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anteprojetos de suas áreas específicas, consoli-
dados pela Comissão de Sistematização em um 
primeiro projeto de Constituição. A esse, puderam 
ser apresentadas emendas populares: foram 
122 emendas e mais de 12 milhões de assinaturas. 
Após sucessivos projetos de Constituição, parte das 
83 emendas populares que cumpriram os requi-
sitos regimentais foi incorporada na redação final.

Esta obra revive os mecanismos de participação 
popular da Constituinte e destaca a presença 
de vários segmentos e interesses da sociedade 
nos debates: negros, indígenas, trabalhadores 
domésticos, pessoas com deficiência, consumi-
dores e meio ambiente. Mostra como as sugestões 
desses setores, muitos dos quais secularmente 

quase todos eleitos em 1986. Para receber sugestões 
da sociedade e dos parlamentares constituintes, a 
ANC descartou o anteprojeto da Comissão Afonso 
Arinos na construção do novo texto. 

A participação popular foi garantida pelo Projeto 
Constituição (1986-1987), do Senado Federal, que 
coletou ideias para a nova Constituição em mais 
de 72 mil cartas-resposta gratuitamente enviadas 
por cidadãos mediante formulários disponibili-
zados nos Correios. Além disso, a sociedade civil 
mobilizou-se em torno de debates, eventos, pro-
postas de especialistas e manifestações sobre os 
mais diversos temas.

Iniciada a Assembleia Nacional Constituinte, 
audiências públicas foram abertas aos populares. 
Comissões e subcomissões temáticas elaboraram 

A Constituição Federal de 1988 nasceu de um 
misto de sonhos, esperanças e múltiplos esforços 
de reconstrução da ordem democrática brasileira. 
A convocação da Constituinte foi resultante da 
vitalidade da sociedade civil, da pluralidade de 
tendências políticas e do anseio por sair da pro-
funda crise econômica, social e política vivida no 
final do regime militar.

A voz do cidadão na Constituinte rememora, por 
meio de documentos de época selecionados pelos 
pesquisadores do Centro de Documentação e Infor-
mação (Cedi) da Câmara dos Deputados, a trajetória 
de elaboração da atual Constituição desde o seu 
nascedouro. A Emenda Constitucional nº 26/1985 
convocou a Assembleia Nacional Constituinte (ANC), 
unicameral e composta por deputados e senadores, 
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foram inseridos expressamente em um texto cons-
titucional. O próprio Código de Defesa do Consu-
midor foi previsto na Lei Maior, convertendo-se em 
norma jurídica pela Lei nº 8.078/1990.

A proteção ao meio ambiente, adotada em 
novas Constituições de países como Portugal, 
Espanha e Grécia — os quais também haviam 
saído de períodos ditatoriais pouco tempo antes 

—, tornou-se tema de relevo na nova Carta Magna 
brasileira. Embora nosso país já tivesse legis-
lação ambiental pregressa, a Constituinte abrigou 
importantes demandas de ambientalistas e cien-
tistas. Foram incorporadas sugestões da socie-
dade civil tais como a preservação da Mata Atlân-
tica, da Serra do Mar, do Pantanal mato-grossense 
e da zona costeira.

Os trabalhadores domésticos, reconhecidos 
pela primeira vez como profissionais pela então 
ainda recente Lei nº 5.859/1972, tiveram novos 
direitos e garantias incorporados ao art. 7º da 
Constituição, inclusive previdência social. Após 
1988, novos direitos conquistados com a 
Lei nº 11.324/2006 e com a Emenda Constitu-
cional nº 72/2013, regulamentada pela Lei Com-
plementar nº 150/2015, indicam o quanto a Carta 
Magna de 1988 é viva e repercute até o presente.

O direito do consumidor também registrou sig-
nificativos avanços, a ponto de ser incorporado 
como cláusula pétrea no art. 5º da Constituição. 
Como esta publicação ressalta, foi a primeira vez, 
na história das Constituições brasileiras, que dis-
positivos relacionados à defesa do consumidor 

negligenciados ou alvo de gritantes desigualdades, 
foram efetivamente incorporadas à Carta Magna.

A comunidade negra organizou-se desde antes 
da Constituinte para garantir seus direitos. Embora 
não tenha conseguido constitucionalizar a emenda 
que previa rompimento de relações internacionais 
com regimes racistas — como o apartheid então 
vigente na África do Sul —, o racismo foi tornado 
crime inafiançável. Os indígenas foram represen-
tados não somente por manifestações de nações 
tais como kaingang, guarani e kraho, mas também 
por uma série de organizações e instituições dedi-
cadas à proteção e à promoção dos direitos dos 
povos originários. Garantiu-se, com a Constituição, 
respeito à língua, à cultura, à organização social e 
às terras indígenas.
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os dias de hoje, foram fortemente marcados pela 
participação popular e pela ampliação de direitos 
fundamentais para amplos grupos da socie-
dade. Além disso, consolidaram uma mensagem 
da sociedade brasileira de respeito a segmentos 
sociais antes desfavorecidos e a temáticas essen-
ciais para a garantia e a preservação da nascente 
ordem democrática, patrimônio de nossa nação.

