensores de peso, entre os quais o secretário-geral do Ministério das 
Comunicações, Rômulo Furtado. Nas portarias e decretos, o raciocínio 
é enviesado e capcioso, parecendo até que os dois lados têm a mesma 
fonte de inspiração. O Sr. Rômulo Furtado, em recentes declarações a 
revistas especializadas em telecomunicações, afirmou que a Constituição 
aprovada logo será superada pelas novas tecnologias. Disse expressamente 
que foi a evolução tecnológica que determinou o movimento mundial 
de quebra dos monopólios de telecomunicações. Deliberadamente, o Sr. 
Rômulo Furtado deixou de dizer que as opções tecnológicas não são fru-
to de geração espontânea. Por trás delas há sempre uma decisão política. 

Para ele, que tem o poder de escolher a tecnologia a ser incorporada 
pelo nosso sistema de comunicações, e que tem agido sempre no inte-
resse do capital privado, faz então sentido dizer que o avanço tecnoló-
gico leva à privatização. Levará, sim, se este Congresso ficar impassível 
às manobras como as que acabo de relatar e que, por trás da inovação 
tecnológica, mantêm atreladas articulações políticas destinadas à desre-
gulamentação e privatização das telecomunicações. 

Devemos evoluir, sim, encampar todas as inovações. Mas a escolha 
da tecnologia deve ter presente, sempre, não o interesse econômico de 
determinado grupo, mas a probabilidade de benefício de todo um seg-
mento industrial e da própria sociedade.
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Dina Sfat39

Discurso pronunciado em 2 de maio de 1989, em homenagem à atriz Dina 
Sfat, que acabava de morrer depois de uma dura luta contra o câncer, 
doença que Cristina Tavares também já enfrentava.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
só mesmo Dina Sfat teria capacidade de transformar este momento de 
saudade num momento poético. Aqui, neste plenário, quase sempre tão 
preso à aridez do quotidiano político, temos, graças a ela, um momento 
de poesia, de introspecção, de ref lexão sobre o sentido da vida e sobre 
essa sociedade antropofágica, que faz do homem lobo do homem, cega-o 
e impede-o de ver que o famigerado progresso, se não propicia o equilí-
brio entre o indivíduo e o mundo, devora-o da mesma forma como o 
câncer que a levou do nosso convívio. 

Para falar de estrela é necessário um pouco de poesia. E Dina Sfat foi 
uma estrela no seu sentido mais pleno. Com sua luz própria, sua capa-
cidade de enxergar com lucidez as angústias do mundo e sua coragem 
de revelar ideias e medos, foi o norte de muita gente. Como um astro, 
brilhou no firmamento, e sua luz freou um pouco o obscurantismo que 
nos cerca e ameaça. Com sua garra, mostrou que o nosso pode ser um 
bom mundo, desde que, em vez do arbítrio, da demagogia e do oportu-
nismo, prevaleçam o bom senso e a integridade. 

Portanto, a homenagem que presto agora, em nome do PSDB, não é 
apenas à atriz Dina Sfat. É muito mais à mulher, à cidadã que foi a me-
lhor cabeça política do meio artístico, que sempre se postou a favor dos 
movimentos de valorização do homem e cuja trajetória pessoal faz parte 
da nossa história contemporânea. Em quase todos os seus gestos expres-
sou a necessidade de emancipação da mulher brasileira, sua vontade de 
deixar de ser cinderela e conquistar a independência, fazendo revolução 
no seu próprio corpo. 

Nunca se rotulou de feminista, mas foi uma das lutadoras do 
movimento das mulheres. E quando se dizia que o aborto era cri-
me, teve coragem política e moral de mostrar que a questão não se 
prendia aos estreitos limites do bem e do mal. Envolvia aspectos 

39  Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 3 de maio de 1989, p. 3059.
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humanitários, afetivos, existenciais e até mesmo f inanceiros e, por 
isso, em diversas situações, não poderia ser considerado crime.

Partilhei com Dina Sfat a honra de sermos algumas das escolhidas 
como Mulheres do Ano em 1988. Não pude comparecer à cerimônia 
de recebimento do título, mas Dina Sfat o fez por mim, potenciali-
zando a honraria. Também em meu nome compareceu à solenidade 
uma mulher que soube ser tanto e que, como vítima do câncer, soube 
mostrar ser este o triste símbolo deste árido e perverso final de século. 

Embora pareça chocante, impõe-se a associação. O câncer é uma 
degeneração do tecido humano, de uma célula individual e não-soli-
dária que vive de engolir as outras. Pode ser provocado por fatores ex-
ternos, como o cigarro, a poluição, a degeneração da qualidade da vida. 
Também tem suas raízes no estresse e na tensão provocados pela inca-
pacidade do homem de compreender e aceitar o mundo em que vive. 
O mesmo câncer de um ser humano, um indivíduo, se reproduz em 
escala social: o individualismo, o egocentrismo, a falta de solidariedade 
são o câncer da sociedade que sustenta a desigualdade para dar força à 
cidadania deformada, exploradora e opressora. 

O método que Dina buscou primeiro para a cura do câncer que se 
alojou no seio, e depois se alastrou por todo o seu corpo, merece o nosso 
respeito. Os métodos alternativos, como a homeopatia e a bioenergética, 
não são soluções prontas nem oferecem resultados imediatos, mas são o 
caminho do futuro, não apenas para a cura isolada de um corpo huma-
no, mas para de toda a sociedade. Para Dina, a cultura ocidental pre-
datória, criadora de produtos cancerígenos consumidos pelo homem, 
da radioatividade e dos agrotóxicos, provoca não apenas a desarmonia 
do corpo humano e o leva à morte. Ela também destrói a humanidade, 
transforma os homens, sorve-lhes os melhores sentimentos, destruindo 
neles a essência da vida. 

Falamos de uma estrela, invocamos um momento poético, e ela 
também nos inspira agora um apelo ao senso humanitário, para que ele 
passe a permear pelo menos um pouco os nossos gestos.

Este poderia não parecer um momento oportuno, mas o é. Sei que 
estou falando também por Dina Sfat, colocando a este plenário as an-
gústias de centenas de brasileiros em tratamento de câncer no exte-
rior e cujas esperanças de prolongamento de vida foram drásticas e 
cruelmente cortadas pelos tecnocratas do atual governo. Para alguns, 
pode parecer que o tratamento médico no exterior seja coisa de ri-
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cos e esnobismo: esses poucos de visão tão estreita precisam enxergar 
que, infelizmente, não estão em nosso país os avanços tecnológicos e 
científicos que permitem o tratamento e até mesmo a cura do câncer, 
justificando-se aí a necessidade das viagens. 

Tentei pessoalmente junto ao ministro da Fazenda, Maílson da 
Nóbrega, para que se despisse de sua face medíocre e tecnocrática, de 
vassalo do FMI, e pudesse mostrar a sua face mais humana, e encarasse 
a vida como um direito inalienável. Mas a Maria Antonieta cabocla é 
diferente da que povoa os livros de história: a guilhotina que deveria ser 
sua, ela a transfere aos cancerosos condenados à morte precoce pelo cor-
te do dólar-saúde, tão necessário aos tratamentos no exterior. Somente 
em nosso país esta situação ridícula, em que os portadores de câncer e 
outras doenças muito graves têm de pagar a conta do déficit público e 
do nosso endividamento externo. Parece chocante tratar desse assunto 
numa sessão de homenagem, porém mais chocante ainda é receber, em 
nosso gabinete, diariamente, dezenas de apelos pela volta do dólar-saúde 
e pelo renascimento da esperança de centenas de vidas. É, portanto, em 
homenagem a Dina Sfat e a muitas outras pessoas que sofrem de câncer 
que lanço aqui um apelo direto aos sentimentos humanitários do pre-
sidente Sarney, na esperança de despertá-los e de obter a revogação de 
medida tão ridícula quanto cruel. 

Falar sobre a perda que foi e é a morte de Dina Sfat é falar sobre a 
vida. Num país carente de tanta coragem de se dizer o que se pensa, de 
se lutar pelo que se quer, e de sabedoria para se tirar lições de cada mo-
mento, o lugar dela é impreenchível. Dina Sfat, descanse em paz! 

Poema para Dina
(Artur da Távola)

Donde vinha, Dina

aquele teu olhar de cobrança

do que a ti não parecia sério?

Olhar duro, perguntador, valente?

Por vezes, era abusado e brincalhão

E engolfava teu riso meio preso

por mil e uma repressões.

Outras vezes o olhar
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fazia-se vago

e dissimulava dor, ironia

ou perturbação.

Donde vinha, Dina,

aquele olhar camponês?

De que Polônias, trigais

ou sofrimentos viajou,

misterioso, para te fazer estupefacta

diante do real? Por isso, atriz.

Quando apareceu, Dina Sfat,

o teu inconformismo?

O tapa de arte e palavra

na prepotência? Tua zombaria

da arrogância burra?

Começou nos antepassados perseguidos?

Prosseguiu em teu corpo brasileiro?

Renascerá nas filhas? Que ecos

de gritos marcaram a entranha,

e a machucada expressão de teu rosto?

Dentre tantas, possuías uma coragem

única, original, patenteada:

estavas sempre em obras.

Eras mãe, atriz, mulher, política.

Opinavas, lutavas,

mas sempre se autoconstruindo,

nova a cada dia. Incerta e inesperada

a cada descoberta.

Festa de constante renovação

eras inaugural sendo sólida.

E tal perturbação te fazia bela e fugidia,

machucada e esperançosa,
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confusa e cristalina,

ancestral e contemporânea.

Onde foste buscar, Dina,

o gosto de representar?

O ritual, a magia, o deslumbramento

De, outras, seres? Outros seres

fecundavas de esperanças

e de partes tuas irresolvidas,

mas resolutas, faceiras em cena,

vaidosas do espetáculo de re-ser.

Como te fizeste tão forte

originada na fraqueza essencial

dos desarmados? Dos idealistas?

Dos que não desistem do sonho?

Dos que enfrentam enfermidades

ou indiferenças,

Baionetas ou bisbilhotices? Como?

De onde emergiu, guerreira,

o teu eterno feminino? O charme

de tua sedução? O riso triste

de quem se desavinha

com a felicidade pessoal

porque só se realizava

na justiça geral.

Como conseguias encaixar

o teu eterno feminino,

a arte de seduzir que manejavas

sem, porém, utilizá-la

na própria felicidade?

Viria daí o riso triste

que morava escondido
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em tua face clara?

O que te fez atriz, Dina?

Vontade de servir?

O sangue milenar dos deserdados?

A menina travessa?

A mulher indômita?

A pensadora política?

A sonhadora tenaz?

A lutadora? A vaidosa?

Pedaço de fibra

vibrátil menina,

foste coragem, atrevimento,

sonho e vontade.

Foste pessoa,

gente, vida em exaustão,

ânsia viva de ser e fazer

muito mais o que

adivinhavas, sábia,

do que sabias, mulher.
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Por que brizolei40

Discurso de 18 de agosto de 1989, justifica o apoio à candidatura Leonel 
Brizola, do PDT, a presidente da República, mesmo permanecendo filiada 
ao PSDB, que tinha como candidato Mário Covas. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, nunca é tarde para advertências. Temo, porém, que o Brasil 
esteja entrando tardiamente na economia do século XXI. Ainda ontem 
cientistas da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência) 
estavam desalentados diante do estado falimentar da universidade bra-
sileira, seus institutos de pesquisa e centros de excelência, todos ani-
quilados pela completa ausência de recursos governamentais nesta área. 

Ocupo a tribuna, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para co-
municar à Casa que, embora permanecendo no PSDB, passo a apoiar a 
candidatura Leonel Brizola. Razões políticas levam-me à decisão com-
plexa e dolorosa do exercício da dissidência. Razões políticas levam-me 
a apoiar a candidatura Brizola, na essência socialdemocrata. 

Destaco as concordâncias básicas das minhas convicções com o pro-
grama de Leonel Brizola: 

POLÍTICA DE DISTRIbUIÇÃO DE RENDA

O programa de Brizola é bastante claro em seu compromisso com 
os trabalhadores brasileiros. De resto, tão específico e claro que afron-
ta determinados preconceitos encastelados em uma elite supostamente 
moderna ou assim autoproclamada, em nome da integração à economia 
internacional. Na realidade, em uma série histórica, que vai do início 
do século até o final de 1988, o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro 
cresceu em 8.630%, crescimento que para o empresário Lawrence Pih 
é mais surpreendente do que o verificado nas tão exaltadas economias 
dos tigres asiáticos. Este crescimento, contudo, está longe de projetar um 
perfil de renda aceitável, quaisquer que sejam os parâmetros adotados. 
Tomemos o mais clássico deles, que é o valor do trabalho, para constatar, 
estarrecidos, o confisco feito sobre a classe trabalhadora na renda interna. 
O valor da massa salarial, que era em 1970 de 40,79%, foi caindo de for-
ma desastrosa: em 1975, 38,4%; em 1980, 37%; e agora, em 1989 – cinco 

40  Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 19 de agosto de 1989, p. 8097.
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anos da Nova República, sob a égide de um governo que se proclama, 
pelos meios de comunicação, comprometido com o social –, o trabalho 
perde sua posição relativa, caindo para 30%. Evidente que esta economia 
deve ser repensada, mas isto não ocorrerá em um governo que perdeu a 
credibilidade até para o exercício de uma política de feijão com arroz. 
O compromisso de Leonel Brizola leva-o a denunciar quase que solita-
riamente a maquiagem confundida com a modernidade e o merchandising 
apresentado como bandeira de moralidade. 

A segunda concordância histórica com a proposta de Brizola situa-se 
no campo da ciência e tecnologia. É exatamente na intersecção entre o 
desenvolvimento científico e tecnológico e a racionalização do Estado e 
da economia que se insere o Estado moderno. O Brasil encontra-se em 
situação singular: tornamo-nos neuróticos com relação ao déficit públi-
co, abolimos os investimentos do Estado, cujas poupanças são tragadas 
pelas dívidas externa e interna, e continuamos a praticar um capitalismo 
cartorial, subsidiado, incentivado e não competitivo. As nossas expor-
tações se produzem às custas de baixos salários. Os índices de produ-
tividade no período de 1980-1987 demonstram quão dramaticamente 
a indústria nacional deixou de incorporar tecnologia ao projeto produ-
tivo para beneficiar-se do arrocho salarial. A indústria paulista, que se 
jactava de ser uma máquina puxando vinte vagões vazios, acabou trans-
formando-se em um aparelho de sucção para triturar a mão de obra 
barata vinda das zonas periféricas do Brasil, seja do Rio Grande do Sul, 
estado do deputado Vicente Bogo, do Amazonas, estado da deputada 
Beth Azize, ou de Pernambuco, estado do deputado Wilson Campos. 

As zonas periféricas do país continuam a enviar a São Paulo mão de 
obra barata e marginal. É às custas de tal mão de obra que a indústria 
daquele estado começa a exportar. Trago à Câmara dados e números, na 
série de 1980 a 1987, da medida da produtividade. 

A produtividade da indústria de São Paulo, ou seja, a mais desenvol-
vida do país, foi de 14%. 

Nos países que incorporaram tecnologia ao sistema produtivo os da-
dos são os seguintes: no Japão, a produtividade foi de 70%; na Bélgica, 
65%; na Itália, 58%; na Holanda, 41%. Não cito mais dados para não 
me tornar cansativa. 

Com essa produtividade, não há como deixar de concluir que a eco-
nomia brasileira mais avançada é a paulista, pautada pela irracionalidade 
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tecnológica. Essa constatação deve ser assumida sem ambiguidade, para 
definir políticas que acelerem a sociedade. 

Esta Casa, no semestre passado, ao aprovar o decreto-lei da criação 
das ZPE, deu clara demonstração do despreparo do Poder Legislativo 
na condução das políticas de desenvolvimento. A sinalização foi na con-
tramão da história, pois as ZPE inviabilizam qualquer política indus-
trial e tecnológica séria. 

Ao mesmo tempo, o Congresso vem-se omitindo na formulação de 
uma política de ciência e tecnologia. Os incentivos são claramente li-
mitados, e o Brasil se subordina, de forma humilhante, às exigências 
descabidas dos Estados Unidos. Um exemplo dessa postura subalterna 
foi a aceitação das sanções comerciais para ressarcir prejuízos de uma 
empresa fabricante de computadores. 

É a política do Big Stick na área tecnológica, imposta a uma nação 
impotente e desgovernada. O compromisso histórico da candidatura 
Brizola deverá resgatar uma política de valorização da pesquisa, da uni-
versidade, dos centros de excelência e da inteligência nacional. 

POLÍTICAS DEMOCRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO 

Chamo a atenção para o terceiro ponto-chave desta discussão so-
bre o desenvolvimento nacional na década de 90: a democratização dos 
meios de comunicação. A Assembleia Nacional Constituinte debateu 
em profundidade essa matéria, que está circunstanciada no extraordi-
nário relatório do deputado Artur da Távola, quando recomenda a in-
tegração das redes pública, estatal e privada como fórmula do equilíbrio 
deste poder moderno de comunicação. 

Foi também a Assembleia Nacional Constituinte sábia ao criar o 
Conselho de Comunicação Social, com a finalidade de formular, como 
órgão auxiliar do Congresso, as diretrizes de uma política democrática 
de comunicação. 

Mil razões tem o governador Leonel Brizola em sua investida 
quase solitária contra o oligopólio – e, na prática, quase monopólio 
– exercido pelas empresas de Roberto Marinho. A propósito, acabo 
de enviar ao Dr. Brizola, a pedido do deputado Fernando Lyra e do 
professor Darcy Ribeiro, informações sobre uma apressada e incon-
cebível concorrência para substituição dos satélites Brasilsat I e II, às 
vésperas da eleição presidencial.
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Leio para esta Casa carta que enviei ao amigo Leonel Brizola, aprovei-
tando que aqui estão representantes do PSDB, do PMDB e do PT, por-
que também aos seus respectivos candidatos cabe a responsabilidade da 
denúncia dessa imoralidade que exatamente agora se processa neste país.