As pessoas com deficiência obtiveram expres-
sivas conquistas a partir de 1988. As Emendas 
Constitucionais nos 1/1969 e 12/1978, ambas modi-
ficadoras da Constituição de 1967, já previam edu-
cação especial e gratuita, assistência, proibição 
da discriminação e acessibilidade a edifícios 
públicos. Com a atual Constituição, esses direitos 
foram ampliados, entre outros aspectos, para 
a obrigação de criar programas de prevenção e 
atendimento especializado para os portadores de 
deficiência, treinamento laboral, proibição de dis-
criminação no trabalho, assistência social especí-
fica e mais garantias de acessibilidade.

Como se observa, os trabalhos da Assembleia 
Nacional Constituinte, responsáveis pela nova 
Constituição Federal de 1988, que nos rege até 



INTRODUÇÃO
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ambiental, tendo sido chamada por alguns de 
“Constituição Verde”. 

Os capítulos trazem fotografias e documentos 
do Fundo da Assembleia Nacional Constituinte e 
recortes de jornais do acervo da Biblioteca Digital 
do Senado Federal1 e da Hemeroteca Digital Bra-
sileira da Biblioteca Nacional,2 bem como trechos 
de depoimentos e discursos extraídos do Diário 
da Assembleia Nacional Constituinte, disponível 
no Portal da Constituição Cidadã, da Câmara dos 
Deputados.3

1 http://www2.senado.leg.br/bdsf/discover
2 http://memoria.bn.br/hdb/periodo.aspx 
3 http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/
Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada

e apresentam as conquistas dos cidadãos e da 
sociedade civil organizada com relação à defesa e 
à garantia de seus direitos. 

A escolha dos temas para esta publicação 
baseou-se nos critérios de abrangência, origina-
lidade e defesa de minorias. Os primeiros temas 
abordados relatam as lutas e as dificuldades 
enfrentadas pela população negra, pela popu-
lação indígena, pelas pessoas com deficiência 
e pelos trabalhadores domésticos na obtenção 
de seus direitos no processo constituinte. Em 
seguida, apresenta-se como se deu a conquista 
dos direitos dos consumidores na Carta, tema 
abrangente e que afeta grande quantidade de 
pessoas. Para encerrar a publicação, tem-se 
a questão do meio ambiente – a Constituição 
de 1988 é considerada inovadora na proteção 

Os documentos relativos aos trabalhos da 
Assembleia Nacional Constituinte, organizados 
em acervo sob a guarda do Arquivo do Centro 
de Documentação e Informação da Câmara dos 
Deputados (Cedi), reúnem mais de 2 milhões de 
registros textuais, fotográficos, sonoros e filmo-
gráficos. Com esta publicação, tem-se o objetivo 
de divulgar parte dessa rica documentação, no 
ano em que se comemoram os trinta anos da pro-
mulgação da Constituição cidadã.

O capítulo inicial descreve o panorama de fun-
cionamento do processo constituinte e as formas 
de participação popular, algumas inclusive pre-
vistas no Regimento Interno da Assembleia Cons-
tituinte, como é o caso das emendas populares 
e das sugestões das entidades da sociedade civil 
organizada. Os outros seis capítulos são temáticos 



CAPÍTULO 1

O cidadão na Constituinte
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o cidadão na constituinte

Afonso Arinos, pois foi presidida pelo jurista Afonso 
Arinos de Melo Franco.

Apesar de ter concluído seu trabalho em 
setembro de 1986, o anteprojeto elaborado pela 
Comissão Afonso Arinos não foi oficialmente enca-
minhado à ANC. Dessa forma, foi rompida uma tra-
dição histórica, já que todas as Constituições bra-
sileiras foram originadas tendo como base texto de 
referência, anteprojeto ou Constituição anterior. 

O processo de redemocratização do país, ini-
ciado em 1974, culminou com a eleição do pri-
meiro presidente civil em 1985, depois de mais de 
vinte anos de regime militar. Nesse mesmo ano, foi 
encaminhada ao Congresso Nacional a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) nº 43/1985, que con-
vocava a Assembleia Nacional Constituinte (ANC).

Ainda em 1985, foi formada a Comissão Provisória 
de Estudos Constitucionais, idealizada por Tancredo 
Neves, composta por cinquenta membros. Essa 
comissão, instituída pelo Decreto nº 91.450/1985, 
teve como função a elaboração de propostas para 
o texto constitucional. Embora tivesse o nome de 
Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, o 
grupo ficou mais conhecido pelo nome de Comissão 



Não seguimos a tradição portuguesa; 
estamos inaugurando uma tradição 
brasileira. Por quê? Porque esta 
modifica toda uma tradição 
nacional que vem do Império, 
que é a da existência de um 
projeto de Constituição que seja 
antecipadamente submetido 
à apreciação das Assembleias.
(Trecho de pronunciamento de Afonso Arinos publicado no Diário da 
Assembleia Nacional Constituinte, 8/5/1987, p. 176.)

Senador Afonso Arinos na 
tribuna, em 1º/9/1988.
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Com a ausência de projeto-base, foi neces-
sário buscar alternativas para a elaboração dos 
primeiros documentos do processo constituinte. 
Uma das principais inovações foi a implantação de 
novas formas de participação popular, que ocor-
reram antes e durante os trabalhos da Assembleia.

Ao longo do ano de 1986 e início de 1987, o 
Senado Federal realizou a campanha Projeto Cons-
tituição – a Voz do Cidadão. Foram distribuídos nas 
agências dos Correios, em todos os municípios do 
Brasil, formulários para envio de propostas. Foram 
recebidos mais de 72 mil formulários, em formato 
de carta-resposta, com as sugestões dos cida-
dãos para subsidiar os trabalhos da Constituinte. 

Ainda nesse período, os grupos da sociedade 
civil organizada prepararam diversas conven-
ções, encontros, fóruns e seminários nos quais 
foram elaborados trabalhos e estudos, posterior-
mente encaminhados aos deputados e senadores 
constituintes.
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Formulário para participação dos cidadãos.



Formulário para participação dos cidadãos.
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1 Fonte: Jornal do Brasil, 17/6/1986, 
Caderno B.

2 Quantidade de cartas da 
população recebidas, por temas 
presentes nesta publicação. 
Fonte: Base Histórica Sugestões da 
População para a ANC de 1998.

Tema Quantidade de
cartas recebidas

Meio ambiente 3.489

Defesa do consumidor 1.590

Negro 1.496

Indígena 1.017

Pessoa com deficiência 857

Trabalhador doméstico 664

1

2
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Durante o processo constituinte, os trabalhos 
da assembleia foram divididos de forma a pos-
sibilitar a participação popular, como mostra o 
quadro a seguir. Essa organização permitiu ao 
cidadão apresentar sugestões, atuar em audiên-
cias públicas, assinar e defender emendas popu-
lares em Plenário, entregar trabalhos, organizar 
caravanas e manifestações, etc.

Etapas Fases

1. Preliminar • Definição do Regimento Interno da ANC
• Sugestões: cidadãos, Constituintes e entidades

2. Subcomissões temáticas
A: anteprojeto do relator
B: emenda ao anteprojeto do relator
C: anteprojeto da subcomissão

3. Comissões temáticas

E: emenda ao anteprojeto da subcomissão, na comissão
F: substitutivo do relator
G: emenda ao substitutivo
H: anteprojeto da comissão

4. Comissão de Sistematização

I: anteprojeto de Constituição
J: emenda mérito (CS) ao anteprojeto
K: emenda adequação (CS) ao anteprojeto
L: projeto de Constituição
M: emenda (1P) de Plenário e populares
N: substitutivo 1 do relator
O: emenda (ES) ao substitutivo 1
P: substitutivo 2 do relator

5. Plenário

Q: projeto A (início do 1º turno)
R: Ato das Disposições Transitórias
S: emenda (2P) de Plenário
T: projeto B (fim do 1º, início do 2º turno)
U: emenda (2T) ao projeto B
V: projeto C (fim do 2º turno)

6. Comissão de Redação W: proposta exclusivamente de redação
X: projeto D – redação final

7. Epílogo Y: promulgação
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Após a etapa preliminar, foram criadas oito 
comissões temáticas, e cada uma delas, subdivi-
dida em três subcomissões. O objetivo das comis-
sões e subcomissões era produzir anteprojetos 
sobre cada tema. 

O art. 14 do Regimento Interno da ANC garantiu 
a participação popular nas subcomissões temá-
ticas por meio da realização de diversas reuniões 
de audiência pública, em que tomaram parte dife-
rentes atores da sociedade: diplomatas, juristas, 
acadêmicos, cientistas, advogados, empresários, 
atletas, indígenas, ativistas, mulheres, estudantes, 
arquitetos, ambientalistas, servidores públicos, 
sindicalistas, escritores, delegados, religiosos, 
militares, economistas, médicos, jornalistas, 
rodoviários, inquilinos, empregados domésticos, 
educadores, etc.

Art. 14. As subcomissões destinarão 
de 5 (cinco) a 8 (oito) reuniões para 
audiência de entidades representativas 
de segmentos da sociedade, devendo, 
ainda, durante o prazo destinado aos 
seus trabalhos, receber as sugestões 
encaminhadas à Mesa ou à Comissão.
(Resolução nº 2 de 1987, que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembleia 
Nacional Constituinte)



21

a voz do cidadão na constituinte 

o cidadão na constituinte

Após a atuação das comissões temáticas, pas-
sou-se à Comissão de Sistematização. Essa 
comissão ficou encarregada de eliminar os con-
flitos e as superposições dos textos dos antepro-
jetos recebidos das diferentes comissões e com-
patibilizá-los de forma a elaborar o anteprojeto de 
Constituição. Nessa etapa, o Regimento Interno da 
Assembleia assegurou a participação dos cidadãos 
por meio da apresentação de emendas populares, 
que consistiram em emendas ao projeto de Cons-
tituição por grupos de cidadãos representados por 
entidades legalmente constituídas.

Art. 24. Fica assegurada, no prazo 
estabelecido no § 1º do artigo anterior, a 
apresentação de proposta de emenda 
ao Projeto de Constituição, desde que 
subscrita por 30.000 (trinta mil) ou mais 
eleitores brasileiros, em listas organizadas 
por, no mínimo, 3 (três) entidades 
associativas, legalmente constituídas, 
que se responsabilizarão pela idoneidade 
das assinaturas, obedecidas as seguintes 
condições: [...]
(Resolução nº 2 de 1987, que dispõe sobre o Regimento Interno da 
Assembleia Nacional Constituinte)



Fonte: Jornal 
do Brasil, 
7/5/1987, p. 6.



Terminaram as audiências 
públicas nas 24 subcomissões 
da Constituinte. Durante um 
mês, corredores e plenários 
do Congresso fervilharam, 
com gente vinda de todos os 
pontos do país, representando 
os pensamentos mais 
diversos, para debater com os 
constituintes, que enfrentaram 
um ritmo de trabalho 
intensíssimo, com o expediente 
começando muitas vezes às 
8h30min e terminando às dez 
da noite. O esforço, segundo 
a maioria dos deputados e 
senadores, valeu a pena. “A 
sociedade sabe o que quer 
desta nova Constituição”, 
resumiu o senador Dirceu 
Carneiro (PMDB-ES).