Em 16 de agosto de 1989, enviei ao engenheiro Leonel Brizola o 
seguinte texto:

16 de agosto de 1989.

Amigo Brizola,

No texto “Por que Brizolei” concluo com a afirmação de 
que em seu governo o Brasil vai se encaminhando ao encontro 
de seus valores, nos quais está todo o sentido de minha luta, en-
tre eles, a valorização da ciência e da tecnologia e a democratiza-
ção dos meios de comunicação. Pois bem, os primeiros desafios 
já se projetam, como de costume, de forma arrogante. Trata-se 
da licitação para a segunda geração do Brasilsat. Há de se con-
siderar a necessidade de substituição dos satélites Brasilsat I e II 
por uma nova geração. A questão é: o momento é este, às vés-
peras de uma eleição presidencial? Duas empresas se apressam 
a apresentar propostas ao ávido secretário-geral do Minicom, 
o “competente” ex-malufista, ex-tancredista e sempre homem 
de Roberto Marinho, Rômulo Furtado. A Spar, uma empresa 
canadense, e a Hughes, uma multinacional americana. O preço 
do satélite está em torno de US$ 400 milhões. O que se coloca 
é a necessidade imperiosa de fazer parar esta concorrência que 
tem todas as características de irregularidade. Anunciar publi-
camente que vai rever os termos desta concorrência, e eventuais 
comissões que estariam sendo pagas (denúncia de uma destas 
empresas gigantes), pode ser uma grande novidade. Este negó-
cio tem o dedo de Roberto Marinho, pois a empresa favorita 
(Spar) está associada à Victory, uma velha conhecida subsidiária 
da Globo. Esta questão não é simples, até porque envolve segu-
rança nacional. A advertência, contudo, é uma pedra nos sapa-
tos de dois poderosos adversários de sua candidatura: Collor e 
Marinho. Coloco-me à sua disposição para discutir esta questão 
com uma equipe da Telebrás e Embratel. 

Um abraço de Cristina Tavares.

P.S.: Estarei viajando para Houston e Londres na semana 
que vem. Ao retornar estarei lançando um livro sobre minha 
luta contra o câncer, A última célula. Queria convidá-lo para o 
lançamento. Cristina Tavares.
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A advertência que faço é extensiva aos candidatos que têm compro-
missos com as questões populares, nacionais e democráticas. 

Vejo com prazer, neste plenário, o deputado Paulo Paim, do Partido 
dos Trabalhadores. Tenho a segurança de que a bancada do PT, ao ana-
lisar a questão da concorrência dos satélites, que se processa exatamen-
te por estas semanas, deverá, por seu líder Luiz Inácio Lula da Silva, 
pronunciar-se a esse respeito, e a sua assessoria haverá de examinar, 
em profundidade, o assunto, mostrando a necessidade de que os can-
didatos digam que não aceitarão essa concorrência, e que, ao assumir a 
Presidência da República, o futuro presidente reexamine a gestão. 

Vejo também o meu amigo Vicente Bogo, membro expressivo da 
bancada dos “tucanos”, do PSDB, uma das bandeiras que dá a garantia 
de que o senador Mário Covas novamente não resvalará em outra que-
da, como aquela do episódio Roberto Magalhães. 

O Sr. Vicente Bogo – Permite-me V.Exa. um aparte? 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Concedo o aparte ao nobre ami-
go e companheiro Vicente Bogo. 

O Sr. Vicente Bogo – Quero cumprimentar a V.Exa. pelo brilhante 
pronunciamento que faz – que é peculiar nestas oportunidades quan-
do traz à Casa problema desta seriedade e o compromisso histórico de 
V.Exa. com os trabalhadores, com as causas populares, com o bem e 
o interesse coletivos. E no momento em que faz a denúncia, decide 
apoiar outra candidatura, e não tanto por apoio a ela, mas pelo que possa  
representar de avanço em termos do resgate do interesse nacional. 
Quero cumprimentar V.Exa. pelo pronunciamento e me permitir  
retomar um pouco a questão da exploração capitalista empresarial, refe-
rida por V.Exa., especialmente do centro do país, de São Paulo, quando 
explora a mão de obra do trabalhador do Norte, do Nordeste, do Sul, 
e quando se refere às formas de utilização, inclusive, dos meios de pro-
dução. Reporto-me, talvez regredindo um pouco, ao eixo central do 
seu pronunciamento, a essa questão rural, onde se faz a exploração via 
meios de comunicação e formas de governo, e onde também se repro-
duzem as explorações capitalistas internacionais no campo no Brasil. 
No momento em que o governo anuncia a supersafra de 70 milhões 
de toneladas de grãos, na verdade outra coisa não faz senão reconhecer 
a fome e a miséria do país, pois é sabido que, da produção de grãos, 10%, 
aproximadamente, ficam para semente; outra parte vai para o consumo hu-
mano e animal; e cerca de 30% da produção nacional ainda se perdem na 
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armazenagem no Brasil. Por outro lado, dessa produção anunciada, a me-
tade é de soja e de café, portanto, dois produtos exportáveis, o que significa 
que não temos produção para o consumo e o abastecimento do mercado 
interno. Quando V.Exa. levanta questões relativas à informação, ao con-
trole de dados e a essa exploração e manipulação da sociedade, agrego 
ao seu pronunciamento também essa manipulação, tentando passar para 
a sociedade brasileira uma ideia de que estamos crescendo na economia, 
estamos produzindo muito, quando, na verdade, a panela do povo, do 
trabalhador, está cada dia mais vazia, pelo seu salário e pelo alimento que 
não lhe chega à mesa. Cumprimento V.Exa. pelo seu pronunciamento. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Obrigada, deputado Vicente 
Bogo. Na realidade, estou listando os pontos de concordância histórica 
entre o programa do Dr. Leonel Brizola, que pertence a um partido que 
não é o meu, uma vez que pertenço ao partido de que V.Exa. também 
participa. Mas encontro-me, neste momento, num processo de dissi-
dência, e queria, perante a Casa e o Congresso, justificar as posições 
políticas que assumi.

Realmente, tem V.Exa. toda a razão quando aponta a agricultura 
como o mais escandaloso de todos os processos de apropriação sala-
rial para a baixa de preços dos produtos. É aí que produzimos soja para 
exportar e engordar boi no exterior. É no campo que o latifúndio, im-
punemente, com o acobertamento da maioria desta Casa, quando se 
recusou a votar a reforma agrária, continua a sua exploração dos boias-
-frias. É no campo onde a violência mais se exacerba e mais se notam 
as contradições sociais de um país rico por seu Produto Interno Bruto, 
estrondosamente ativo na sua produção agrícola, chamada moderna, e, 
entretanto, obsoleta, quando essa produção agrícola de grãos não serve 
para matar a fome singela do seu povo. 

Ouço o deputado Wilson Campos. 

O Sr. Wilson Campos – Nobre deputada Cristina Tavares, compa-
nheira de infância, apesar dos meus cabelos brancos... 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Chegarei lá ainda, nobre 
deputado. 

O Sr. Wilson Campos – Trilhando a cidade de Garanhuns, onde sem-
pre vivemos, mais uma vez venho aqui dizer do meu sentimento mais 
telúrico pelo bem-querer. É mais uma oportunidade que perde o meu 
partido, o seu ex-MDB e PMDB. Não a tratarei de V.Exa. neste meu 
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aparte, porque não falo como político, mas com o coração. Em 1970, 
quando fui candidato a senador, a digna companheira ainda não era 
uma política militante. Mesmo divergindo das minhas ideias – porque na-
quela oportunidade, tenho coragem de dizer, senador eleito pela Arena, 
fui traído, e a nobre companheira conhece o episódio – fui para o PMDB, 
partido que levava e abrigava também o seu amigo, meu filho, deputado 
Carlos Wilson, hoje vice-governador. Senti muito, deputada Cristina 
Tavares, quando ocorreram desentendimentos. Ideias também diver-
gentes levaram a prezada companheira para o outro partido, deixan-
do o seio do nosso, do seu, que um dia será também o seu PMDB, o 
PMDB dos sonhos que a colega acalentou desde criança, o PMDB que 
teve oportunidade de fazer com que este país mudasse. Mas na hora em 
que um novo partido foi fundado pela pertinácia e coragem de com-
panheiros seus, a ilustre deputada migrará, irá embora e nos dirá um 
até logo. Assinada ontem a autorização da competente deputada Beth 
Azize, S.Exa. comunicou ao seu estado que dentro em pouco tempo 
chegaria ao seu lado, já na bandeira do PDT. Não tenho nada contra o 
PDT, o PSDB ou qualquer outro partido, mas assumi um compromisso 
de permanecer no PMDB até o fim e vou ficar. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Está próximo, nobre deputado 
Wilson Campos. Logo V.Exa. se livrará desse compromisso. 

O Sr. Wilson Campos – Vou esperá-la, nobre deputada Cristina 
Tavares. O PMDB vai esperá-la. Um dia a colega voltará. Vamo-nos 
encontrar. Não vim aqui discutir a parte política do seu discurso; pri-
meiro porque acredito, na minha humildade, que me falta competên-
cia, dada a grandeza dele. Vim aqui manifestar-lhe minha solidariedade 
pela atitude que tomou. Quase como uma expert em ciência, tecnologia 
e informática, a amiga tem prestado relevantes serviços a este país, so-
bretudo pela sua competência e pela sua bravura. Receba o abraço de 
bem-querer deste que muito lhe quer e espera que, um dia, nos encon-
tremos de novo no PMDB.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Agradeço ao nobre deputado 
Wilson Campos o aparte. Hoje, quando V.Exa., desta tribuna, fazia um 
reparo histórico às injustiças assacadas contra um parlamentar do PFL 
que lhe concedeu aparte, eu estava de certa forma inserindo-me naque-
le vergonhoso capítulo que foi a cassação de V.Exa. em face de razões 
políticas. Mas isso ocorreu sob uma bandeira, como hoje é emprega-
da, que apela para o populismo. Estivemos juntos não apenas naquelas 
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semanas santas da cidade de Garanhuns, quando malhávamos o Judas 
descarregando toda a nossa agressividade. Mas estivemos juntos tam-
bém na luta pela redemocratização do país e pela eleição do governa-
dor de Pernambuco, Miguel Arraes de Alencar. Se não estamos juntos 
neste momento, é por questões conjunturais. Tenho certeza de que, em 
noventa dias, estaremos novamente unidos, apoiando o candidato pro-
gressista, comprometido com as forças populares e democráticas deste 
país, que chegar ao segundo turno. Neste momento, repito, não haverá 
dúvida, estaremos todos juntos novamente.

Ouço, com prazer, a nobre deputada Beth Azize, representante do 
povo, da coragem e da grandeza da Amazônia. 

A Sra. Beth Azize – Muito obrigada, nobre deputada Cristina 
Tavares. As manifestações de V.Exas. sobre a minha pessoa, porém, não 
substituem a minha análise em razão do pronunciamento a que esta 
Casa assiste nesta manhã. De início, lamento profundamente que este 
plenário não esteja lotado de parlamentares para ouvir sua magnífica 
exposição, uma exposição-denúncia, uma exposição-advertência, como 
V.Exa. bem o diz. Entendemos que se trata de manhã de sexta-feira. 
Seria, portanto, de bom alvitre que a presidência da Mesa se comprome-
tesse a encaminhar a todos os parlamentares desta Casa o seu pronuncia-
mento desta manhã. V.Exa. me chamou de representante da coragem... 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Da grandeza e da pujança do 
seu estado. 

A Sra. Beth Azize – V.Exa. me comove. Quero dizer, sem nenhu-
ma emoção, mas com muita racionalidade, que aprendi a vê-la como a 
mulher-coragem da vida pública brasileira. Toda a sua figura, até mes-
mo a sua formação física, transmite a ideia da mulher-coragem da vida 
pública brasileira. Quando eu militava no jornalismo político do meu 
estado, quantas vezes me dei conta de estar inserindo nas minhas ma-
térias expressões, manifestações e posições políticas da então iniciante 
parlamentar, deputada Cristina Tavares. O que V.Exa. acaba de dizer 
não nos causa surpresa. São essas as posições com que vem marcando 
toda a sua vida parlamentar. V.Exa. até demorou um pouco a tomar a 
iniciativa, não de apoiar Leonel Brizola, mas de deixar de apoiar uma 
candidatura que não se impôs pela verdade e pela segurança das ideias 
e dos princípios políticos. Creia, deputada Cristina Tavares, que a can-
didatura de Leonel Brizola, a partir do apoio de V.Exa., ganhou muito. 
Sempre digo que confio naqueles que têm ao seu lado pessoas sérias, 
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dignas e com propostas firmes. Leonel Brizola, hoje, na sua candidatu-
ra, se engrandece, porque tem ao seu lado uma mulher com as posições e 
com a coragem de V.Exa. para fazer as denúncias que traz nesta manhã. 
Tenho visto candidatos com posições que encantavam este plenário de 
repente se tornarem mudos, a fim de não desagradar às Organizações 
Globo, e não serem impedidos de aparecer nos noticiários daquela rede. 
V.Exa. hoje cobra desses parlamentares – e é bom que se faça isso cons-
tantemente e que digam à nação o que afirmavam nesta Casa, não só 
durante o processo constituinte, mas depois dele. É preciso que se faça 
uma campanha presidencial neste país com pessoas que tenham cora-
gem de assumir publicamente as posições que V.Exa. traz hoje à luz da 
Câmara dos Deputados e desta nação. Parabéns, nobre deputada.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Agradeço a V.Exa. o aparte. As 
palavras de V.Exa. aumentam a responsabilidade do meu posicionamento. 

Sr. Presidente, anteontem o presidente da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação, deputado Nelson Jobim, desta tribuna, advertia 
esta Casa para o abuso do Ministério das Comunicações nas conces-
sões de canais de rádio e televisão, na sua outorga e renovação, num 
claro desrespeito ao que decidiu soberanamente a Assembleia Nacional 
Constituinte. Não é surpresa que esse abuso seja do Ministério das 
Comunicações ou do governo José Sarney. É surpresa – e esta Casa 
tem de se pronunciar a respeito, sob pena de pecar e se desmorali-
zar por omissão – a não-regulamentação do chamado Conselho de 
Comunicação Social. Não é apenas com o envio abusivo de renovações 
e novas outorgas de canais de rádio e televisão que o Ministério das 
Comunicações vem afrontando esta Casa. 

O Sr. Ângelo Magalhães – Concede-me V.Exa. um aparte? 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Concederei, deputado Ângelo 
Magalhães, mas quero dizer mais duas palavras. Depois V.Exa. terá opor-
tunidade de defender o pacote inteiro dos abusos do ministro Antonio 
Carlos Magalhães, com relação à nova Constituição. Não é apenas na ques-
tão dos satélites com a empresa Victory que Roberto Marinho está com o 
dedo. Há decretos e portarias que alteram o espírito da decisão constitu-
cional que cria o monopólio estatal das telecomunicações. Dou exemplos: 
portaria da telefonia móvel e portarias que criam a tevê por cabo. Há um 
claro desrespeito ao Congresso Nacional e ao país nesses mecanismos de 
novas concessões de canais de rádio e televisão. Mais uma vez, o mau uso 
dos meios de comunicação transforma a campanha presidencial em uma 
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grosseira manipulação de números e situações. Vítima dela é o deputado 
Luiz Inácio Lula da Silva, pois a manutenção do cartório da comunica-
ção pressupõe um governo central e manipulável do produto global.

Ouço o nobre deputado Ângelo Magalhães, que falará com a autori-
dade de irmão do ministro Antonio Carlos Magalhães... 

O Sr. Ângelo Magalhães – Nobre deputada Cristina Tavares, estou 
aqui como deputado federal, V.Exa. sabe disso, como colega que a res-
peita, e exijo respeito a mim mesmo. Vamos ficar num plano elevado; 
não vamos baixar o nível. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Desculpe, nobre deputado. Não 
me pareceu que dizer ser V.Exa. irmão do ministro Antonio Carlos 
Magalhães fosse um desrespeito. 

O Sr. Ângelo Magalhães – Muito me honra ser irmão do ministro 
Antonio Carlos Magalhães, homem de bem, a toda prova. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Eu ia concluir, mas V.Exa. não 
me permitiu, dizendo que, além de irmão do ministro Antonio Carlos 
Magalhães, que lhe confere autoridade para fazer a defesa das acusações 
que aqui faço, V.Exa. foi membro da Comissão de Comunicação, Ciência 
e Tecnologia da Assembleia Nacional Constituinte e testemunha de toda 
uma luta que resultou no que está escrito na Constituição brasileira. 

O Sr. Ângelo Magalhães – Agradeço a V.Exa. o reparo. Sabe a no-
bre deputada que a outorga continua na Constituição como um direito 
do presidente da República e do ministro; apenas há um artigo esta-
belecendo que as outorgas serão aprovadas também pela Câmara dos 
Deputados. Veja V.Exa., estamos a braços com um problema muito sé-
rio. O Conselho de Comunicação Social não foi criado. A culpa não 
é do ministro, talvez seja da Câmara dos Deputados, do Congresso 
Nacional, que ainda não o criou ou definiu como será constituído, 
apressando, assim, o cumprimento do que determina a Constituição. A 
outorga continua sendo legal. V.Exa. sabe disso. Não vamos distorcer 
fatos, mas discuti-los à luz da verdade, do que está na lei. Tenho pro-
jetos para relatar e não posso fazê-lo por falta de estrutura. A Câmara 
dos Deputados readquiriu prerrogativas e não se estruturou para tanto. 
Estamos tratando de orçamento sem ter uma equipe que nos oriente. 
Sabe V.Exa. que foi necessário um acordo para acertar o orçamento, 
pois não havia estrutura. Como estamos lutando para isso, o presiden-
te da Comissão vai ter um encontro com os presidentes da Mesa da 
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Câmara e do Senado para sugerir a criação de uma comissão mista para 
que possamos deliberar independentemente do conselho. Veja V.Exa. 
que o ministro não está exorbitando. Além disso, temos problemas ter-
ríveis por falta de estrutura, nobre deputada. A renovação das conces-
sões vai chegar a um número tal que não há como fazê-lo, se não to-
marmos providências já, porque estamos atrasados. Quanto à denúncia 
feita por V.Exa. sobre a concorrência, ela ainda não foi julgada. V.Exa. 
está prejulgando. É um direito seu pensar o que quiser. Aqui é a Casa da 
democracia. Estamos aqui para isto. Vai tudo correr bem. V.Exa. vai fi-
car satisfeita porque o interesse do ministro Antonio Carlos Magalhães 
é servir melhor o país. Fique V.Exa. certa disto. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Deputado Ângelo Magalhães, a 
opinião de V.Exa. fica registrada em nosso pronunciamento. 