Fonte: Jornal de 
Brasília, 14/8/1987.
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Durante o processo constituinte, mais de 
12 milhões de assinaturas foram coletadas para 
as emendas populares. Ao todo foram apresen-
tadas 122 emendas populares e, destas, 83 foram 
aceitas por estarem de acordo com os requi-
sitos regimentais previstos no art. 24 do Regi-
mento Interno. As emendas deferidas tiveram 
sua defesa feita no Plenário da Assembleia por 
cidadãos representantes dos signatários.

TEMAS MAIS POPULARES

Tema Quantidade de
emendas Total de assinaturas

Preservação do Sesi, Senai, Senac 
e Sesc 5 1.617.767

Reforma agrária 6 1.616.466

Direitos da criança 3 1.350.211

Educação para todos 9 1.168.776

Direitos do trabalhador 5 974.604

Redivisão territorial 5 829.323

Institutos de previdência 4 437.950

Participação popular 2 367.049

Aposentadoria 7 349.223

Saúde 3 156.045

Eleições diretas 2 146.041

Paranormalidade 2 113.674

Livre iniciativa 2 102.425

Transporte coletivo 2 55.860

Habitação 1 32.231Fonte: Jornal de Brasília, 
16/8/1987, p. 6.



1 Fonte: Jornal de Brasília, 26/8/1987.

2 Fonte: Gazeta Mercantil, 20/7/1987, p. 6.

3 Fonte: Correio Braziliense, 6/8/1987, p. 5.

2 3

3

1
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Além das situações de participação legalmente 
previstas no Regimento Interno da ANC durante 
todo o processo constituinte, muitas caravanas 
vieram para Brasília com grupos de represen-
tantes de diversos segmentos da sociedade civil, 
para apresentar propostas e exercer pressão legí-
tima sobre os Constituintes para aprovação de 
suas reivindicações.

Manifestação de 
donas de casa.
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1 Manifestação de estudantes.

2 Manifestação popular.

3 Manifestação do Sindicato dos 
Marceneiros de São Paulo.

4 Manifestação de associação de 
inquilinos.

1 2

3 4



CAPÍTULO 2

Negro
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negro

A participação do movimento negro no processo 
constituinte de 1987-1988 teve início em 1986, 
com o envio de cartas do Projeto Constituição à 
Assembleia Constituinte. No mesmo ano, na Con-
venção Nacional do Negro pela Constituinte – da 
qual participaram 63 entidades e grupos ligados 
ao movimento negro –, foi elaborado documento 
com reivindicações e contribuições do movi-
mento negro para a nova Constituição do país. O 
documento continha 45 propostas concretas para 
serem incluídas no texto constitucional e, entre 
elas, 6 tratavam de temas específicos sobre a con-
dição do negro. Esse documento foi encaminhado 
oficialmente à Assembleia Nacional Constituinte 
na forma da Sugestão 02886. 

Trecho da Sugestão 02886, 
documento final gerado pela 

Convenção Nacional do Negro 
pela Constituinte.



Carta dos cidadãos sobre a questão racial.



Carta dos cidadãos sobre a questão racial.



Carta dos cidadãos sobre a questão racial.



Carta dos cidadãos sobre a questão racial.
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a voz do cidadão na constituinte 

A primeira e mais relevante das seis propostas do 
movimento negro dizia respeito ao atual capítulo da 
Constituição referente aos Direitos e Deveres Indi-
viduais e Coletivos. Desde o primeiro anteprojeto 
elaborado pelo relator, deputado Alceni Guerra, na 
Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, 
Pessoas Deficientes e Minorias, o preconceito de 
raça e cor foi considerado crime. A reivindicação 
consolidou-se em 2 de fevereiro de 1988, quando o 
Plenário aprovou a Emenda 2P00654-0, de autoria 
do deputado Carlos Alberto Caó, que tornou ina-
fiançável a prática do racismo. A emenda apro-
vada foi incluída no projeto de Constituição e 
transformou-se no inciso XLII do art. 5º do texto 
promulgado.

I – Sobre os DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS 
1. Que o § 1ᵒ do Artigo 153 da Constituição Federal, 
passe a ter em sua redação, um acréscimo, ficando 
com o seguinte teor:
“Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de 
sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções 
políticas. Será punido pela Lei o preconceito 
de raça, como crime inafiançável, com pena de 
reclusão e para o referido processo adotar-se-á o 
rito sumariíssimo.”
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negro

Primeira proposta da 
Sugestão 02886.
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a voz do cidadão na constituinte 

1 Deputado Carlos Alberto Caó 
na tribuna.

2 Emenda de Plenário 2P00654-0.

1 2
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a voz do cidadão na constituinte 

negro

O SR. PRESIDENTE (Ulysses 
Guimarães) – A Presidência vai 
proclamar o resultado da votação.

Sim: 521
Não: 3
Abstenção: 1
Total: 525

A emenda foi aprovada.
(Resultado oficial da votação da Emenda 2P00654-0.  
Fonte: Diário da Assembleia Nacional Constituinte, 3/2/1988, p. 6816.)

Fonte: Jornal do Brasil, 3/2/1988, p. 4.  
Obs: há uma divergência no resultado da 

votação publicado no Diário da Assembleia 
Nacional Constituinte com a matéria 

publicada no Jornal do Brasil.
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Outra reivindicação do movimento negro con-
templada desde o projeto preliminar da Subco-
missão dos Negros, Populações Indígenas, Pes-
soas Deficientes e Minorias foi a garantia de 
propriedade da terra às comunidades quilombolas. 
A questão figurou no texto constitucional promul-
gado como art. 68 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias. 

Também foram contemplados nos arts. 4º e 5º 
do anteprojeto do relator da subcomissão o reco-
nhecimento do caráter multirracial da cultura bra-
sileira, convertido nos arts. 215, § 1º, e 216, § 5º, e 
a proposta relativa à inclusão do ensino de história 
da África nos currículos escolares, que se conso-
lidou no art. 242, § 1º, do texto promulgado em 5 
de outubro de 1988.

Segunda proposta da 
Sugestão 02886.
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negro

IX – Sobre a QUESTÃO DA 
TERRA: 

1. “Será assegurada às 
populações pobres o direito à 
propriedade do solo urbano 
e rural, devendo o Estado 
implementar as condições 
básicas de infraestrutura em 
atendimento às necessidades 
do Homem.”;

2. “Será garantido o título 
de propriedade da terra 
às comunidades negras 
remanescentes de quilombos, 
quer no meio urbano ou 
rural.”;

 Terceira e quarta propostas da 
Sugestão 02886.

VI – Sobre a EDUCAÇÃO 

1. “O processo educacional 
respeitará todos os aspectos 
da cultura brasileira. 
É obrigatória a inclusão 
nos currículos escolares de 
I, II e III graus, do ensino 
da História da África e da 
História do Negro no Brasil.”;
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Anteprojeto do relator da 
Subcomissão dos Negros, 
Populações Indígenas, Pessoas 
Deficientes e Minorias.
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a voz do cidadão na constituinte 

negro

Sessão solene em homenagem 
aos cem anos da abolição.

Durante os trabalhos da Assembleia Cons-
tituinte, teve destaque a realização de sessão 
solene, em 12 de maio de 1988, em home-
nagem aos cem anos da abolição da escravidão 
no Brasil, completados no mesmo ano de pro-
mulgação da nova Constituição.

A proposta de estabelecimento do Dia Nacio-
nal da Consciência Negra, inicialmente acolhida 
no art. 8º do projeto da subcomissão, não pros-
perou. Apesar disso, o tema voltou a debate em 
2003 e culminou na Lei nº 12.519/2011, que ins-
tituiu o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência 
Negra (20 de novembro).
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Quinta proposta da 
Sugestão 02886.

3. “Que seja declarado 
Feriado Nacional, o 
dia 20 DE NOVEMBRO, 
data da morte de 
Zumbi, o último 
líder do Quilombo 
dos Palmares, como 
O DIA NACIONAL DA 
CONSCIÊNCIA NEGRA.”;

Art. 1º É instituído o Dia Nacional 
de Zumbi e da Consciência Negra, 
a ser comemorado, anualmente, 
no dia 20 de novembro, data do 
falecimento do líder negro Zumbi 
dos Palmares.
(Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011)
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negro

X – Sobre RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS 

1. “Rompimento 
imediato de relações 
diplomáticas e/ou 
comerciais com 
todos e quaisquer 
países que tenham 
institucionalizado 
qualquer tipo de 
discriminação entre 
sua população.”

Sexta proposta da 
Sugestão 02886.

Outra proposta amplamente discutida no 
âmbito da ANC foi a relativa ao rompimento das 
relações diplomáticas com países que adotassem 
políticas racistas. O texto da emenda, de autoria 
da deputada constituinte Benedita da Silva, foi 
rejeitado: faltaram apenas quinze votos para a 
aprovação. Apesar disso, o art. 4º, VIII, da Consti-
tuição Federal, que trata dos princípios que regem 
o Brasil nas relações internacionais, estabelece o 

“repúdio ao terrorismo e ao racismo”. 
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O SR. PRESIDENTE (Ulysses 
Guimarães) – A Mesa vai proclamar o 
resultado da votação.

Sim: 265
Não: 166
Abstenção: 21
Total: 452

Não tendo sido atingido o quorum 
constitucional de 280 votos, a 
emenda foi rejeitada.
(Resultado oficial da votação da emenda de autoria da deputada 
Benedita da Silva.  
Fonte: Diário da Assembleia Nacional Constituinte, 29/1/1988, p. 6696.)

Sessão plenária em 28/1/1988.



1 Fonte: Jornal 
de Brasília, 

29/1/1988, p. 5.

2 Fonte: Jornal 
de Brasília, 

14/5/1988, p. 12.

1 2
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Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. 
e Srs. Constituintes, talvez não 
tenhamos, na história do Brasil, 
maior oportunidade de sermos 
sensíveis a uma causa tão justa e que 
me traz a esta tribuna, com toda a 
minha sensibilidade, para dizer que 
apelo aos sentimentos de cada um, 
que possam extrapolar a barreira 
ideológica e compreender que há 
uma necessidade plena de termos 
concretamente uma iniciativa para a 
segunda Nação mais negra do mundo.

Ser negro é lindo e quero assumir 
a minha negritude. Duro é ter a lei 
como açoite... (Palmas prolongadas) – 
Quero repetir: ser negro é lindo. Duro 
é ter a lei como açoite; cortando 
nossa carne, destruindo nossos 
ideais e nos mantendo cativos.
(Trecho do pronunciamento da deputada Benedita da Silva publicado no 
Diário da Assembleia Nacional Constituinte, 29/1/1988, p. 6694.)