Mais uma concordância histórica entre as teses que tenho defendido 
e o programa de Leonel Brizola é a política de desenvolvimento regio-
nal. Este foi o quarto compromisso que consolidou nosso apoio político 
àquela candidatura: a preocupação com o Nordeste do Brasil. 

Finalmente, dirijo-me especialmente aos que fazem o PSDB. As 
coisas e procedimentos que me levaram a romper com a candidatura de 
Mário Covas já foram até precocemente julgadas pela história. O PSDB 
fez uma opção eleitoral que, a meu juízo, atropela o projeto político 
partidário da socialdemocracia brasileira. 

O processo não permite omissões. Tomei esta decisão, que foi comu-
nicada ao senador Mário Covas. O meu respeito e estima pessoal ao sena-
dor Covas estão além e acima dos incidentes políticos agora registrados.

Os progressistas de todos os matizes – nacionalistas, socialdemocra-
tas, socialistas e comunistas – têm um encontro marcado, no segundo 
turno desta eleição. Não faltaremos ao nosso país e ao nosso povo.
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Solidariedade à Nicarágua41

Discurso de 2 de outubro de 1989, aborda a atuação do presidente 
George Bush para desestabilizar o governo do presidente Daniel Ortega, 
na Nicarágua.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o governo democrático da Nicarágua, sob a liderança de 
Daniel Ortega, acaba de receber mais um golpe rasteiro do governo 
norte-americano. Segundo informação divulgada pelo Washington Post 
e reproduzida por diversos jornais brasileiros, o presidente dos Estados 
Unidos, George Bush, vai destinar três milhões de dólares à campa-
nha presidencial da candidata da oposição à presidência da Nicarágua, 
Violeta Chamorro. Esses recursos serão tirados do Fundo Nacional para 
a Democracia, uma fundação criada em 1982 pelo Congresso norte-
-americano para apoiar os processos democráticos em diversos países. 

De acordo com o Washington Post, em princípio, a Casa Branca havia 
analisado a possibilidade de utilizar os poderes da CIA para inf luen-
ciar as eleições nicaraguenses, mas, depois, o governo norte-americano 
considerou mais plausível o apoio financeiro à candidatura de Violeta 
Chamorro porque essa atitude teria menor oposição no Congresso. 
Ainda segundo o jornal, as eleições presidenciais nicaraguenses, pre-
vistas para o dia 25 de fevereiro do ano que vem, são consideradas por 
Washington como uma importante oportunidade para acabar com o 
governo do presidente Daniel Ortega. 

A notícia, a ser verdadeira, traz-me profunda preocupação, também 
compartilhada por milhões de democratas brasileiros. O Brasil, em to-
dos os fóruns internacionais e na sua política externa, tem-se mani-
festado solidário aos povos do Terceiro Mundo, e é tradição da nossa 
diplomacia a defesa dos princípios internacionais da não-intervenção e 
de respeito à autodeterminação dos povos. 

O auxílio americano à campanha eleitoral não é outra coisa senão 
uma clara intervenção na política interna nicaraguense, além de pro-
vocação ao processo democrático em curso naquele país, que terá como 
marco histórico as eleições presidenciais do próximo ano. 

41  Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 3 de outubro de 1989, p. 10868.
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A nova manobra urdida por Washington, tal como o treinamento 
militar de mercenários em Honduras, na tentativa de derrubar o go-
verno popular de Daniel Ortega, retoma uma tradição imperialista 
que a história já ultrapassou e não corresponde aos ideais de liberdade 
e democracia do povo americano, tão admiravelmente expressos por 
Abraham Lincoln e Thomas Jefferson. 

É inaceitável que o governo de um país que se proclama berço da 
democracia moderna agrida tão violentamente uma nação estrangeira, 
ferindo sua soberania e autodeterminação, e o seu próprio povo. A fobia 
anti-Nicarágua do governo Reagan prossegue na administração Bush, 
mas precisa acabar, assim como a obsessão do governo americano em 
desestabilizar o governo sandinista. Antes era o aumento das atividades 
da CIA naquele país, em nível só comparável ao da guerra do Vietnã, 
além do financiamento aos contrarrevolucionários. Não bastasse isso, o 
governo americano tenta agora mudar a vontade do povo nicaraguense 
pela inf luência do dólar e do poder econômico. 

Sob a fachada de apoio à causa democrática, usado como pura retórica, 
o governo americano demonstra total desprezo pela busca da paz e da 
democracia real por parte do governo sandinista. O que há, na realidade, 
é que até os Estados Unidos não admitem a existência, em seu quintal, de 
governos que quebram a lógica da dominação imperialista. Para eles, as 
“repúblicas de bananas” deveriam permanecer como entrepostos comer-
ciais a serviço dos interesses privados e políticos americanos. 

Como nação democrática, o papel que cabe aos Estados Unidos é 
deixar que o povo nicaraguense escolha livremente, sem a inf luência do 
dinheiro, seu próximo presidente. Ali f loresce uma experiência revo-
lucionária em todas as instituições do governo. A própria candidata da 
oposição ao governo sandinista, que será financiada pelo imperialismo 
ianque, tem um dos filhos como editor do Barricada, jornal da gover-
nante Frente Sandinista, enquanto outra filha foi nomeada embaixado-
ra na Costa Rica.

Não apenas isso: Violeta Chamorro concorre pela União Nacional 
Opositora (UNO), que agrupa quatro facções, incluindo liberais, con-
servadores, o Partido Comunista Nicaraguense – que, caso único, se 
proclama de centro – e a hierarquia católica ultraconservadora, lide-
rada pelo cardeal Miguel Obando y Bravo. Vale lembrar, ainda, que o 
Conselho de Estado, órgão legislativo, é composto por representantes 
de partidos políticos antissandinistas de ideologia burguesa. 
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Está evidente, portanto, o caráter pluralista e democrático da expe-
riência revolucionária sandinista. A democracia que está sendo cons-
truída por aqueles jovens é o espelho da vontade do seu povo, tem como 
essência a sua história de lutas e a especificidade de sua economia. 

Aos democratas do mundo inteiro não cabe outro papel senão o de 
espectadores dessa bonita página da história. Democracia é exatamente 
isso: o direito de cada povo de escolher livremente o que melhor con-
vém aos seus legítimos interesses. 

Sr. Presidente, temo que o governo dos Estados Unidos volte sua his-
tórica cartola, cheia de dólares, para as eleições brasileiras. Alguns sinais 
inquietantes, algumas evidências nos deixam preocupados, diante da de-
terminação do presidente Bush em interferir nas eleições da Nicarágua. 

Deixo uma advertência aos democratas brasileiros: cuidado com os 
norte-americanos; eles estão interferindo no processo eleitoral median-
te a corrupção econômica.
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Em defesa de Lula42

Discurso de 29 de novembro de 1989, faz a defesa do candidato à 
Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que disputava o 
segundo turno com Fernando Collor de Mello, do PRN.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados.

Uma música de Pablo Milanez, que se chama Canción por la unidad 
latinoamericana, traduzida e cantada por Chico Buarque de Hollanda, 
contém o seguinte trecho:

A história é um carro alegre

cheio de um povo contente

que atropela, indiferente

todo aquele que a negue.

Chegamos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a um momento 
crucial da vida política brasileira. Depois de um longo período de auto-
ritarismo, chegamos a um processo eleitoral em que vários partidos po-
líticos, no primeiro turno, se apresentaram, e dois candidatos, de acor-
do com as regras estabelecidas pela Assembleia Nacional Constituinte, 
disputam a Presidência da República no segundo turno.

No horário eleitoral gratuito, que teve início ontem, verifica-se 
grosseira manipulação por parte de um dos candidatos, o Sr. Fernando 
Collor de Mello, que hoje representa a coligação da direita conservado-
ra do país – além de direita, é conservadora; é uma coligação de extre-
mo cinismo.

Conheço alguns dos antecedentes dessa história das comunicações 
sociais. Há duas afirmações que pecam basicamente pela ausência total 
de critérios e de compromissos para com a verdade e para com o respeito 
à opinião pública: uma diz, parafraseando um lema que foi do candidato 
Leonel Brizola, que, por todos os seus títulos e atitudes do passado e do 
presente, o candidato Fernando Collor de Mello está desautorizado a 
usar: “Quem conhece o PT não vota no PT.” 

42  Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 30 de novembro de 1989, p. 14236.
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Sr. Presidente, os meios de comunicações de massa trazem um ele-
mento novo a essa eleição. Ao repetir exaustivamente a tese de que 
“quem conhece o PT não vota no PT”, estão utilizando metodolo-
gia inaugurada durante o nazi-fascismo por Goebells: mentir, mentir, 
mentir, até que essa mentira se torne verdade.

Todas as prefeituras de todos os partidos perderam as eleições nas 
suas respectivas capitais, onde está concentrada a população mais cons-
cientizada. Foi assim no Recife, onde o prefeito, responsável pela misti-
ficação eletrônica de Fernando Collor de Mello, perdeu as eleições para 
Luiz Inácio Lula da Silva. Não só aconteceu no Recife, mas em toda 
a área metropolitana. O mesmo se deu em Curitiba, onde o prefeito 
Jaime Lerner perdeu as eleições com Leonel Brizola. Foi assim em vá-
rias das mais importantes, ou em todas as importantes capitais do país, 
e não ocorreu também só no PT. Então, há gravíssima manipulação 
por parte de Fernando Collor de Mello e de sua equipe ao repetir que 
“quem conhece o PT não vota no PT”.

Há outra manipulação que procura mistificar, desta vez utilizando 
a Igreja Católica. Não é segredo para ninguém que a Igreja se divide, 
hoje, em duas correntes, que têm posturas teológicas diferentes. Dizer 
que Lula é ateu, que é o candidato dos ateus, é incorrer numa quase 
mistificação. Sabemos que vários padres e bispos da Igreja Católica não 
só apoiam a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, mas também mili-
taram durante a sua campanha, engajaram-se, deram a sua contribuição 
ao programa, ao projeto, enfim, contribuíram para mantê-la estável.

Por outro lado, tomamos conhecimento de um episódio noticiado 
pelos jornais e canais de televisão que é, no mínimo, melancólico. Um 
velho frade, com quase cem anos de idade, o frei Damião, que anda-
va pelos sertões do Nordeste, que ainda está com a sua cabeça voltada 
para a metade do século, que não consegue colocar-se em pé, é usado 
para tentar mistificar as massas religiosas mais atrasadas, e manifesta 
seu apoio a uma determinada candidatura, o que não é consciente, pois 
todos sabem que o frei Damião, na sua simplicidade, não está em con-
dições de tomar decisões como essa. É uma mistificação e, sobretudo, 
um atentado aos direitos humanos.

Portanto, Sr. Presidente, quero afirmar a V.Exa. e a esta Casa que a 
Frente Brasil Popular não vai intimidar-se com mentiras e mistificações. 
Ela agora está ampliada, com segmentos do PSDB, do PMDB, do PCB 
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e do PDT. Hoje somos uma frente poderosa e daremos estabilidade ao 
governo de Luiz Inácio Lula da Silva. 

Esta Casa, dentro de pouco tempo, terá nova perspectiva de futuro, 
e essa perspectiva está consubstanciada na vitória de Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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O mito antinacional da modernidade43

Discurso feito em 13 de março de 1990, às vésperas da posse do 
presidente Fernando Collor de Mello, no qual adverte para as políticas de 
desnacionalização que o futuro presidente pretende adotar e os males que 
isso representará para o desenvolvimento independente do país.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o senador Severo Gomes costuma exemplificar a alimen-
tação das nossas elites com uma história muito simples. As pessoas bem 
postas no Brasil colonial não apreciavam os nossos pássaros. Um sabiá, 
um beija-f lor, nem pensar... Quando retornavam da metrópole, esses 
cavalheiros traziam nas mãos gaiolas douradas com um pássaro da famí-
lia fringideus, que era o pardal. E assim o pardal entrou como predador 
nas nossas cidades e f lorestas. 

A história é assim, contraditória.

São velhas as raízes da luta pela modernidade, entendida como ca-
pacitação nacional em processos produtivos. Velhos são também os que 
não creem no Brasil, nem em seu povo. 

Em 1785, a Rainha Dona Maria I, conhecida como a Louca, decre-
tava o seguinte: 

“Eu, Rainha, hei por bem ordenar que todas as fábricas, manufatu-
ras ou teares [...] sejam extintos e abolidos em qualquer parte, onde se 
acharem, em meus domínios no Brasil.”

Os negócios do francês Jacob Munier – cinco teares de produção 
de tecidos bordados a ouro, no Rio de Janeiro – foram fechados, em 
consequência do decreto, pela polícia colonial de Dona Maria, a Louca. 

Quando se abriram os portos do Brasil e quando se ordenou o fecha-
mento dos altos-fornos, a lógica era a mesma, ditada pelos interesses (supe-
riores) do império inglês. Estas políticas faziam parte do Pacto Colonial.

Em Pernambuco, um caboclo chamado Delmiro Gouveia, por volta 
de 1910, resolveu instalar uma modesta fábrica de tecidos na cidade ala-
goana da Pedra, utilizando-se da energia de uma queda de água conhe-
cida como Cachoeira de Paulo Afonso. Dominava o mercado de linhas 
o truste inglês da Machine Cotton, que achava inadequada a iniciativa. 

43  Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 13 de março de 1990, p. 1280.
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O brasileiro não aguentou o dumping quando as medidas protecionis-
tas do presidente Artur Bernardes foram abolidas, em nome do livre 
mercado. As máquinas da fábrica da Pedra foram jogadas nas águas da 
Cachoeira de Paulo Afonso. 

A isso se chama Divisão Internacional do Trabalho. 

A mesma lógica colonial que levou Dona Maria, a Louca, a fechar os 
negócios de Jacob no Rio de Janeiro é utilizada pelo ex-presidente dos 
Estados Unidos, Ronald Reagan, para investir contra a política nacio-
nal de informática. Propôs o ex-presidente americano trocar a fabrica-
ção de computadores pela de calçados, ou seja, os pés pela cabeça. 

Às vésperas da posse do governo Collor de Mello, quero deixar re-
gistrada a advertência de que um novo Pacto Colonial se trama, com os 
mesmos argumentos que nos fizeram abandonar a produção de ferro e 
de têxteis, com a mesma alienação com que se trouxe o pássaro preda-
dor para as nossas cidades e f lorestas... 

A mesma lógica colonial que arruinou os negócios de Jacob, no Rio 
de Janeiro, defende hoje, em nome da modernidade, uma nova abertura 
dos portos ao poder colonial. 

A renovação eletrônica que começou com o Eniac (Electronic Numerical 
Integrator and Calculator), com as suas trinta toneladas e dezoito mil válvu-
las, completou-se nos laboratórios da Bell com esse fantástico componen-
te chamado transistor.

O desenvolvimento industrial americano teve dois pilares funda-
mentais: os centros de pesquisa universitária e as políticas de incen-
tivo do governo, que viabilizaram a indústria nacional. A Guerra das 
Estrelas, muito mais do que um programa militar, é um projeto de in-
centivo às indústrias e às pesquisas. 

A América não tem medo de ser nacionalista, e seu povo não teme 
a palavra patriotismo. 

Não obstante a retórica nacionalista do governo Sarney (tipo: a in-
formática é intocável), as ações administrativas inviabilizaram o seu 
pleno desenvolvimento. Não somente pela ausência de recursos para 
pesquisa e desenvolvimento, mas também pela ambiguidade da política 
industrial. A tese do estado mínimo inibe a ação governamental como 
indutor de políticas de ciência e tecnologia. O setor está perplexo e pa-
ralisado pela ausência de diretrizes e perspectivas. 
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Como pensar em microeletrônica se encontramos uma concorrên-
cia predatória (pardal!) na Zona Franca de Manaus, que, sem desen-
volver tecnologia nem capacitar a engenharia brasileira em projetos de 
desenvolvimento, abastece o mercado nacional e a indústria de entrete-
nimento? Não se pode falar em política tecnológica sem que se encontre 
uma política adequada para a Zona Franca e se repare este equívoco das 
bancadas do Norte e Nordeste, que criaram as ZPE na contramão do 
desenvolvimento contemporâneo. 

Gostaria de levar essa apreensão ao líder do PRN, deputado Renan 
Calheiros.

Cinco anos contam tempo para a história. Mas os cinco anos da nova 
administração, no bojo dessa revolução tecnológica, poderão consolidar 
ou aniquilar a indústria brasileira do século XXI. 

Desencavaram o senador Roberto Campos, que, com lugares-
-comuns da elite alienada, produz argumentos que seriam defensáveis se 
utilizados por um senador eleito pelo Vale do Silício, nos Estados Unidos. 

O presidente Collor de Mello tem anunciado que vai acabar com 
a sonegação. Sugiro a Sua Excelência que preste também atenção ao 
contrabando oficializado de computadores. O endereço destes contra-
bandistas em Miami pode ser conseguido no catálogo telefônico. 

O presidente anuncia que vai acabar com os cartórios. Ótimo! 
Sempre pensei em comprar um automóvel que fizesse 20 km com um 
litro de gasolina, com direção hidráulica e marcha hidramática, ao pre-
ço de US$ 8 mil. E que dois anos depois não fosse necessário reparar os 
pontos de ferrugem nele existentes. 

O presidente Collor de Mello corre o risco de cometer grave equí-
voco se pretende acabar com a política nacional de informática, uma das 
maiores conquistas da sociedade brasileira nos últimos quinze anos – e 
os números estão aí para comprovar essa minha afirmação. Em ape-
nas uma década o faturamento global do setor saltou de US$ 830 mi-
lhões para US$ 5,1 bilhões, segundo dados da Secretaria Especial de 
Informática divulgados no final do ano passado. 