Deputada Benedita da Silva na tribuna.



CAPÍTULO 3

Indígena
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a voz do cidadão na constituinte 

indígena

Herbert de Souza (sociólogo). Caciques, lideran-
ças indígenas, antropólogos e outros segmentos da 
sociedade iniciaram discussões a respeito de pro-
blemas históricos, como a demarcação de terras, 
preservação de reservas e reconhecimento de direi-
tos, garantias, cultura e tradições desses povos.

Em 22 de abril de 1987, figuras como Cacique 
Txucarramãe Raoni e Marcos Terena apresentaram 
sugestões ao anteprojeto em audiência pública na 
Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, 
Pessoas Deficientes e Minorias. Representantes de 
outras nações indígenas, como suiás, guaranis e 
crenacarores, também estiveram presentes.

Até a Carta de 1988, havia uma perspectiva inte-
gracionista das comunidades indígenas brasileiras, 
ou seja, era esperado que houvesse uma incorpo-
ração dos “silvícolas à comunhão nacional” (texto 
das Constituições de 1934, 1937, 1946 e 1969). Na 
época, predominava a visão de uma incapacidade 
jurídica e política dos indígenas, que só seria supe-
rada pela sua integração.

Na Subcomissão dos Negros, Populações Indíge-
nas, Pessoas Deficientes e Minorias foram realiza-
das audiências públicas com presença de diversos 
representantes das comunidades xavante, krahós, 
kaxinawá, krenak, bem como de personalidades 
como Florestan Fernandes (cientista político) e 

Líder indígena Marcos Terena.
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a voz do cidadão na constituinte 

Fonte: Folha de S.Paulo, 30/5/1986, p. 3. 
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indígena

língua que estamos quase vendendo, 
também para não acabar, para os 
brancos não acabarem a nossa língua, 
para nos tornarmos brancos. O índio 
nunca vai ficar branco.

Nós continuamos índio, nós não 
queremos mudar para o mundo do 
branco [...]. 
(Trecho do depoimento de Davi Yanomami em audiência pública publicado 
no suplemento do Diário da Assembleia Nacional Constituinte, 21/5/1987, 
p. 146.)

Os brancos dizem para gente que 
a terra não é do índio, mas estão 
enganados, porque há muitos anos já 
vivem os índios, até hoje, por isso que 
estão até vendendo as nossas terras 
para usar o povo indígena. E também 
os brancos falam que aquele que 
não falar a língua Yanomami, ele não 
acredita que é índio. Eu falo a nossa 
língua, eu canto sou pajé, falo mais a 
nossa língua do que o português. O 
português é outra língua, não sei falar 
bem. Uso melhor a nossa língua, essa 

Indígenas comparecem 
maciçamente ao processo 

constituinte.
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1 Fonte: Correio Braziliense, 23/4/1987, p. 5.

2 Fonte: O Globo, 14/11/1987, p. 2.

1

2
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indígena

Segmentos diversos, como o Conselho Indi-
genista Missionário, o povo bakairi, a Câmara 
Municipal de Franca e a Assembleia Legislativa 
do Paraná, também tiveram grande participação. 
Apresentaram sugestões sobre demarcação de 
terras e proteção especial à cultura e idioma indí-
genas, aspecto fundamental para a riqueza das 
discussões no processo constituinte. Os temas 
abordados nessas sugestões subsidiaram, inclu-
sive, a apresentação de emendas populares, 
apresentadas posteriormente na Comissão de 
Sistematização.

Fonte: Jornal da 
Constituinte nº 14, 31/8 

a 6/9/1987, p. 15.
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Sugestão encaminhada pela 
Assembleia Legislativa do Paraná 

(continua na próxima página).



57

a voz do cidadão na constituinte 

indígena

1 2

1 Sugestão encaminhada pela 
Assembleia Legislativa do Paraná 
(continuação).

2 Sugestão encaminhada pelo 
povo bakairi.
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Sugestão encaminhada pela 
Câmara Municipal de Franca 

(continua na próxima página).
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indígena

1 2

1 Sugestão encaminhada pela 
Câmara Municipal de Franca 
(continuação).

2 Sugestão encaminhada pelo 
Conselho Indigenista Missionário.
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a voz do cidadão na constituinte 

Se não formos capazes de entender 
o significado da presença das 
populações indígenas de todo o 
Brasil, aqui hoje representadas 
nesta Subcomissão, não seremos 
capazes de dar um passo à frente, 
um passo de democratizar este 
País; não haverá democracia 
neste País sem a presença dos 
índios nesta sala, durante toda a 

realização da Constituinte e durante 
a realização da escrita do novo 
texto constitucional. Não haverá 
democracia neste País sem que o 
movimento negro deixe bem claro 
que os negros não são cidadãos de 
segunda ou terceira categoria; não 
haverá democracia neste país se 
não discutirmos todas as bases das 
desigualdades e, principalmente, 

das desigualdades que passam pelo 
fato de alguém ter uma cor diferente, 
pelo fato de alguém ser índio, pelo 
fato de alguém ser homossexual, 
pelo fato de alguém ser portador de 
alguma deficiência física ou mental.
(Trecho do pronunciamento do Constituinte José Carlos Saboia publicado no 
suplemento do Diário da Assembleia Nacional Constituinte, 8/5/1987, p. 127.)
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a voz do cidadão na constituinte 

indígena

 Emenda Popular PE 00039-3.



Na Comissão de Sistematização, entidades 
como a Associação Brasileira de Antropologia, a 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
e o Conselho Indigenista Missionário trouxeram 
contribuições efetivas na forma de emendas 
populares ao processo constituinte, algumas 
incorporadas quase que de forma integral ao texto 
da atual Constituição.

Uma das grandes novidades foi a implemen-
tação de instrumentos para a defesa dos direitos 
dos indígenas. A proteção jurídica, item previsto 
no art. 232 da atual Constituição, era de respon-
sabilidade da Fundação Nacional do Índio (Funai), 
agência indigenista governamental, e foi transfe-
rida para o Ministério Público Federal. Isso garantiu 
aos indígenas, por exemplo, recorrer judicialmente 
contra o próprio Estado. 

 Emenda Popular PE 00040-7.
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indígena

Ailton Krenak, porta-voz do emergente movi-
mento indígena, defendeu a emenda popular das 
populações indígenas em pronunciamento no 
plenário da Comissão de Sistematização, um dos 
momentos marcantes do processo constituinte.

Entre os assuntos mais polêmicos, o trata-
mento constitucional aos indígenas “em elevado 
estágio de aculturação” foi objeto de constantes 
discussões. Um dos parâmetros defendidos para 
que uma comunidade indígena fosse enquadrada 
nessa condição era a utilização da língua portu-
guesa. “Só aí, já seriam excluídos 90% dos índios 
do Brasil”, segundo o deputado Tadeu França (PR), 
constituinte na época.

1 Fonte: Estado de S.Paulo, 
27/5/1988, p. 4.

2 Fonte: Jornal de Brasília, 
5/9/1987, p. 3.

1 2
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1

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, 
eu, com a responsabilidade de, 
nesta ocasião, fazer a defesa de 
uma proposta das populações 
indígenas à Assembleia Nacional 
Constituinte, havia decidido, 
inicialmente, não fazer uso da 
palavra, mas de utilizar parte do 
tempo que me é garantido para 
defesa de nossa proposta numa 
manifestação de cultura com o 
significado de indignação – e que 
pode expressar também luto – 

pelas insistentes agressões que o 
povo indígena tem indiretamente 
sofrido pela falsa polêmica que se 
estabeleceu em torno dos direitos 
fundamentais do povo indígena 
e que, embora não estejam 
sendo colocados diretamente 
contra o povo indígena, visam 
atingir gravemente os direitos 
fundamentais de nosso povo. [...]

Assegurar isto, reconhecer às 
populações indígenas as suas 

formas de manifestar a sua cultura, 
a sua tradição, se colocam como 
condições fundamentais para que o 
povo indígena estabeleça relações 
harmoniosas com a sociedade 
nacional, para que haja realmente 
uma perspectiva de futuro de vida 
para o povo indígena, e não de uma 
ameaça permanente e incessante.
(Trecho do pronunciamento do coordenador da campanha dos indígenas 
na Constituinte, Ailton Krenak, publicado no suplemento do Diário da 
Assembleia Nacional Constituinte, 27/1/1988, p. 572.)



Indígenas acompanham nas galerias a votação do 
texto que assegurou seus direitos.
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Fonte: O Globo, 
1º/6/1988, p. 5.
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indígena

Fonte: Jornal da 
Constituinte nº 59, 

22 a 28/8/1988, capa.



CAPÍTULO 4

Pessoa com deficiência
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a voz do cidadão na constituinte 

pessoa com deficiência

Artigo único. É assegurado aos deficientes a 
melhoria de sua condição social e econômica 
especialmente mediante:

I – educação especial e gratuita;

II – assistência, reabilitação e reinserção na 
vida econômica e social do País;

III – proibição de discriminação, inclusive 
quanto à admissão ao trabalho ou ao serviço 
público e a salários;

IV – possibilidade de acesso a edifícios e 
logradouros públicos.
(Emenda Constitucional nº 12/1978)

A primeira disposição constitucional sobre a 
pessoa com deficiência ocorreu em 1969, pela 
Emenda Constitucional nº 1/1969, que deu novo 
texto à Constituição de 1967. Em seu art. 175, § 4º, 
ficou estabelecido que lei especial disporia sobre 
a educação de excepcionais. Em 17 de outubro 
de 1978, esses direitos foram ampliados com a 
Emenda Constitucional nº 12/1978. 
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Quase dez anos após o estabelecimento desses 
primeiros direitos, foi instalada a Assembleia Nacio-
nal Constituinte. Com a elaboração da nova Carta, as 
pessoas com deficiência não mediram esforços para 
manter os direitos conquistados e garantir outros. 
Para isso, fizeram uso de todos os mecanismos de 
participação popular disponíveis. 

Desde o início de 1986, diversos eventos, encon-
tros e seminários aconteceram em todo o país 
para discussão das propostas que seriam enca-
minhadas à Assembleia Constituinte. Ainda nesse 
ano, cidadãos de várias localidades do Brasil 
enviaram aos congressistas constituintes cartas 
com clamores pelos direitos dos deficientes.

Fonte: Jornal do Brasil (RJ), 
18/4/1986, p. 9.
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pessoa com deficiência

21

1 Fonte: Jornal do Dia (MT), 
7/8/1986, p. 2.

2 Fonte: Jornal do Brasil, 
9/12/1986, p. 4.



Cartas de cidadãos recebidas em defesa 
da pessoa com deficiência.