Esse crescimento, superior a 500%, adquire importância ainda maior 
quando verificamos que houve uma inversão total nas participações de 
mercado. Hoje, a indústria brasileira é responsável por 71% do fatura-
mento, enquanto as empresas multinacionais obtêm apenas 29%. 
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Talvez seja essa a razão para investidas tão enfáticas contra a política 
brasileira de informática. 

Nos seus quinze anos, a reserva de mercado para a informática per-
mitiu a criação de mais de trezentas indústrias, que competem ferrenha-
mente entre si – o que invalida de imediato qualquer acusação de que o 
setor seria cartelizado. Além disso, lutam pela redução de preços, pelo 
desenvolvimento e aprimoramento da tecnologia; enfim, promovem, 
cada vez mais, a melhoria da qualidade dos computadores aqui fabricados. 

A política nacional de informática possibilitou, também, a criação de 
oito mil empregos na área de engenharia, evitando o envio de royalties ao 
exterior e proporcionando a geração de postos de trabalho qualificado 
para os brasileiros. Nós desconhecemos a existência de qualquer outro 
setor industrial que possa apresentar um currículo competente como 
esse, em poucos anos de existência. 

Para aqueles que ainda se mostram descrentes, convido a ref letir so-
bre esses dados publicados pela Abicomp: nos últimos seis anos a indús-
tria nacional faturou US$ 13 bilhões. Para produzir esses bens foram 
importados, nesse período, pouco menos de US$ 2 bilhões, o que re-
presenta um saldo favorável de US$ 11 bilhões. A pergunta a ser feita é: 
se tivéssemos que suprir o mercado brasileiro com a importação desses 
mesmos bens, onde o país encontraria os dólares necessários para abas-
tecer os usuários com o mesmo volume de equipamentos produzidos 
entre 1984 e 1989? Nossa política, portanto, permitiu que se efetuasse 
um elevado ritmo de informatização na sociedade brasileira, apesar da 
crise no balanço de pagamentos que temos vivido. 

Infelizmente, os objetivos da política nacional de informática e sua 
importância histórica vêm sendo distorcidos deliberadamente. Como 
já se tornou um costume entre os brasileiros desvalorizar suas próprias 
conquistas ou, então, acreditar nelas apenas quando a fonte dos elogios 
situa-se no exterior, gostaria de relembrar um dado do Departamento 
de Comércio norte-americano de 1987, segundo o qual, em termos 
de informatização, o Brasil era o sexto país do mundo, à frente de na-
ções como Itália, Austrália e Canadá, e atrás apenas dos EUA, Japão, 
Alemanha Ocidental, Reino Unido e França. 

Em 1988, o próprio BID reconheceu os avanços da política nacional 
de informática ao afirmar que “os resultados alcançados até agora em vo-
lume, variedade de produtos e de modelos criados (ou adaptados) no país 
e o grau de integração são impressionantes”. Repito: impressionantes. 
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Esses dois exemplos são provas concretas de que o Brasil tem acerta-
do ao reservar parte de um mercado tão estratégico como a informática 
às empresas nacionais. 

Com certeza, o Brasil e os brasileiros ganharam muito com essa 
política. Alguns ajustes se fazem necessários. Mas não nos podemos 
desviar de nossos objetivos básicos: promover a capacitação tecnológica 
nacional, gerando empregos qualificados, e criar as bases para um de-
senvolvimento autônomo do país. 

Esperamos que o presidente eleito perceba que a política nacional de 
informática poderia servir como exemplo para a definição de uma nova 
política industrial brasileira. Com vontade política e objetivos claros, 
acredito que o Brasil poderá transformar-se num país que nos traga de 
volta o orgulho de sermos brasileiros. Caminharemos, sim, para a solução 
de nossos problemas se não abrirmos mão de nossas conquistas. Nossa 
tarefa, como cidadãos, é ampliá-las – e isso não se dará com a abertura 
indiscriminada do país ao capital estrangeiro. A nação espera decisões 
corajosas que nos impulsionem para um desenvolvimento autêntico. 

Esta Casa estará em vigília constante, para que as conquistas da nossa 
informática não sofram retrocesso, e analisa o Planin (Plano Nacional 
de Informática). É a oportunidade de se travar o verdadeiro debate de 
ajustamentos e correções da nossa política de informática, sem precon-
ceitos contra o Brasil. 

Ouço, com muito prazer, o nobre deputado Amaury Müller, que 
pertence a um estado em que pelo menos uma centena de indústrias de 
engenharia nacional tem dado contribuição extraordinária ao panora-
ma que aqui descrevo. 

O Sr. Amaury Müller – Sem dúvida, nobre deputada, a honra é dos 
gaúchos em tê-la como visitante, pesquisadora e investigadora, princi-
palmente numa área tão problemática, tão difícil, mas tão importante, 
como a da informática. Nobre deputada Cristina Tavares, gostaria de 
cumprimentar V.Exa. pela coragem e pelo discernimento do seu pro-
nunciamento acerca de uma questão tão polêmica, mas tão crucial para 
um país que continua de cócoras perante os grandes capitais internacio-
nais, mendigando favores, quando tem – e os polos de informática como 
São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais provam 
isto – suficientes condições para superar esse subdesenvolvimento tec-
nológico, cultural, político, social e econômico a que nos submetemos 
ao longo dos anos. Nem mesmo os militares, que praticamente aliena-
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ram o patrimônio nacional ao capital estrangeiro, cometeram tantos 
males como o senhor José Sarney e como pretende o senhor Collor de 
Mello. Acho, nobre deputada Cristina Tavares, que investir contra esse 
verdadeiro monopólio que é muito mais do que uma reserva de mer-
cado – a indústria automobilística – até pode ser saudável, na medida 
em que este monopólio é exercido pelo capital estrangeiro, que fabrica, 
nas palavras do presidente eleito, verdadeiras “carroças”, sem nenhum 
controle de qualidade e de tecnologia. Agora, investir contra esse pe-
queno núcleo, essa pequena vertente da soberania nacional, que é a re-
serva de mercado para a informática, constitui, no mínimo, um erro 
de perspectiva histórica e um deboche à inteligência nacional. Por isso, 
nobre deputada Cristina Tavares, quando V.Exa. coloca a questão nos 
seus devidos termos e quando ouvimos falar nos jornais, na televisão, 
nos meios de comunicação, afinal, que até mesmo o eixo da política 
externa brasileira pode ser mudado, é claro que ficamos carregados de 
dúvidas, de incertezas, de angústias e até de revolta. Ouvi do nobre 
deputado Bernardo Cabral uma afirmação que, na verdade, é uma fili-
grana que esconde intenções subalternas, pretendendo deslocar o Brasil 
do Terceiro Mundo, onde ele está histórica e geograficamente situado, 
em direção ao Primeiro Mundo, numa opção um pouco estranha: “É 
melhor ser o último entre os primeiros do que o primeiro entre os últi-
mos.” Isso significa, nobre deputada Cristina Tavares, o arrombamento 
definitivo das portas da economia nacional, a fim de facilitar a penetra-
ção do capital estrangeiro – e não podemos permitir que isso ocorra. Em 
primeiro lugar, além de resguardar esse pequeno avanço, que é a reserva 
de mercado para a informática, temos de lutar para que conquistas como 
essa se ampliem até para a química fina, integralmente dominada pelo 
capital alienígena, que impõe os preços que bem entende. A química fina 
– V.Exa. sabe tão bem quanto eu, provavelmente até melhor – é de fun-
damental importância para um país que tem mais de 60 milhões de seus 
habitantes nos níveis abissais da miséria absoluta, que não se alimentam 
porque não têm o que comer. Uma nação com uma agricultura contro-
lada por grupos estrangeiros, que impõem os preços que bem entendem 
aos insumos básicos – fertilizantes, defensivos em geral ou agrotóxicos, 
como quer o futuro secretário José Lutzenberger –, não pode emergir 
da situação em que se encontra, de subdesenvolvimento, de miséria ab-
soluta, porque esses preços são controlados de fora para dentro, segundo 
os interesses geralmente subalternos desses grupos econômicos. Então, 
na medida em que um presidente que ainda não foi empossado começa 
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a acenar com a possibilidade de internacionalização da economia nacio-
nal, este Congresso tem o dever de se levantar, de se erguer. Não somos 
xenófobos. Claro que não podemos prescindir do capital estrangeiro. Mas 
ele deve ser aplicado de forma criteriosa, de tal modo que não se formem 
monopólios, oligopólios, e que não se verticalize o domínio da economia 
nacional, porque, do contrário, não seremos uma nação, mas apenas um 
bando, e continuaremos controlados pelo Fundo Monetário Internacional, 
que impõe seu receituário absurdo, antidemocrático, antipovo, tal como 
aconteceu no Chile, no México e, mais recentemente, na Argentina.

Parabéns, nobre deputada Cristina Tavares. Oxalá vozes como a de 
V.Exa. continuem a se erguer neste Parlamento, para que ele possa, no 
dia do julgamento da história, ter pelo menos alguns de seus represen-
tantes isentos desta responsabilidade de vender o país, escandalosamen-
te, ao capital internacional, que não tem bandeira; a sua bandeira é o 
lucro, o seu objetivo é o lucro, apenas e tão somente o lucro. E se não 
podemos permitir que isso ocorra, se essa responsabilidade recai sobre 
os nossos ombros, é de crer-se que outros partidos que não os que in-
tegramos possam também levantar e empunhar esta bandeira, para que 
não sejamos amanhã, como hoje, não quintal, mas uma simples escarra-
deira da arrogância do capital estrangeiro. Muito obrigado.

A SRA. CRISTINA TAVARES – O pronunciamento de V.Exa., 
deputado Amaury Müller, ilustra este discurso porque se trata de uma 
análise até mais abrangente. Referia-me especificamente à política na-
cional de informática e V.Exa. levanta a questão da tecnologia em geral. 

Sim, estou preocupada. Confesso minha oposição ao presidente 
Collor de Mello e seu governo, e não ao Brasil. 

Portanto, acho dispensável essa questão de classificar a oposição. A 
democracia tem governo e oposição. Se todo mundo é governo, então 
não há democracia, mas no máximo uma aliança democrática, a doença 
que vitimou Tancredo Neves. 

Estou preocupada quanto a duas palavras mágicas que, parece-me, 
conduzem e iluminam o novo governo: privatização e lucro. O presi-
dente Collor de Mello tem dito que as empresas estatais que não derem 
lucros nos próximos seis meses serão privatizadas. O presidente Collor 
de Mello tem dito que vai acabar com os cartórios e se refere à informá-
tica como se cartório fosse. Parece-me que tem faltado senso de histó-
ria a todos os pronunciamentos desse jovem presidente que passeia nas 
águas do Paranoá no seu jet-sky, desse jovem presidente que voa para a 
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Índia a fim de passar as férias e descansar em ilhas paradisíacas, desse 
jovem presidente que diz pela televisão, impunemente, que Deus está 
torcendo para que ele se torne um grande presidente. 

Fala-se em modernidade. Realmente, essa responsabilidade é de mui-
tos partidos políticos. A modernidade, quando não é definida, esconde 
um preconceito antinacional. Ser moderno hoje, no Brasil, é ser favorável 
indiscriminadamente ao capital multinacional. Quando alguém se diz 
nacionalista, patriota, há sempre um sorriso de deboche dos modernos, 
que dizem: “reparem como essa pessoa é atrasada”. Ser nacionalista é um 
atraso, ser moderno é andar de jet-sky nas águas do Paranoá. 

Vamos ter um novo governo dentro de poucos dias. 

Estamos no bojo de uma revolução tecnológica, lembra o deputado 
Amaury Müller. A química fina e toda a indústria farmacêutica estão a 
demonstrar que o capital multinacional não pode chegar ao país, quan-
do este não tem capacidade de absorver a tecnologia importada, quando 
não há uma política de proteção às empresas nacionais. 

Este país já teve indústria farmacêutica, já teve pesquisas e laborató-
rios. Hoje somos meros depositários de empresas multinacionais. 

A política brasileira de tecnologia encontra-se em grave crise, a po-
lítica brasileira de tecnologia e suas agências de desenvolvimento – a 
Finep, o CNPq, que o presidente José Sarney deixou à míngua. Faltam 
recursos para pesquisas e desenvolvimento. A indigência em que vi-
vem as universidades brasileiras, a ausência de institutos de excelência 
em pesquisa, seja no campo da biotecnologia, da química fina, seja no 
campo das comunicações, tudo isto nos leva a olhar com muita af lição 
o futuro deste país.

Não será nenhum presidente “collorido” que vai acabar com o Brasil 
em cinco anos. Não tenho este medo. Confio na capacidade de enten-
dimento e de discernimento do nosso povo. 

Essa onda “collorida”, estimulada pela mídia eletrônica, de que o 
país está muito bem, de que no dia 16 de março acabará a inf lação, 
baixará o preço da gasolina e os “marajás” irão para a cadeia, vai pas-
sar. Não sei a que “marajás” se refere o presidente eleito, Fernando 
Collor de Mello. Serão aqueles que usam, confessadamente, recursos 
de campanha para fazer viagens milionárias, objetivando descanso? 
Não desejamos nem advogamos privilégios para o funcionário público 
que não trabalha. Não advogamos sequer os privilégios denunciados 



306

DISCURSOS SELECIONADOS

ontem e que, supostamente, teriam ocorrido nesta Casa e no Senado 
Federal. Esta é uma questão de moralidade e de ética pública que de-
fendemos e apoiamos. 

Queremos dizer que a questão nacional está muito além disso. A 
questão nacional, a questão do desenvolvimento e do futuro deste país 
situa-se no campo da nossa capacitação para enfrentarmos o século XXI: 
as novas indústrias, a biotecnologia, a pesquisa oceânica e espacial e os 
satélites de comunicação. Temos a responsabilidade de colocar este país 
entre aqueles que comandam o processo novo do século XXI e não como 
um país atrasado e recebedor apenas de tecnologia de ponta de dedo. 

Nosso partido e o partido de V.Exa., nobre deputado Amaury 
Müller, que nas próximas eleições, provavelmente, terão nesta Casa a 
presença engrandecedora e estimuladora de um grande líder nacional, 
Leonel Brizola, estarão vigilantes para que a leviandade com que se vem 
tratando as questões nacionais, a leviandade “collorida” que invadiu 
este país, não entregue, definitivamente, o futuro do Brasil às empresas 
multinacionais e à utopia de que elas virão para salvar o Brasil. 

Viva o Brasil. Viva o povo brasileiro!
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O caçador de marijuana44

Aparte feito em 13 de março de 1990 com críticas à promessa feita pelo 
presidente Fernando Collor de Mello de privatizar as empresas estatais 
quando assumir. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Deputado Amaury Müller, es-
tou feliz por estar neste plenário. O pronunciamento que faz V.Exa. a 
respeito das lacunas desta composição collorida, que a mídia eletrônica 
vem apresentando como se fosse o fantástico show da vida, não contém 
algumas palavras fundamentais. Basta que se diga que não se sabe quem 
é o ministro da Saúde, mas já se sabe que o capital multinacional vem 
para este país e já se sabe também que as empresas estatais, com exceção 
de trinta e duas, entre as quais não se inclui o Banco do Brasil, serão 
privatizadas se não derem lucro. Na agricultura, V.Exa. vive o drama 
dos sem-terra no Sul; eu, o drama dos retirantes no Nordeste. Um dos 
candidatos à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, saiu 
da minha terra, em Pernambuco, do meu Garanhuns, em cima de um 
caminhão, como retirante, porque não havia condições de continuar 
vivendo como agricultor. 

E, quando voltou a Garanhuns, comprometeu-se a fazer a reforma 
agrária para que aquelas terras férteis não continuassem exportando 
homens para as periferias das cidades como São Paulo, mas, cultivadas, 
exportassem grãos, riquezas, alimentação, e que as pessoas, os agri-
cultores, não fossem exilados em sua própria pátria. O ex-deputado 
Joaquim Roriz quer fazer a reforma agrária com a UDR, que, nesta 
galeria, durante a Assembleia Nacional Constituinte, impediu que o 
texto constitucional fosse minimamente decente para com as reivin-
dicações nacionais e minimamente aceitável para aqueles que querem o 
desenvolvimento integral do Brasil e dos brasileiros. A resposta veio mais 
breve do que se pensava, deputado Amaury Müller. O ex-presidente da 
UDR, Ronaldo Caiado não sei se voltou a ser seu presidente, candidato 
à Presidência da República, teve um desempenho eleitoral melancóli-
co. A UDR arrogante, que vendia os bois e as vacas, que vendia vidas 
humanas para levantar dinheiro para a campanha, não teve nenhum 
respaldo do nosso povo. V.Exa., agora desta tribuna, inaugura a forma 
de oposição patriótica ao governo Collor, apontando as falhas de uma 

44 Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 13 de março de 1990, p. 1283.
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mise-en-scène que não chega a enganar muita gente; o “caçador de ma-
rajás”, nos Estados Unidos, foi chamado pelo presidente americano de 
“caçador de marijuana”. Não sei quem está certo. Parabéns a V.Exa.
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O PSDB foi um erro45

Discurso de 3 de abril de 1990, em que comunica sua decisão de deixar o 
PSDB, desiludida com os rumos adotados pelo partido, sobretudo depois 
que seus dirigentes iniciaram entendimentos para aderir ao governo 
Fernando Collor.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Congressistas, comunico à Casa minha filiação, ontem, ao Partido 
Democrático Trabalhista (PDT) e a consequente desfiliação do PSDB.

“O sonho acabou!” O desabafo é do deputado Jorge Hage, que há 
poucas semanas foi compelido a tomar esta mesma decisão. Para nós, 
que fomos fundadores do Partido da Social Democracia Brasileira, a 
sua descaracterização e modificação do projeto político submetido ao 
projeto eleitoral é uma capitulação. Pensei o PSDB como uma resposta 
histórica à deterioração da vida pública brasileira. Foi um erro.

No momento, Sr. Presidente, em que assino a ficha de filiação ao 
terceiro partido de minha vida pública, quero associar-me à homena-
gem prestada pelo deputado Florestan Fernandes a um “bravo homem, 
a quem todos devemos alguma espécie de gratidão e de alegria, símbolo 
vivo de um tipo de integridade e de coragem que define o modo de ser 
socialista”. Trata-se de Sandro Pertini. Esta referência é oportuna pela 
mensagem de unidade deste paladino da coalizão das esquerdas na Itália. 
“Ele propunha e praticava o binômio autonomia e união. A unidade das 
esquerdas não colide com o desenvolvimento independente dos parti-
dos coligados. Certos objetivos e meios devem ser comuns. Todavia, 
cada partido carrega uma herança ideológica, utópica e política que não 
pode ser sacrificada sem graves perdas para todos.” Se faço minhas estas 
palavras de Florestan Fernandes, neste momento importante de minha 
vida pública, é porque elas representam o que de muito profundo sinto. 
A dissintonia paralisante em que nos encontramos, o mal-estar e o des-
conforto em partidos políticos que concebemos devem-se a um perigoso 
tipo de doença que invade o país, conhecida como a “lei de Gerson”.

Criou-se, neste final de século, um conceito estranho à sociologia 
política que se denomina modernidade. Já que se fala tanto em moder-
nidade, que tal se definir historicamente o que significa ser moderno?

45 Publicado no Diário do Congresso Nacional, de 4 de abril de 1990, p. 1797.
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Quando o professor Hélio Jaguaribe, ideólogo do Partido da Social 
Democracia Brasileira, com assento em sua Comissão Executiva 
Nacional, autor de tantas propostas, sem que se lhe tenha pedido opi-
nião, proclama que não mais existe “o falso dilema” de esquerda versus 
direita, e sim, de arcaico versus moderno, confesso que acho mais cria-
tivo, moderno, desafiador dividir a humanidade entre os usuários dos 
computadores MacIntosch versus os usuários dos sistemas IBM.

Criou-se um seleto clube de modernidade. Sumiram os graves pro-
blemas que propiciaram a miséria absoluta e que durante algum tempo 
a ex-esquerda chamava de capitalismo selvagem ou concentração per-
versa de riqueza.

Será moderno confiscar poupança de modestos cidadãos? É moder-
no, articulado, redondo, um plano econômico que não distingue capital 
de especulação e de poupança? Será moderno privatizar empresas esta-
tais que dão lucro, em nome de eficiência de mercado? Desconfio que 
a palavra “modernidade” está sendo empregada por equívoco. O que se 
pretende dizer é muito mais “maracutaia” do que modernidade.

As elites conservadoras sempre tiveram a seu serviço intelectuais que 
teorizam o poder. Ontem, as esquerdas eram subversivas. Hoje, são arcai-
cas. A crise em que vive a sociedade não nos pode privar de fazer política 
à esquerda, participar dos novos movimentos sociais, atentos para não su-
cumbir à tentação das utopias, de um lado, e ao medo à mudança, de outro.

Tenho a consciência do nosso tempo, mas isto não é uma definição 
ideológica. O novo tanto pode ser instrumento de opressão como de 
libertação.

É preciso denunciar o discurso esterilizante da modernidade, cujos 
sacerdotes ressuscitam velhas múmias da sociedade conservadora que o 
país quis enterrar quando nas praças gritou “Muda Brasil!”.

A nossa crise não é a do controle dos ativos financeiros, mas do 
Estado e da sociedade, que não encontra solução em economistas, mas 
em estadistas.
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A Terra não pode esperar46

Discurso pronunciado em 24 de maio de 1990, relatando participação de 
delegação parlamentar brasileira e as decisões adotadas em conferência 
interparlamentar sobre o meio ambiente.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, dois séculos atrás, um francês notável, Antoine-Laureant 
Lavoisier, descobriu, por suas observações em nosso planeta, que “na 
natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”. Essa lei tem 
4 bilhões e 600 milhões de anos, desde que o planeta Terra nasceu, 
como uma bola de rochas e lavas incandescentes que brotavam de in-
contáveis vulcões.

Há cem mil anos apareceu a vida humana. As questões básicas do pla-
neta – sistema Terra – estão relacionadas com o desenvolvimento indus-
trial, o crescimento da população e o esgotamento dos recursos naturais, 
agravados a partir da Revolução Industrial. Para se ter ideia da magnitude 
do problema, basta assinalar que, desde o começo do século XVIII, o 
planeta perdeu 6 milhões de quilômetros quadrados de f lorestas.

Para usar a expressão consagrada pelo ministro Magri, os homens 
mexeram no que deveria ser “imexível”. E disso resultou que o planeta 
Terra está ameaçado de extinção.

Participei, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, do 1º Congresso 
Interparlamentar sobre o Meio Ambiente, realizado em Washington entre 
28 de abril e 2 de maio deste ano, a convite do Senado norte-americano.

Uma das primeiras, e seguramente das mais notáveis intervenções 
foi a apresentação, pelo brasileiro José Lutzemberger, da tese geral do 
ciclo ecológico. Tentarei resumir: “O planeta Terra é feito de seres vi-
ventes. São seres viventes as f lorestas, as águas dos rios e do subsolo, os 
oceanos, a terra, o ar. Diferentemente do que proclamam economistas, 
que têm uma fé cega no desenvolvimento econômico, os seres viven-
tes não são recursos inesgotáveis. O cérebro humano não será capaz de 
substituí-los com avanços tecnológicos químicos ou energéticos”.

O formidável progresso produzido em todos os campos da ativi-
dade econômica e tecnológica, a partir da revolução industrial, tem 

46  Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 24 de maio de 1990, p. 5564.
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representado uma ameaça aos seres viventes. Mais precisamente, 
trata-se do seu esgotamento. Por isso, é necessário que se crie uma 
ética da sobrevivência, que implica nova definição de progresso e de 
desenvolvimento.

Faço aqui um parêntesis para dizer que a revista Veja, ao noticiar os 
dois últimos encontros internacionais de ecologia, cometeu uma injustiça 
para com a própria publicação. Veja tem um padrão de jornalismo mui-
to superior à medíocre e raivosa matéria que procura desmoralizar duas 
das maiores personalidades ambientalistas brasileiras: José Lutzemberger 
e o Deputado Federaldeputado federal Fábio Feldmann. As teses dos dois 
brasileiros sobreviverão muito além da pretensão dessa editora.

Quando eu era garota, costumava fugir das aulas de religião da ma-
dre Elizabeth, do Colégio Regina Pacis, no Recife, com medo da des-
crição do fim do mundo.

Confesso que tenho a mesma sensação de fim do mundo, com a 
diferença de que, agora, não posso mais fugir da aula, pois estou matri-
culada na escola da vida.

O progresso das cidades não pode ser medido tão somente por 
aviões que voam, tecnologias que transformam robôs em trabalha-
dores (e trabalhadores em robôs) ou ciências que transformam o ser-
tão em mar (e o mar vira sertão). Esse avanço “civilizatório” tornou um 
terço dos homens em seres consumidores e dois terços deles em seres 
famintos, como produziu a chuva ácida, o furo na camada de ozônio, 
o “efeito estufa”, a perda da diversidade biológica, as modificações do 
clima, a explosão demográfica, o esgotamento da água dos rios e do 
subsolo, a morte que ronda o fundo do oceano, etc., etc.

Sr. Presidente, é necessário despertar. A responsabilidade de legar 
este planeta às futuras gerações não pertence a um país ou a um grupo 
de países ou povos; não serão isoladamente os brancos, os negros, os 
índios, os amarelos, os pobres ou os ricos, os socialistas ou os capitalistas 
que farão isso. É tarefa de cada ser vivente, responsáveis que somos por 
uma ética universal de sobrevivência.

Cabe a este Parlamento, que produziu a mais completa e moderna 
legislação ambiental em sua Constituição, a responsabilidade de com-
plementar a intenção da nossa Carta Maior. Tenho ouvido alguns argu-
mentos sobre a mata amazônica que me deixam preocupada. A mata, do 
ponto de vista da biodiversidade, se constitui não só no maior, porém no 
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único banco de dados genético que resta à disposição da humanidade. E 
vem sendo queimada de forma irresponsável e selvagem, as populações 
indígenas massacradas e dizimadas. Isso é um crime de lesa-humanidade. 
Temos invocado um nacionalismo feito de malandragem e ignorância 
para esconder nossas responsabilidades.

Faço minha, Sr. Presidente, a advertência de cinco astronautas norte-
-americanos que, ainda na semana passada, fotografaram nosso planeta a 
uma altura de 380 milhas (aproximadamente 700 km), e nos enviaram a 
seguinte mensagem: “Precisamos cuidar da Terra para ela não explodir.”

Tramitam nesta Casa propostas legislativas, que proponho recebam 
rubrica de urgência por parte das lideranças, que dizem respeito a: ba-
nimento de indústrias que produzam emissões de dióxido de carbono, 
CFC e outros gases poluentes; obtenção de uma taxa de eficiência no 
consumo de energia na indústria nacional, notadamente de eletrodomés-
ticos; estímulo às indústrias de reciclagem; legislação sobre a utilização de 
energia nuclear e lixo atômico; legislação sobre indústrias que se instalam 
em áreas de preservação ambiental; legislação sobre indústrias químicas; 
legislação sobre poluição de rios e oceanos; e moratória ecológica.

Srs. Líderes, encaminho a V.Exas. e a todos os representantes do 
povo nesta Casa documento que tive a honra de subscrever, juntamente 
com a delegação brasileira, por ocasião da conferência interparlamentar 
sobre o meio ambiente.

Declaração de Interdependência Ambiental

Nós, povos do planeta Terra,

Consternados ante a deterioração global de nosso meio am-
biente comum, o desgaste de nossa camada de ozônio estratos-
férica, a contaminação de nossos bosques e solos, a intoxicação 
mortal de nossas espécies biológicas e as crescentes previsões de 
mudanças permanentes em nosso clima; e,

Reconhecendo, primeiro, que tanto nossas respectivas po-
pulações nacionais como nossas aspirações de desenvolvimento 
não poderão se manter nem se sustentar, a menos que os índices 
de crescimento sejam consequentes com nossos progressos em 
matéria de administração e reabastecimento dos recursos;

Segundo, que nenhuma nação ou grupo de nações pode 
dominar totalmente seus próprios problemas ambientais sem a 
colaboração dos demais;
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Terceiro, que a prevenção e a redução dos danos ao meio 
ambiente provocados em nível global impõem encargos de 
recursos e de austeridade, demandam soluções que devem ser 
compartilhadas de forma equitativa entre as nações da Terra;

Pela presente declaramos solenemente, na qualidade de ad-
ministradores fiéis do patrimônio natural, do qual dependerão 
os suprimentos alimentícios, a saúde e a prosperidade, assim 
como a própria sobrevivência das gerações futuras, nossa deci-
são de tomar medidas eficazes agora, em nossos respectivos paí-
ses, de acordo com os seguintes princípios fundamentais:

1. Financiar e aprovar novas atividades de desenvolvimento 
econômico que contribuam para a obtenção de um cresci-
mento sustentado e a conservação dos recursos naturais.

2. Controlar a emissão de gases que produzam efeito estufa, de 
produtos químicos que desgastam a camada de ozônio e das 
demais substâncias nocivas.

3. Deter a descarga indiscriminada e negligente de detritos, 
produtos químicos e outros agentes contaminadores, em 
nossas terras, oceanos e suprimentos d’água.

4. Fomentar a adoção de usos e costumes agrícolas e arbori-
culturais que deem proteção aos bosques e enriqueçam 
os solos, com a finalidade de impedir o desmatamento e 
desertificação.

5. Promover a mais ampla conservação da diversidade de plan-
tas e espécies animais e dos hábitats, que são decisivos para 
sua sobrevivência.

6. Reduzir o crescimento populacional, observado o direito 
dos casais em planificar o tamanho de suas famílias e através 
do estabelecimento de condições que garantam a confiança 
dos pais na sobrevivência dos filhos.

7. Ensejar em nossas respectivas nações e a nossos vizinhos, as-
sim como através de nossas instituições internacionais, os 
recursos financeiros educacionais, intelectuais e tecnológi-
cos e as leis necessárias, a fim de reverter, em todo momento 
e para sempre, para a causa do meio ambiente mundial.

Com fé na capacidade e na coragem que homens e mu-
lheres de todo o mundo têm para conservar, renovar, respeitar 
suas riquezas naturais e assim salvaguardar o futuro do planeta 
Terra, os membros do Parlamento que subscrevem a presente, 
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provenientes de todas as partes do mundo, reunidos na cida-
de de Washington, aos dois dias do mês de maio de 1990, ju-
raram solenemente respaldar pessoalmente a presente e instar 
seus respectivos governos para que ponham em execução esta 
Declaração de Interdependência Ambiental.

Sr. Presidente, dando sequência à declaração que a delegação bra-
sileira assinou, apresentei hoje à Casa requerimento de informações 
que versa sobre denúncias feitas na conferência, por parlamentares da 
Venezuela, de que garimpeiros do nosso país estariam não apenas der-
rubando as matas, poluindo com mercúrio os rios, usando campos de 
pouso para contrabando, transmitindo doenças e praticando o geno-
cídio da nação dos Yanomami, mas também invadindo o território da 
Venezuela.

Espero que o requerimento de informações que encaminhei hoje 
tenha melhor acolhida por parte do governo federal do que aqueles que 
estamos oferecendo.

Hoje, meu colega, deputado Brandão Monteiro, apresentará reque-
rimento para enquadrar em crime de responsabilidade a ministra Zélia 
Cardoso de Mello, que se vem recusando sistematicamente a respon-
der aos nossos requerimentos de informações. Amanhã, Sr. Presidente, 
farei igual representação contra a ministra da Economia, Fazenda e 
Planejamento, que, com relação aos requerimentos que tenho apresen-
tado, também se nega sistematicamente a respondê-los.

Dessa forma, Sras. e Srs. Deputados, concito esta Casa, particular-
mente os seus líderes, no sentido de que os projetos de lei, que talvez 
cheguem a uma centena, relacionados à ecologia sejam examinados 
com prioridade. A Terra não pode esperar.
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Venceremos o retrocesso47

Discurso de 25 de maio de 1990, faz críticas contundentes ao governo 
Collor, afirmando que o Brasil vive um retrocesso político e institucional.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, por muitos anos lutamos por uma Constituinte, e ela nos 
veio. Lutamos pelas diretas, e elas chegaram. Houve avanços políticos 
inegáveis na luta do povo, mas insuficientes para a implantação das re-
formas exigidas para eliminar a miséria em que vive a maioria de nossa 
gente. Apesar do processo que o escolheu, o novo governo, a rigor, por 
sua prática, até representa um retrocesso político e institucional que, no 
entanto, não paralisará nossa luta, nem nossa organização. Vamos ven-
cer o retrocesso, como antes derrotamos a própria ditadura.

A instalação do atual governo reacendeu a necessidade da luta pela 
preservação e garantia dos direitos mais elementares do cidadão, inse-
guro diante do Estado policial que se implanta no Brasil. Confisca-se 
poupança com a mesma falta de cerimônia com que se prendem e se 
desmoralizam pessoas inocentes. Quem julgava superada a fase de con-
solidação dos direitos individuais em nosso país tem agora a lamentar 
um retrocesso institucional de pelo menos dez anos.

A recessão está em todo canto. O desemprego joga nas ruas, a cada 
dia, milhares de trabalhadores. Muitos dos que ficaram nas fábricas vi-
ram reduzido o próprio salário. O governo nega a reposição das perdas 
salariais. Mais uma vez se tenta ajustar a economia à custa do trabalha-
dor, de seu emprego e de seu salário.

Todo discurso da campanha do presidente eleito, de prioridade 
absoluta para o Nordeste, vê-se agora, foi mais um engodo eleitoral. 
O Nordeste teve esvaziados todos os seus órgãos regionais de desen-
volvimento, e o governo está demonstrando, este ano, que sequer sabe 
distinguir a indústria da seca e seus verdadeiros beneficiários da massa 
de agricultores sem terra, sem água e sem trabalho, que precisam de 
assistência emergencial para sobreviver.

O Brasil se curva ao FMI com a servidão dos escravos. Manipulam-se 
índices para confiscar salários; o desemprego e a fome são impostos como 

47 Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 25 de maio de 1990, p. 5668.
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preço de uma estabilização que, de repente, virou pretexto para se romper 
a ordem econômica e arriscar a própria estabilidade constitucional.

O governo escancara a economia nacional ao capital estrangeiro. 
Alega que é para estimular a concorrência, aumentar a eficiência e a 
produtividade. Revoga, na prática, a lei de reserva de mercado para a 
informática. Isso acontece num momento em que a empresa nacional, 
pequena, média ou grande, não tem dinheiro sequer para a folha de 
pessoal, muito menos para qualquer investimento em produtividade. 
Mais ainda, acontece num momento em que o próprio governo corta 
recursos de pesquisa e praticamente extingue investimentos em tecno-
logia. Elimina, assim, a possibilidade de termos uma política de ciência 
e tecnologia compatível com os interesses nacionais. A consequência é 
clara: quem vier de fora compra tudo, domina o mercado.

O discurso da modernidade inclui o engodo de que a empresa públi-
ca é sinônimo de ineficiência e desperdício.

O governo faz de conta que desconhece que os déficits das estatais 
produtivas se devem aos empréstimos da dívida externa ou às tarifas 
subsidiadas para grandes conglomerados, por coincidência quase todos 
multinacionais. Quer, com isso, justificar a onda de privatização, que se 
confunde com a dilapidação do patrimônio nacional.

No tocante à saúde pública, corta ou retém recursos do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e desmonta o Inamps, levando o caos ao atendi-
mento médico e previdenciário. Grupos especiais, como hemofílicos e 
aidéticos, não têm o tratamento devido, enquanto programas essenciais, 
como o de controle da qualidade do sangue nos bancos especializados, 
foram desativados. Com o desmonte e a desmoralização da rede públi-
ca de hospitais e ambulatórios, o governo pratica a ideologia perversa 
da privatização graciosa. Ganham os hospitais particulares e os grandes 
oligopólios dos seguros de saúde.

Passado o primeiro impacto das medidas econômicas baixadas pelo 
governo, os trabalhadores, sobretudo os descamisados, começam a sen-
tir que novamente vão pagar a conta. Além de ficar sem camisa, correm 
agora sério risco de perder as calças, as meias e os sapatos.
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A lógica do desgoverno48

Discurso de 29 de junho de 1990, avalia os primeiros cem dias do 
governo Collor, concluindo que se trata de um governo antibrasileiro, 
antinacional e antipopular.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, aceito as descul-
pas. V.Exa. sabe do apreço e da admiração que tenho por V.Exa. Lamento 
o atraso – o meu horário deveria começar às 14h30 – porque o ministro 
Alceni Guerra deverá estar à minha espera às 15h, e esta audiência, cer-
tamente, já a perdi. Apelo a V.Exa., que é uma pessoa bem relacionada, 
que faça saber ao ministro da Saúde que este atraso não foi de minha 
responsabilidade. É muito difícil hoje em dia conseguir uma audiência. 

Sr. Presidente, venho a esta tribuna para fazer uma análise dos cem 
dias do desgoverno do presidente Collor de Mello. Por trás deste des-
governo existe uma lógica que pretendemos demonstrar aqui. O que se 
viu no espetáculo de ontem à noite – as lideranças desorganizadas, sem 
saber exatamente com que forças contam – de forma nenhuma pode 
alterar a lógica embutida no governo Fernando Collor de Mello, que é 
colocar este país, esta economia e esta soberania a serviço de um projeto 
internacional neoliberal, essencialmente desnacionalizante. 

Queria demonstrar com fatos simples, não com teses, mas factual-
mente, que o governo Fernando Collor é antibrasileiro, antinacional e 
antipopular. 

O empresário de São Paulo, Lawrence Pih, insuspeito, pois, de ser 
um xiita, é, por todos os títulos, um homem moderno. Acordou no dia 
16 de março e constatou que havia um Brasil novo. 

Este trecho que leio é extraído de um artigo intitulado “O pesade-
lo”, uma prospecção que o empresário fez do governo Fernando Collor. 

Quero advertir que, toda vez que fala em governo Fernando Collor 
de Mello, não usa a moeda nacional, o cruzeiro, mas a moeda dólar.

Diz ele:

Acordei aos 16 de março, dia da redenção nacional, e consta-
tei o surgimento de um novo Brasil, um Brasil que, magicamente, 
possui 110 bilhões de dólares para um programa habitacional; 

48 Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 29 de junho de 1990, p. 8183.
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70 bilhões de dólares para serem investidos no setor energéti-
co; 20 bilhões de dólares para as telecomunicações; 12 bilhões 
de dólares para a reestruturação e ampliação da malha rodovi-
ária; 15 bilhões de dólares para infraestrutura de armazenagem 
e rede ferroviária; 7 bilhões de dólares para o subsídio da cesta 
básica aos 80 milhões de miseráveis.

Nesses cem dias, o presidente da República andou a 160 quilôme-
tros em uma moto, pilotou um jet-sky, jogou voleibol com o jogador 
Bernard, fez um gol na Seleção Brasileira de Futebol, pilotou um ul-
traleve, rompeu a barreira do som, atirou de um tanque, lutou cara-
tê, correu 20 quilômetros em um dia e editou o Plano Econômico. A 
princípio, era apenas um super-homem que impressionava algumas das 
cabeças premiadas das elites. 

Em 20 de março, em um artigo do jornal Folha de S.Paulo, o economista 
e deputado José Serra, do PSDB, escrevia, a propósito do Plano Cruzeiro:

O Plano Cruzeiro representa o segundo bilhete premiado 
que o Brasil tem em suas mãos nos últimos anos, cuja recom-
pensa pode ser valiosíssima para retomar o desenvolvimento 
econômico continuado e as possibilidades de reduzir a pobreza 
e as desigualdades sociais.

No primeiro bilhete, continua o deputado José Serra: 

O Plano Cruzado foi rasgado antes da cobrança, em razão 
das suas deficiências técnicas e do populismo aloprado, que to-
mou conta do governo e do país. Temos, agora, outra grande 
chance com um plano tecnicamente melhor elaborado num 
contexto de maior vontade política e em face de um país exauri-
do pelo castigo da superinf lação, pronto a aceitar uma alternati-
va que o conduza à terra firme da estabilidade de preços.

Como vemos, até as pessoas mais lúcidas, as elites das elites, se dei-
xaram enganar nos primeiros dias do Plano Collor. Em prosseguimento 
à estratégia “collorida”, deu-se início a uma estonteante enxurrada de 
medidas provisórias. Os juristas levantaram a cabeça. 

O presidente Collor deve mudar toda a sua equipe econômica 
para não ser vítima de um plano que desrespeite a Constituição.
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Esta afirmação é do jurista e professor titular da Faculdade de Direito 
da Universidade Mackenzie, Ives Gandra Martins. 

A história registra que o presidente Collor fez exatamente o que dis-
se que não faria. Meteu a mão no bolso dos poupadores, sequestrou a 
poupança, a conta corrente e prometeu usar as “torneirinhas” para satis-
fazer os interesses das elites e dos amigos. E assim se fez. O Plano Collor 
destruiu a credibilidade das instituições. A ministra Zélia Cardoso de 
Mello fez um plano para enxugar os ativos financeiros e ajudou a au-
mentar a desorganização social. Congelou o dinheiro que estava aqui, 
mas o próprio Banco Central estima que havia 35 bilhões de dólares em 
bancos norte-americanos e europeus, que saíram clandestinamente do 
Brasil. Essa quantia equivale a 10% do Produto Interno Bruto. 

Tomar providências contra os verdadeiros saqueadores da economia 
nacional? Nem pensar! Essa gente é toda patriota, veste-se de verde e 
amarelo, morde as unhas e chora diante de uma televisão, quando vê 
um jogo de futebol de quatro em quatro anos. Esse é o seu patriotismo. 
Patriotismo para essa gente é só isso. Tudo bem. O próprio presidente 
da República se deslocou, ele também, durante cinco dias, patriotica-
mente, para a aprazível Itália, a fim de assistir a um jogo de futebol.

O Plano Collor errou no prognóstico da inf lação e foi o próprio 
presidente do Banco Central, de nome Ibrahim Eris, que em abril pas-
sado disse a empresários e sindicalistas que era maior do que previa o 
desgoverno do plano. 

Aos poucos, as “torneirinhas” vão-se abrindo e irrigam daqui, irri-
gam dali um empresário amigo, um grupo de empreiteiros, e o dinhei-
ro vai retornando às mãos dos seus antigos proprietários. 

O dinheiro dos poupadores, pequenos e médios, está preso. O di-
nheiro das viúvas e o dinheiro das instituições menores e pequenas está 
preso. Quem poupou anos e anos, honestamente, foi punido. A minis-
tra chegou a falar em leilão, mas esqueceu tudo o que disse e, como diz 
a apresentadora Xuxa, hoje ao lado de Sérgio Malandro, a personagem 
maior da era Collor é “beijinho, beijinho, tchau, tchau”. 

Claro, houve artifícios para manter os subsídios aos usineiros do 
Rio de Janeiro e do Nordeste, mas as medidas provisórias, votadas por 
uma maioria que se fazia ora com o auxílio de um, ora de outro parti-
do moderno desta Casa, não deixaram margem para ilusões. Dava-se 
a partida ao mais elaborado projeto de desmonte da máquina estatal 
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adotando-se um modelo neoliberal da soberania relativa, subordinada 
ao vago conceito da modernidade. Em nome desta modernidade, por 
exemplo, extinguiram-se empresas estatais que davam lucros, empresas 
de pesquisas, universidades e, ao mesmo tempo, permaneciam intocá-
veis subsídios às empresas multinacionais.

Ouço, com prazer, o aparte do nobre deputado Luiz Salomão. 

O Sr. Luiz Salomão – Deputada Cristina Tavares, venho acompa-
nhando atentamente seu pronunciamento. V.Exa. levanta, neste mo-
mento, a questão da falsa modernidade do governo Collor de Mello. 
Essa modernidade tem uma nova expressão, recentíssima, na divul-
gação da política industrial que o governo Collor pretende praticar, 
anunciada como a salvação do país, como a plataforma de lançamen-
to do Brasil para o contexto dos países do Primeiro Mundo. Pergunto 
a V.Exa. se conhece algum setor da economia brasileira, algum ramo 
empresarial ou técnico, alguma confederação, alguma federação, sindi-
cato patronal ou de empregados que tenha sido consultado em relação 
a essa política. Observamos que pelo menos um setor foi consultado e 
atendido em suas reivindicações com respeito à política industrial bra-
sileira: o governo norte-americano. Veja V.Exa. quais os pontos altos 
dessa política: primeiro, foi anunciada a mudança da posição do Brasil 
no Gatt, permitindo-se a aquisição da questão dos serviços; segundo, 
a permissão de reconhecimento das patentes farmacêuticas; terceiro, a 
liberação das remessas de lucros e dividendos retidos no valor de 1,8 
bilhão de dólares, que eram, de certa forma, no discurso do governo, a 
garantia do tratamento isonômico que se dava às multinacionais, agora 
quebrado, na medida em que estão sendo liberados os pagamentos de 
dividendos e de royalties; quarto, os atentados que o governo pretende 
praticar – e certamente vai encontrar em V.Exa., junto conosco, uma 
combatente na resistência – em relação à política de informática, tan-
to na área de hardware como na de software. De modo que pergunto a 
V.Exa.: que modernidade é essa? Certamente V.Exa., como eu, vê nessa 
palavra “modernidade” a nova face do entreguismo, representado pela 
política industrial do governo.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Deputado Luiz Salomão, de 
fato. V.Exa. antecipou aquilo que era meu pensamento e minha conclu-
são. Esta modernidade me dá alergia, assim como a qualquer brasileiro 
que tenha o mínimo de respeito pela soberania nacional e por este solo. 
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V.Exa. diz bem: hoje, as manchetes dos principais jornais já de-
monstram a quem interessou a nova política industrial. Nenhum sin-
dicato, nenhum trabalhador, nenhum empresário, nenhum segmento 
da sociedade foi consultado. A ministra, entretanto, estava nervosa – a 
imprensa noticia. E S.Exa. esperava ansiosamente um telefonema, que 
veio, do secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Antecedeu a este te-
lefonema mágico, que tanto impressionou a ministra Zélia Cardoso de 
Mello, a visita do secretário do Comércio Exterior dos Estados Unidos, 
que saiu do Palácio do Planalto, onde esteve em audiência com o presi-
dente Collor, dizendo: “Mas é sempre encantador estar em companhia 
do presidente Fernando Collor.”

Esse o caráter desnacionalizante, que queremos denunciar, dos cem 
dias do governo Collor: esse caráter antinacionalista tem um corolário, 
que é o caráter antipopular desta política. Aí estão as medidas provisó-
rias, uma a uma, a demonstrar o sucateamento que se faz da economia 
brasileira: empresas brasileiras estatais que dão lucro, que são bem ad-
ministradas e, portanto, por todos os títulos, não poderiam ser enqua-
dradas naquilo que o presidente da República e sua equipe econômica 
entreguista, desnacionalizante, denominam “desperdício das empresas 
estatais”, de forma pejorativa. 

Sr. Presidente, falávamos dos modernos que, neste Congresso 
Nacional, ajudam a aprovar, por exemplo, privilégios para as empresas 
multinacionais, como a Albrás, no Pará e a Alumar, em São Luís do 
Maranhão. Elas devem à Eletronorte o favor das tarifas abaixo do custo. 
Por causa dessa medida provisória, a Eletronorte perde por ano 1,5 bi-
lhão de dólares em benefício das multinacionais, que exportam para o 
Japão 99% da sua produção de alumínio. 

Sr. Presidente, os subsídios transferidos para as empresas privadas 
e para o Estado alcançaram, na última década, 17 bilhões de dólares 
apenas no setor siderúrgico, segundo dados da Sest e da Seplan. Quanto 
a isso, nada há a ser alterado pela equipe econômica do presidente 
Fernando Collor de Mello. 

As medidas provisórias tornaram-se a arma de poder pessoal. 
Constitucionais ou inconstitucionais, nada importa na volúpia do show 
narcisista do presidente Fernando Collor de Mello. 

O Fundo Monetário Internacional, que já não é uma palavra mo-
derna – aliás, os modernos não usam mais essa referência –, está in-
feliz. O governo dos Estados Unidos anunciou hoje que não há mais 
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pendência alguma com o Brasil. Os interesses americanos, justamente 
do ponto de vista do patriotismo dos Estados Unidos, foram satisfeitos. 
Aí estão as negociações com o Gatt, as negociações de serviços; aí está 
a política nacional de informática, que consolidou para este país, no 
conceito internacional, uma posição importante e significativa; aí está a 
política tecnológica, que poderia dar uma abertura para o século XXI. 
Infelizmente, tudo isso está sendo jogado fora pela volúpia da moderni-
dade de Fernando Collor de Mello. 

Sr. Presidente, as medidas provisórias, repito, tornaram-se arma do 
poder pessoal e, como sempre, os trabalhadores pagam o preço da res-
ponsabilidade. Os trabalhadores, esses entes subversivos, acumularam 
perdas salariais de 36,09% a 40,48%, relativos ao salário real, conforme 
se verifica por dados levantados pelo Dieese. 

O ministro do Trabalho, o sindicalista Antônio Magri, decretava, 
no entanto, que o plano econômico era “imexível”. Enquanto isso, a 
Fiesp, a poderosa Federação das Indústrias de São Paulo, revela que nes-
te mês de abril 45% do saldo das poupanças haviam sido sacados. 

O balanço das trapalhadas é o seguinte: 

Nos 31 dias úteis, de 19 de março a 2 de maio, decorridos des-
de o lançamento do Plano Collor, o governo baixou 291 normas, 
uma média de 9,38 regras diferentes por dia. O Banco Central 
editou 104 circulares, 24 cartas circulares, 16 resoluções e 23 co-
municados. O restante do Executivo editou 20 leis, 11 decretos, 
36 medidas provisórias, 30 portarias, 22 instruções normativas, 2 
atos declaratórios e 3 circulares conjuntas (Banco Central/Susep). 
Como a maioria criava novos procedimentos de execução pelo 
sistema bancário, dá para entender o esgotamento dos 800 mil 
bancários distribuídos em 24,5 mil agências do país.

Retiro esta notícia, Sr. Presidente, do Jornal do Brasil, edição de 6 de 
maio de 1990. 

Prosseguem as trapalhadas. Em maio, o Banco Central tenta subs-
tituir o Congresso e criar um imposto de 20% sobre as operações fi-
nanceiras. Aos poucos, o plano vai afrontando a consciência legal e a 
consciência jurídica deste país. 

Agora, Sr. Presidente, é a vez dos trabalhadores. O que estamos ven-
do neste momento? O Congresso Nacional, às vésperas de um recesso 
parlamentar, confronta-se com uma política salarial que não é apenas 
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mesquinha e sequestradora. Sem sombras de dúvidas, esta é a pior, a 
mais cruel e a mais selvagem política salarial já imposta aos trabalhado-
res ao longo da história da República. 

Com prazer, ouço o nobre deputado Paulo Paim, um especialista 
no assunto. 

O Sr. Paulo Paim – Nobre deputada Cristina Tavares, receba os nos-
sos cumprimentos por seu brilhante pronunciamento, do qual quere-
mos ter o orgulho de participar, inserindo duas questões. A primeira é 
sobre o desemprego. O governo Collor, nesses cem dias, conseguiu o 
que a pior recessão da história deste país, o período de 1981 a 1983, não 
foi capaz de fazer, ou seja: mais de dois milhões de trabalhadores já fo-
ram demitidos. Em segundo lugar, sobre a política salarial, mencionada 
há pouco por V.Exa., gostaria de dizer que lamentamos ter recebido a 
Medida Provisória nº 193, que significa, não há dúvida, a pior proposta 
de política salarial de todos os tempos da história deste país, pior do que 
a própria proposta do governo, de livre negociação. O art. 8º diz que 
haverá livre negociação desde que não se concedam aumentos acima do 
estipulado pelo governo, via medida provisória. Fizemos uma projeção 
e constatamos que se a inf lação for de 10% ao mês, uma categoria com 
data-base em junho terá, ao final de um ano, direito a somente 96% 
de aumento, enquanto que, se fosse aplicada uma inf lação capitalizada 
mês a mês, incluindo-se o IPC de março, abril e maio, o aumento seria 
de 803%. Isso significa uma perda de mais de 700%. A incompetência 
deste governo, que neste momento está dando as coordenadas para os 
destinos desta nação, é tanta que a Medida Provisória nº 193 prevê que 
a categoria econômica terá direito a salário. Ora, categoria econômica 
são os empresários, e categoria profissional são os trabalhadores. Foram 
cometidos erros e mais erros gravíssimos em relação ao aspecto jurídico. 
Estamos, por isso, nobre deputada Cristina Tavares, entrando com uma 
ação junto ao Supremo Tribunal Federal, arguindo a inconstituciona-
lidade da Medida Provisória nº 193, já que esta não repõe as perdas 
nem define uma política salarial, mas é nitidamente uma proposta de 
redução salarial, que fere a Constituição Federal ao estabelecer que a 
redução de salários só poderá acontecer mediante acordo coletivo das 
partes. Concluindo, gostaria de deixar clara, neste momento, a posição 
do nosso partido. Muitos falam que há obstrução. Quero ressaltar que 
não estamos obstruindo. Encaminhamos à Mesa uma série de destaques 
relativos aos vetos e retiraremos todos eles, desde que esta Casa assuma 
o compromisso de, hoje e amanhã, antes do recesso, votar uma política 



325

PERFIS PARLAMENTARES CRISTINA TAVARES

salarial, para que a classe trabalhadora não fique sob o tacão da Medida 
Provisória nº 193, que é criminosa, feita por bandidos, e visa a massacrar 
a classe trabalhadora.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Agradeço a V.Exa. o aparte. 
No momento em que o PT e o PDT assumem claramente a obstrução, 
quero ratificar que ela visa a despertar esta Casa para que, assumindo a 
responsabilidade que lhe é devida, não entre em recesso sem antes votar 
uma política salarial. Estamos fazendo obstrução, sim, e esta obstrução 
nós queremos fazer. O que não aceitamos é o outro tipo de obstrução 
feita anteriormente. Lembra-se V.Exa. e todo o país da ocasião em que 
uma medida provisória do presidente Fernando Collor caiu porque os 
parlamentares que apoiam o governo não haviam recebido seus car-
gos, não estavam com seus bolsos cheios; as indicações para o DER, o 
DNER, para a Rede Ferroviária e para o Incra não haviam sido feitas. 
Esta obstrução, a obstrução da fisiologia, nós a rejeitamos. Mas a obs-
trução política para forçar deputados e senadores a assumir suas res-
ponsabilidades perante a nação, e votarem a política salarial, esta nós 
fazemos e por ela nos responsabilizamos. 

Ouço, com prazer, o nobre deputado João Paulo e, posteriormente, 
o nobre deputado Agassis Almeida. 

O Sr. João Paulo – Nobre deputada Cristina Tavares, o pronunciamento 
de V.Exa. é muito oportuno. Completando a fala do companheiro Paulo 
Paim, tenho a dizer que o comportamento deste governo não difere da 
conduta dos governos do golpe de 1964. É a mesma política, o mesmo 
espírito de governo e a mesma orientação econômica. Nada mudou, ou 
seja, há repressão da demanda para criação de excedentes exportáveis. 
O Brasil continua com sua linha econômica de exportação, visando a 
privilegiar o capital estrangeiro e os grandes empresários a ele aliados. 
A política do governo atinge brutalmente o interesse dos assalariados. 
O congelamento do salário mínimo – o menor nos cinquenta anos de 
sua história – atinge também todos aqueles que vivem do seu próprio 
trabalho. Hoje o trabalhador rural tem sua atividade totalmente inviabi-
lizada, pois o congelamento de preços só existe para o arroz, o feijão e os 
alimentos básicos. Os demais produtos aumentam de preço a cada dia e o 
trabalhador rural não consegue exercer suas atividades por absoluta falta 
de assistência do próprio governo. O presidente da República, que disse 
vir para atender aos pobres e descamisados, aprofundou a miséria deles. 
Sua Excelência disse que vinha combater a inf lação e, na verdade, anda 
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de mãos dadas com a corrupção. A inf lação continua crescendo e índices 
mentirosos são apresentados. Sua Excelência disse que o ex-presidente 
da República era um corrupto, assim como o seu governo, mas conti-
nua convivendo com esse mal, esquecendo-se de tudo o que disse. E as 
coisas continuam indo pelo mesmo caminho. Nobre deputada Cristina 
Tavares, elogio o seu pronunciamento e o endosso totalmente.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Muito obrigada, nobre 
deputado. Com muita honra ouço o deputado Agassis Almeida, do 
vizinho estado da Paraíba. 

O Sr. Agassis Almeida – Minha colega Cristina Tavares, nesta tarde, 
V.Exa. traz ao conhecimento da nação brasileira um quadro perver-
so, pois atinge as profundas raízes da resistência de um povo; sinistro, 
porque deixa na consciência de todos o apelo, a perturbação e o terror. 
Dentro desse quadro dantesco, como membro do Ministério Público 
brasileiro, sinto-me profundamente preocupado com a desordem ins-
titucional, com o processo de subversão da estrutura institucional bra-
sileira, tanto nos aspectos constitucionais como na legislação ordinária. 
Isso a que estamos assistindo é um desacato, uma violação, um desres-
peito e um desencontro, como dizia o grande líder e pensador católico 
brasileiro Tristão de Ataíde, com o que existe de realidade e de estabi-
lidade na ordem democrática do Brasil. Neste instante, ilustre colega 
Cristina Tavares, receba minha solidariedade às suas palavras, que têm 
muita força, por virem de uma região tortuosa, que carrega grandes 
esperanças. Em razão disso, lutamos pelo parlamentarismo e contra os 
que salvam a si próprios. Um dia, aqui lutamos pela implantação desse 
regime, forma política legítima de se opor ou contrapor a esses salvado-
res da pátria, salvadores de um sonho desfeito e de ideias contrariadas. 
Aplausos à sua inteligência, energia, fibra e história. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Agradeço ao deputado Agassis 
Almeida e atribuo à amizade que nos une os elogios que faz à minha pessoa. 

Tem razão V.Exa. Em decisão histórica, o Supremo Tribunal 
Federal – por nove votos a zero – desautorizou o presidente da 
República e seu ministro da Justiça, relator da Assembleia Nacional 
Constituinte, que não pode invocar desconhecimento constitucional, 
e anulou uma medida provisória. Ontem, atendendo à solicitação do 
Partido dos Trabalhadores e do meu partido, o PDT, o Supremo Tribunal 
Federal, novamente, com exceção de dois votos – por coincidência, de 
dois ministros que acabam de ser indicados para aquela Corte pelo pre-
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sidente da República e cujos sobrenomes, por coincidência, repito, têm 
uma consoante dobrada –, acaba de conceder aos servidores públicos pos-
tos em disponibilidade o direito de não terem seus salários diminuídos, 
corroborando, assim, a vontade da Assembleia Nacional Constituinte. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, chegamos a um momento em 
que não apenas os trabalhadores, mas também os funcionários públicos – e 
são 360 mil funcionários públicos – vivem a expectativa da demissão. Diz 
um velho ditado do meu Nordeste que, quando um navio começa a afun-
dar, os ratos saem pela corda. Hoje, a imprensa noticia que o candidato ao 
governo do estado de Pernambuco pelo PFL, aliado ao partido do senhor 
presidente da República, já começa a se dizer oposição. Não é surpresa. 
Esse candidato tem esta característica: a mobilidade de pular do navio que 
afunda, a cada vez que o navio está em perigo. Tem bodas de prata de ex-
periência, de oportunismo e fisiologismo. 

Ouço, com prazer, o nobre deputado Nelton Friedrich. 

O Sr. Nelton Friedrich – Nobre deputada Cristina Tavares, nesta 
tarde, apresento cumprimentos patrióticos à manifestação de V.Exa. 
O Plano Brasil Novo, a cada dia que passa, demonstra sua lógica de 
maneira ingênua e de má-fé. Alguns ingenuamente, outros por má-
-fé passaram muito tempo apenas discutindo a questão das atividades 
financeiras, como a poupança retida e a política anti-inf lacionária. 
Olvidaram, evidentemente, o coração do plano, a Medida Provisória nº 
168 e seu desdobramento em arrocho salarial e inviabilização da micro 
e pequena iniciativas empresariais, esquecendo-se da espinha dorsal do 
plano, a Medida Provisória nº 155, que fala do plano de desestatização; 
portanto, da desnacionalização da nossa economia. Faço esse introito 
para que possamos compreender claramente o que está contido nesse 
quadro. Há poucos dias, tivemos aqui a representante especial do pre-
sidente norte-americano para o Comércio Exterior, Miss Carla Hills, 
e, na última semana, o secretário do Comércio norte-americano, Robert 
Mochbacher, que vieram com o objetivo claro de tratar de detalhes da 
chamada política industrial. Ontem à noite, nosso companheiro de ban-
cada, deputado Carlos Cardinal, fez uma observação extremamente im-
portante: a coincidência de que, no dia em que houve o anúncio dessa nova 
política industrial, os jornais do país, independentemente do fuso horário, 
já divulgavam entrevistas com autoridades norte-americanas de aplauso à 
iniciativa. É obra extraordinariamente genial, uma telepatia de comunica-
ções, pois, em que pese a diferença de horário, foram publicados a matéria 
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da ministra Zélia Cardoso de Mello sobre o anúncio da nova política in-
dustrial e os elogios das autoridades norte-americanas às novas propostas. 
Quero aprofundar-me na questão, porque talvez, como cidadão comum, 
eu esteja entusiasmado com a ideia de que daí virá a solução dos problemas. 
Com relação às patentes farmacêuticas, o que significa a Sra. Ministra di-
zer que apenas dois países ainda têm esse sistema, Turquia e Brasil? Tenho 
em mãos estudo do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o qual 
publica que mais de cinquenta países do mundo mantêm como linha 
estratégica o não-patenteamento de produtos farmacêuticos, incluindo 
Austrália, Irlanda e outros países desenvolvidos. É lamentável a mani-
pulação da opinião pública para, descaradamente, estabelecer-se uma 
política não industrial, mas de guerra aberta, de total abertura deste país 
ao apetite de grupos estrangeiros, especialmente no caso das novas pro-
postas, casadas com os interesses norte-americanos. É profundamente 
lamentável o crime que se quer perpetrar contra o Brasil, sem que haja 
seletividade na liberação de importações, uma política definida, e sem 
compreendermos como o Japão, a Coreia e outros países tiveram me-
canismos de proteção, ao menos temporários, às áreas estratégicas, para 
o desenvolvimento de seu país. Neste momento, mais do que a simples 
questão da poupança ou do grave problema de arrocho salarial, encami-
nhamo-nos para a espinha dorsal do Plano Collor, a desnacionalização 
da economia sem critério definido e sem estrutura industrial estabele-
cida. Isso levará o país a situação extremamente danosa no futuro para a 
sociedade e o projeto nacional. Cumprimento V.Exa. por fazer análise 
do primeiro período do governo Collor, dos danos já produzidos e dos 
que virão em decorrência da política implantada. 

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, não posso encer-
rar meu pronunciamento sem ter o prazer de ouvir o brilhante parla-
mentar tucano do Rio Grande do Sul, deputado Jorge Uequed. 

O Sr. Jorge Uequed – Deputada Cristina Tavares, ouvia V.Exa. e ima-
ginei que de nada adianta a propaganda oficial e o controle dos meios de 
comunicação quando a nação tem parlamento, onde homens e mulheres, 
eleitos pelo povo, têm a consciência do dever a cumprir e a responsabili-
dade da denúncia e do exame dos fatos nacionais. V.Exa. examina com 
muito cuidado, cautela e sabedoria os cem dias do desastrado governo 
Collor e toca exatamente em seu ponto nevrálgico. Ele não tem compro-
missos internos, mas sim com grandes grupos internacionais. Seu projeto 
de abertura da economia, das importações e exportações e do reconheci-
mento explícito das patentes internacionais está vinculado diretamente à 
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proposta que lançou sua candidatura. No mesmo momento em que fazia 
essa fantasia para o plenário nacional, o presidente George Bush lançava 
um plano internacional, com a criação de um fundo em que pretende 
investir 300 milhões de dólares. Trata-se de uma brincadeira de 300 
milhões de dólares. É o preço do lobby para abrir nossa economia, sucatear 
a indústria nacional e permitir que os grandes grupos norte-americanos 
penetrem no território brasileiro. V.Exa. denuncia com muita proprie-
dade que não se trata de um presidente, mas de um investidor do capital 
internacional no solo brasileiro.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Muito obrigada, deputado Jorge 
Uequed. A Casa entende, agora, por que eu não poderia dispensar o 
aparte de V.Exa.

Há um crime de lesa-pátria, e, por isso, faço um apelo ao deputado 
Renan Calheiros. Conheci S.Exa. batalhando pelas melhores causas do 
país. Até fui a Alagoas apoiar sua candidatura a prefeito, quando defen-
dia as causas nacionalistas do país. Muito me admira, espanta e entris-
tece saber que o líder Renan Calheiros, na tribuna do lado que sempre 
abominou, defende causas antinacionais. 

Apresentei requerimento de informação sobre o vazamento do pla-
no econômico para autoridades econômicas antes de esta Casa tomar 
conhecimento do plano de traição econômica e desta traição à sobera-
nia brasileira. 

Concluo, Sr. Presidente, por dizer a esta Casa da responsabilidade 
de que cada um de nós está imbuído. Este país está sendo manietado e a 
sociedade está sendo conduzida de acordo com os interesses dos Estados 
Unidos da América. O secretário Thomas Bradley tomou conheci-
mento do plano antes do Congresso Nacional, no primeiro dia em que 
o presidente da República aqui falou para a nação. Tornamo-nos uma 
nação de segunda categoria, uma colônia dos Estados Unidos. 

Apelo aos parlamentares brasileiros, independentemente da sua 
ideologia e sua posição política, no sentido de não trocarem a sobera-
nia deste país por um cargo no Funrural. A troca fisiológica de cargos, 
ao final deste século, não deve vender a soberania do Brasil. 

Sr. Presidente, deixo um apelo ao líder Renan Calheiros, de cujo pas-
sado e de cuja história sou testemunha. Se vejo, entristecida, que S.Exa. 
rasga e nega este passado, apelo para todos os deputados desta Casa, eleitos 
pelo povo brasileiro, no sentido de não venderem a soberania deste país.
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A história nos julgará49

Discurso de 12 de outubro de 1990. Antecipa sua despedida do Congresso 
ao analisar o resultado das eleições de outubro daquele ano, para governos 
estaduais e renovação do Congresso, pleito em que não se reelegeu. 
Faz uma avaliação bastante crítica da atuação do Poder Legislativo e da 
influência cada vez maior da mídia e das pesquisas de opinião sobre a 
decisão do eleitor.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados: 

O partido dos interesses constituídos é um só. Os partidos 
dos interesses emergentes têm sido muitos. 

O socialismo democrático por enquanto é um desafio. Um 
desafio frente ao qual se encontram todos os principais parti-
dos de esquerda. Qualquer que seja a sua etiqueta, chamem-se 
partidos trabalhistas, comunistas, socialistas ou socialdemocra-
tas, a primeira condição para enfrentar tal desafio é conquistar a 
maioria. Isso, e não qualquer outra coisa, significa, por parte de 
um partido de esquerda, a aceitação da via democrática.

Este é o compromisso e o sentido deste pronunciamento. Tais con-
ceitos foram formulados por Norberto Bobbio no livro As ideologias e 
o poder em crise. Despeço-me de doze anos de mandato marcados pelo 
combate em favor das causas populares e democráticas. Creio que pou-
cos cidadãos brasileiros tiveram a honra de participar das duras batalhas 
travadas entre estas paredes, dos surdos interesses que se jogaram na 
Assembleia Nacional Constituinte e que acabaram produzindo uma 
Carta que apontava na direção do social. 

Estarei permanentemente nesta Casa, pois me imponho a exigência, 
como cidadã, da vigilância sobre este Parlamento, que, além da liturgia 
do poder, conquistou poderes e prerrogativas para decidir sobre temas 
tão importantes como orçamento, políticas tecnológicas, políticas de 
desenvolvimento, meio ambiente. Enfim, um Parlamento habilitado a 
participar da reconstrução do país neste final do século e construir uma 
sociedade justa e segura para o seu povo. Somos uma nação que se depa-
ra com a mais aguda crise social dos países do mundo. A nossa economia 

49 Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 12 de outubro de 1990, p. 10532.
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produz armamentos, computadores, soja, aço, mas produz também 500 
mil crianças prostitutas que se vendem ao preço de 120 dólares ao dia, e 
200 mil mulheres mortas por ano vítimas de abortos clandestinos.

Acredito no povo brasileiro e acredito na construção dessa socie-
dade. É consequência dessa crença a visão bem própria que tenho dos 
resultados do último pleito. Uma derrota eleitoral é sempre um drama 
pessoal, mas não necessariamente uma tragédia política. A eleição deve 
ser analisada como componente de uma série histórica. 

Esta eleição faz parte de um processo que emergiu de uma ditadura 
militar e saltou para uma liberdade que se tornou anárquica, porque o 
Congresso não teve forças para regulamentar matérias importantes que 
representaram avanços e conquistas do período de elaboração consti-
tucional. Para nós, congressistas, havia-se tornado proibido proibir, o 
que gerou um processo no qual o poder econômico e das corporações 
prevaleceu largamente sobre os interesses nacionais e populares. 

Pela incapacidade de superar a sua impotência interna, de vencer o 
marasmo que o sufocava, o Congresso deixou de ser o que deveria ter 
sido: o centro das decisões políticas nacionais. Por isso não pôde regu-
lamentar, por exemplo, o processo eleitoral, assim como confundiu o 
direito de informação com os poderosos interesses dos meios de comu-
nicação oligopolizados. Não conseguimos regulamentar ou disciplinar 
institutos de pesquisas de opinião pública, que tiveram altíssimo poder 
de inf luência e cujos resultados se mostraram incorretos a ponto de se 
poder invocar a ilegitimidade do processo. Em Pernambuco, por exem-
plo, nas eleições majoritárias, os institutos de pesquisa anunciaram pro-
jeções da ordem de dez a catorze pontos percentuais de vantagem para 
os candidatos do PFL, o que o pleito irá desmentir. A vantagem ficou 
reduzida a dois ou três pontos percentuais, o que compromete a lisura 
do pleito, pois inf luiu no ânimo do eleitor e evitou o segundo turno. 

Ouço, com prazer, o nobre deputado Gonzaga Patriota. 

O Sr. Gonzaga Patriota – Deputada Cristina Tavares, esta Casa tem 
a cara de V.Exa. O seu trabalho nesta Casa por doze anos, os projetos 
de lei, as discussões nas comissões, os debates em plenário não fica-
rão marcados e registrados apenas nos anais da Câmara e do Congresso 
Nacional, mas também na história do país. A saída de V.Exa. desta Casa 
é temporária. Tenho certeza de que a ela retornará dentro de alguns 
anos. V.Exa. fará grande falta, principalmente neste momento em que 
o Brasil resgatou – através da luta de V.Exa. e de outros companheiros 
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que aqui não mais estão ou que estão saindo agora – o direito de o povo 
brasileiro escolher o seu presidente. O Brasil tem um presidente consti-
tucional, mas não é aquele que o povo queria. A permanência de V.Exa. 
nesta Casa era quase que uma imposição deste povo. Enfim, o povo sabe 
mais do que nós. Tenho certeza de que o trabalho de V.Exa., deputada 
Cristina Tavares, ficará como um registro na história, ele serviu muito à 
história. Parabéns ao Brasil por ter tido V.Exa. aqui durante doze anos.

A SRA. CRISTINA TAVARES – Nobre deputado Gonzaga 
Patriota, atribuo sua generosidade à amizade pessoal. Infelizmente, o 
povo de Pernambuco não participa da opinião de V.Exa.

Hoje, nobre deputado, assisti ao pronunciamento de V.Exa., que 
também abordava a questão dos institutos de pesquisa de opinião públi-
ca. À frente das oposições, que tinham como candidato o Sr. Joaquim 
Francisco, ex-ministro de Sarney e mentor principal da candidatura 
Fernando Collor no estado de Pernambuco, estava o senador Marco 
Maciel, e divulgaram às vésperas das eleições dezenove pontos percentuais 
de vantagem para os nossos adversários. Isto tirou o ânimo da militância 
e tornou quase que irreversível o processo de nossa derrota. Entretanto, 
dois dias depois, o povo desmentia nas urnas essa previsão e ficamos a um 
ou dois pontos percentuais dos vitoriosos. A apuração encerra-se hoje, e 
não sabemos ainda o resultado certo. Seguramente perdemos o segundo 
turno devido à manipulação dos institutos de pesquisa. 

Ainda hoje conversava com o senador eleito pela Paraíba Antônio 
Mariz, também vítima do processo de manipulação dos institutos de 
pesquisa, quando fomos informados por S.Exa. de que na Paraíba esses 
institutos estão sob investigações da Polícia Federal. 

Parece-me que esta seria uma medida salutar a ser adotada pelos par-
lamentares que ficam nesta Casa. É preciso disciplinar o processo eleito-
ral, é preciso legitimar o que chamamos de liberdade de imprensa, que 
é a liberdade de informação, mas dentro da regulamentação, para que 
não haja essa manipulação, que foi tão escandalosa no pleito de 1990. 

Prossigo, Sr. Presidente. 

Fomos omissos e acomodados. Tivemos medo de enfrentar a gran-
de imprensa e acabamos agredidos e desmoralizados, pois as redes de 
televisão inf luíram decisivamente nos resultados das eleições, aban-
donando sua condição de aferidoras da opinião pública e difusoras de 
informação para se transformarem em verdadeiros comitês eleitorais. 
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Essas entidades ampliaram o rol de serviços prestados ao poder eco-
nômico. Foram incansáveis no estímulo ao desencanto popular nas 
eleições e ao descrédito do Legislativo. 

A motivação para tais serviços está bem clara: é a implantação de um 
projeto neoliberal, exigido pelo “Brasil Novo”. Daí a deliberada mani-
pulação, com o intuito de viabilizar o nascimento de um falso moralis-
mo, que acabou permitindo a descarada inf luência do poder econômico 
diante de um Congresso impotente. 

Os resultados eleitorais demonstraram um fenômeno que desmente 
a tese de que o voto em branco foi de protesto às práticas políticas velhas 
e viciadas. Há apenas onze meses o presidente Fernando Collor venceu 
a eleição presidencial insultando, pela televisão, o então presidente José 
Sarney. Era a negação da política. Hoje Sarney retorna vitorioso. Alguns 
de seus auxiliares de primeiro escalão são consagrados: Aluísio Alves, 
Joaquim Roriz, João Alves, Antonio Carlos Magalhães, Íris Rezende, 
Romero Jucá. Seus filhos Roseana e Zequinha são deputados federais. 
O Planalto anuncia que saiu vitorioso dessas eleições, o que demonstra 
que não havia nenhuma contradição essencial entre o Projeto Collor e 
o governo Sarney. A própria eleição de Collor foi saudada pela grande 
imprensa como uma vingança da política podre e viciada. 

Hoje o noticiário estampa os mesmos escândalos de ontem. 
O deputado Renan Calheiros denuncia um misterioso personagem, 
PC Farias, ex-tesoureiro de campanha de Collor, como “Al Capone”. 
Onde a ética? Tiraram o sofá para esconder o adultério.

Ouço o nobre deputado Eduardo Jorge.

O Sr. Eduardo Jorge – Deputada Cristina Tavares, em primeiro lugar, 
nós, do PT, ainda não perdemos a esperança de que as apurações a mante-
nham no Congresso Nacional. Achamos da maior importância sua par-
ticipação, principalmente na área da comunicação e da informática, em 
que as posições de V.Exa. são insubstituíveis. Ainda confiamos em que, 
pelo resultado final da apuração, não se cometa esta injustiça com V.Exa.

Segundo, neste aspecto da manipulação da opinião brasileira pela te-
levisão e a íntima associação entre esse projeto neoliberal do presidente 
Collor de Mello e os meios de comunicação – concessões do poder pú-
blico a alguns poucos grupos monopolistas – tem-se verificado um caso 
exemplar. Desde que voltei, depois das eleições, já repeti cinco vezes que 
o presidente da República mente quando se refere ao Plano de Benefícios 
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e Custeio da Previdência Social. Critica-se muito o Congresso Nacional 
por não regulamentar uma série de questões constitucionais. Isso é ver-
dade. Mas alguns assuntos relativos à previdência social e à saúde, apesar 
de toda a demora, o Congresso, em suas duas Casas, conseguiu regula-
mentar. O Senado Federal, finalmente, no dia 5 de agosto, regulamentou 
a lei de saúde, de assistência social, de previdência: o Plano de Benefícios 
e Custeio, que vem garantir direitos constitucionais aos aposentados, a 
parcela mais explorada da população brasileira. Pois bem. O presidente 
da República vetou integralmente, de “a” a “z”, este plano. E cinco dias 
depois de ter declarado que o Congresso Nacional era irresponsável, 
demagógico, e que o governo não tinha dinheiro para pagar aqueles be-
nefícios, editou uma medida provisória englobando algumas daquelas 
medidas aprovadas pelo Congresso e adiando a concessão dos benefí-
cios para 1991. A partir de então começou a ser veiculado diariamen-
te um comercial do governo federal, dizendo que o senhor presidente 
Fernando Collor de Mello é autor das medidas que tratam da equipa-
ração dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, da estipulação de 
um salário mínimo para os trabalhadores rurais aposentados, do cálculo 
com base nos últimos 36 meses corrigidos para a aposentadoria. Veja 
V.Exa.: o governo apresenta-se como o autor de tudo isso, quando foi 
o Congresso que o votou, no dia 5 de outubro de 1988, quando pro-
mulgou a Constituição. Foi o Congresso que regulamentou essas ma-
térias. E Sua Excelência, o que fez? Vetou a regulamentação e adiou a 
entrada em vigor dessas medidas para 1991. Mas, na televisão e para o 
povo em geral, o governo aparece – inclusive isso aconteceu no período 
pré-eleitoral – como sendo o autor e continua sendo assim considerado. 
Provavelmente quer inf luenciar no resultado do segundo turno, ele-
gendo seus aliados nos estados onde ainda está lutando para fazê-lo. Esse 
é um exemplo claro de uso da televisão para se manipular os fatos, men-
tir e enganar a opinião pública. Quero cobrar mais uma vez do deputado 
Inocêncio Oliveira, que está representando o presidente Paes de Andrade, 
resposta a um ofício que entreguei à Presidência da Câmara. Que a Mesa 
tome providências contra esta mentira que o presidente Collor está passan-
do, como se o Congresso não tivesse regulamentado aquele dispositivo. 
Esse é um exemplo cabal de como, utilizando os meios de comunicação, 
intimamente associados a este governo, o Sr. Collor de Mello vem mani-
pulando a população para obter respaldo eleitoral favorável ao seu grupo 
político. Nobre deputado Inocêncio Oliveira, quero repetir mais uma 
vez: é necessário que se tome uma atitude. O presidente da República 
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vai continuar mentindo, negando que foi ele que vetou o nosso pro-
jeto e adiou a entrada em vigor dos benefícios para os aposentados. 
Sua Excelência negou que o Congresso tenha aprovado essas matérias 
e adiou para 1991 sua entrada em vigor. Então, Sr. Presidente, vamos 
deixar que ele continue aparecendo como o autor dessas medidas, ou a 
Câmara, na pessoa do Sr. Paes de Andrade, vai tomar alguma providên-
cia, requisitando e ocupando tempo na televisão para esclarecer essas 
mentiras do presidente Collor de Mello?

A SRA. CRISTINA TAVARES – Agradeço a V.Exa. a colabo-
ração, deputado Eduardo Jorge. Estamos tocando no ponto essencial 
da natureza do voto em branco: o Congresso não se deu ao respeito. 
Permitimos que dessa galeria – a Mesa permitiu, e o deputado Paes de 
Andrade hoje é vítima desse medo com que o Congresso enfrentou 
a grande imprensa – o jornalista Alexandre Garcia, nas telas da TV 
Globo, levasse ao ridículo total todos os deputados. Nenhuma institui-
ção, nenhuma categoria, nem de empresários, nem de religiosos, nem 
de políticos, resistiria ao ridículo a que foram levados, durante anos e 
anos, os parlamentares deste Congresso.

E, pior do que isso, a Mesa da Câmara dos Deputados ainda aprova 
uma sessão de homenagem à TV Globo. Houve raras exceções. O partido 
de V.Exa., o Partido dos Trabalhadores, e o meu partido, o PDT, foram 
os dois únicos que tiveram a altivez e a coragem de vir à tribuna dizer que 
a TV Globo tem um bom nível de informação profissional e técnica, mas 
seguramente tem péssimo padrão de democratização dos meios de comu-
nicação social, porque presta um péssimo serviço ao Brasil.

Aí está o resultado: 50% ou 60% dos votos em branco induzidos pelo 
poder da televisão. E o Congresso Nacional impotente, desmoralizado.

Agradeço a V.Exa. o aparte. Ele vem a propósito. Gostaria que o 
presidente Paes de Andrade, a quem tributo minha homenagem e so-
lidariedade neste momento, tomasse a iniciativa de responder ao presi-
dente Collor de Mello, quanto à mentira que vem sendo veiculada pelas 
estações de televisão contra o Congresso Nacional, porque afronta não 
o Congresso, mas a instituição e, portanto, a democracia.

Prossigo, Sr. Presidente.

Prefiro acreditar na antevisão apocalíptica de George Orwell sobre 
o Estado totalitário eletrônico. Comunicação é poder. O Dr. Roberto 
Marinho desafia a Constituição com seu monopólio eletrônico. 
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Ridiculariza os políticos e o Congresso. Em nome da liberdade empre-
sarial veta a participação de personalidades como Leonel Brizola, go-
vernador eleito do Rio de Janeiro, nas telas da TV Globo, que formam 
a opinião de 60 milhões de brasileiros. Este poder ilimitado, que mani-
pula verbas fantásticas de publicidade, está a serviço da implantação do 
Projeto Brasil Novo.

Não se pode ocultar também a enorme responsabilidade da Justiça 
Eleitoral pelo clima de manipulação. Num país em que até o jogo do bi-
cho é informatizado, o processo de contagem dos votos se dá a passos de 
cágado, com apuração manual e arcaica, além de eivado de fraudes que 
deixam a sociedade perplexa. Só o exemplo da Bahia é suficiente para 
ilustrar o quadro. Um dos juízes do TRE do estado é até hoje advogado 
do candidato ao governo, Antonio Carlos Magalhães.

É evidente o comportamento da Justiça Eleitoral. O presidente do 
TSE, ministro Sydney Sanches, defende ainda hoje, na imprensa, que 
não é prioritária a informatização do processo. “Nós somos um país 
pobre e a pobreza que mais af lige não é a da Justiça Eleitoral.” Esta de-
claração de S.Exa. mal disfarça o poder de manipulação embutido do 
atual sistema de apuração que esta pobre Justiça insiste em deter.

Ao novo Congresso impõe-se a obrigação de modernizar o Código 
Eleitoral, de regulamentar a divulgação de pesquisas de opinião, a liber-
dade de imprensa, o direito à informação, a concessão de canais de rádio 
e televisão, a criação de um Conselho Nacional de Comunicação Social.

Numa ótica de conjuntura mundial, a eleição brasileira não é um 
fenômeno singular que se encerra em si mesmo, mas um ponto num 
processo internacional amparado em teses privatistas implantadas por 
presidentes amantes dos esportes, em cima da crise real das ideologias e 
do poder no campo do socialismo.

Dentre os novos deputados eleitos aparecerão novas vocações de ho-
mens públicos. Isso não me impede de lamentar que esta Casa fique privada 
do convívio de figuras importantes que renunciaram à vida parlamentar, 
como Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, ou que foram perdedores no pro-
cesso eleitoral. Certamente que minha memória me induzirá à injustiça 
de muitas omissões, mas não poderei deixar de citar o deputado tucano 
Euclides Scalco, líder do partido que se propôs socialdemocrata e que terá 
a sabedoria de fazer as revisões exigidas pela realidade. Devo dizer que este 
Congresso estará mais pobre pela ausência de bravos companheiros como 
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Anna Maria Rattes, Nelton Friederich, Vicente Bogo, Lysâneas Maciel, 
Jorge Uequed, Otávio Elísio, Maurício Fruet, entre outros.

A nação demonstra que está viva. Exibe esta vitalidade no aumen-
to da bancada pedetista, com textura ideológica definida, e com a du-
plicação da bancada petista. Com relação ao meu estado, é imperioso 
admitir um profundo retrocesso de nossa representação da esquerda. 
Foram destruídos vinte anos de histórica resistência democrática, pro-
tagonizados nas últimas décadas por figuras como Fernando Lyra, 
Oswaldo Lima Filho, Clodoaldo Torres, Gonzaga Patriota, Fernando 
Vasconcelos Coelho, Marcus Cunha, Jarbas Vasconcelos, José Queirós 
e Egídio Ferreira Lima, entre outros, todos derrotados neste processo 
eleitoral.

A estes companheiros o tributo do meu respeito. À Frente Popular 
de Pernambuco faltaram unidade interna e a solidariedade essencial a 
um projeto de esquerda democrática. A história nos julgará.
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Cristina Tavares publicou:

• Conversações com Arraes. Em coautoria com Fernando 
Mendonça. Entrevista com o ex-governador Miguel Arraes, feita 
quando ele estava no exílio em Argel, Argélia, norte da África, 
pela editora Veja, em 1979.

• Cristina Tavares Correia, repórter. Coleção de reportagens, em 
edição da autora, em 1978.

• Informática: a batalha do século XXI, em coautoria com 
Milton Seligman, pela editora Paz e Terra, em 1984.

• Informática e a Nova República, em 1985, pela editora Paz e 
Terra.

• Onde está meu filho? História de um desaparecido político. 
Em coautoria com Chico de Assis, Gilvandrio Filho, Glória 
Brandão e Jodeval Duarte, pela editora Paz e Terra, em 1985.

• A última célula. Em 1990, pela editora Paz e Terra.

Publicou ainda, pela Câmara dos Deputados, em forma de separatas 
com discursos, pronunciamentos, pareceres e projetos:

• Cristina Tavares Parlamentar, em 1979.

• Cultura em questão, em 1979.

• Primeiros pronunciamentos, em 1979.

• Reforma agrária, em 1979.

• Atuação parlamentar, em 1980.

• Voto distrital, em 1980.

• Em defesa do padre Vito Miracapillo, em 1981.

• Nordeste, em 1981.

• Aspectos diversos da ciência e da política tecnológica nacional, 
em 1981.

• Treblinka 1942, Nordeste 1983: qualquer semelhança não é 
coincidência, em 1983.

• Homenagem ao presidente do Congresso Nacional, senador 
Nilo Coelho, em 1984.

• Fernando Santa Cruz, presente, em 1985.
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• Constituinte, em 1987.

• Relatório e anteprojeto da Subcomissão de Ciência e 
Tecnologia e Comunicações, em 1987. 
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A experiência democrática dos últimos anos levou à crescente presença popu-
lar nas instituições públicas, tendência que já se pronunciava desde a elabora-
ção da Constituição Federal de 1988, que contou com expressiva participação 
social. Politicamente atuante, o cidadão brasileiro está a cada dia mais interes-
sado em conhecer os fatos e personagens que se destacaram na formação da 
nossa história política. A Câmara dos Deputados, que foi e continua a ser – ao 
lado do povo – protagonista dessas mudanças, não poderia deixar de corres-
ponder a essa louvável manifestação de exercício da cidadania.

Criada em 1977 com o objetivo de enaltecer grandes nomes do Legislativo, a 
série Perfis Parlamentares resgata a atuação marcante de representantes de toda a 
história de nosso Parlamento, do período imperial e dos anos de República. Nos 
últimos anos, a série passou por profundas mudanças, na forma e no conteúdo, 
a fim de dotar os volumes oficiais de uma feição mais atual e tornar a leitura 
mais atraente. A Câmara dos Deputados busca, assim, homenagear a figura de 
eminentes tribunos por suas contribuições históricas à democracia e ao mesmo 
tempo atender os anseios do crescente público leitor, que vem demonstrando 
interesse inédito pela história parlamentar brasileira. 
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lismo e da política e coautora de Jornalismo
político para estudantes.

Jornalista política em Recife e em 
Brasília, Cristina Tavares nas-

ceu em 1936, em Pernambuco, e fa-
leceu em 1992, nos Estados Unidos. 
Foi eleita deputada federal em 1978 
e integrou o Grupo Autêntico do
Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB), destacando-se no combate 
à ditadura militar e na defesa dos di-
reitos da mulher. Em 1983, fundou o 
Centro de Estudos Políticos e Sociais 
Teotônio Vilela. Reeleita em 1986, 
participou do Congresso Consti-
tuinte, aprovando 95 emendas das 
227 que apresentou.
Sua atuação foi marcadamente na-
cionalista e estatista e suas proposi-
ções trataram, principalmente, da
democratização dos meios comuni-
cações, dos direitos das empregadas
domésticas e das trabalhadoras ru-
rais, do acesso à terra, dos direitos
humanos e da igualdade entre ho-
mens e mulheres.
Como deputada, elaborou 140 propo-
sições, proferiu 917 pronunciamentos,
participou de 3 comissões parlamen-
tares de inquérito e presidiu a Comis-
são de Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados em 1986.

Câmara dos
Deputados
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