Cartas de cidadãos recebidas em defesa 
da pessoa com deficiência.



Cartas de cidadãos recebidas em defesa 
da pessoa com deficiência.



Cartas de cidadãos recebidas em defesa 
da pessoa com deficiência.



Cartas de cidadãos recebidas em defesa 
da pessoa com deficiência.



Cartas de cidadãos recebidas em defesa 
da pessoa com deficiência.
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3) previsão de regulamentação de direitos, 
quando preciso, em lei ordinária e não comple-
mentar, para não ser necessário um quórum espe-
cial de aprovação. 

A partir dessas diretrizes, o grupo formulou 
quatorze propostas, das quais seis foram contem-
pladas no texto constitucional.

Em dezembro de 1986 ocorreu, em Belo Hori-
zonte, o III Encontro Nacional de Coordenadorias, 
Conselhos Estaduais e Municipais e Entidades de 
Pessoas Portadoras de Deficiência. Como resul-
tado desse encontro, foi elaborado documento 
posteriormente enviado à Assembleia Consti-
tuinte, identificado como Sugestão 02890. 

A sugestão elenca algumas diretrizes a serem 
perseguidas na elaboração do novo texto consti-
tucional, tais como: 

1) manutenção dos direitos já adquiridos pela 
edição da Emenda Constitucional nº 12/1978; 

2) integração dos direitos e garantias das pes-
soas com deficiência em capítulos próprios de 
cada tema e não em capítulo à parte, a fim de evitar 
a segregação e a estigmatização dos deficientes; 

Introdução da Sugestão 02890.
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pessoa com deficiência

1 Diretrizes a serem perseguidas na 
elaboração da nova Constituição, 
segundo a Sugestão 02890.

2 Propostas da Sugestão 02890 
(continua na próxima página).

1 2
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Propostas da Sugestão 02890 
(continuação). 



No dia da defesa das emendas, pessoas com 
deficiência se reúnem com constituintes.
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realizou nove reuniões de audiência pública para 
ouvir especialistas e pessoas atuantes nas áreas 
temáticas. Em cinco dessas reuniões, a questão da 
pessoa com deficiência esteve em pauta. Na audi-
ência pública de 30 de abril de 1987 – em que se 
tratou de temas afetos às pessoas com deficiência, 
como a relação com os meios de comunicação e 
com a sociedade, o direito diferencial e o trato de 
casos de talassemia e estomia –, um grupo de pes-
soas com deficiência teve também a oportunidade 
de falar diretamente com Ulysses Guimarães.

As diretrizes das pessoas com deficiência expli-
citadas na Sugestão 02890 foram plenamente atin-
gidas, pois o número de dispositivos constitucio-
nais sobre o tema dobrou. As disposições foram 
inseridas em oito artigos diferentes ao longo da 
Constituição (arts. 7º, 23, 24, 37, 203, 208, 227 e 
244), com previsão de regulamentação apenas por 
lei ordinária.

Durante a etapa de subcomissões temáticas, a dis-
cussão foi levada à Subcomissão dos Negros, Popula-
ções Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias. Esta 



Visita de uma comitiva de pessoas com deficiência à Constituinte.



Entrega da Emenda nº 86.
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pessoa com deficiência

dades de Pessoas Portadoras de Deficiência, já apre-
sentadas como Sugestão 02890.

Lourdes, mãe de um jovem com deficiência, 
defendeu a Emenda nº 77, que previa o benefício 
de um salário mínimo às pessoas com deficiência 
sem condições de prover a própria manutenção. 
Após aprovação da emenda, o texto incluído no 
projeto que chegou ao Plenário também foi apro-
vado e passou a integrar a Constituição. 

Na Comissão de Sistematização, quando a partici-
pação popular foi novamente requerida, foram apre-
sentadas 3 emendas populares (Emendas nos 69, 77 
e 86) específicas sobre a temática, que totalizaram 
101.776 assinaturas. 

Apenas duas das emendas apresentadas cum-
priram os requisitos regimentais e puderam ser 
apresentadas ao Plenário por representantes das 
entidades subscritoras. Assim, em 28 de agosto de 
1987, Lourdes Vanilda Chamello Favieiro e Messias 
Tavares de Souza subiram à tribuna para defender as 
Emendas Populares nos 77 e 86. 

Messias defendeu a Emenda nº 86, cuja redação 
trazia novamente à discussão as quatorze propostas 
produzidas pelo III Encontro Nacional de Coorde-
nadorias, Conselhos Estaduais e Municipais e Enti-
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Se não estiver escrito na Carta Magna 
o nosso direito de cidadania, se não 
estiver escrito que temos, como todas 
as outras pessoas, igualmente, o 
direito de ir e vir – e aqui queríamos 
fazer uma crítica à maneira como foi 
construída esta Casa, este Plenário, 
pois tomei o cuidado, Sr. Presidente, 
de perguntar a um funcionário da 
Casa se todas as pessoas que vêm 
defender emendas populares, mesmo 

não sendo parlamentares, têm 
acesso àquele microfone? –  e faço 
questão de dizer “àquele”, pois estou 
à distância. A mim que foi dada a 
honra de representar os portadores 
de deficiência do nosso país, na de-
fesa desta emenda popular, não me 
foi dado o direito de chegar até ali, 
porque, também aqui, o direito de 
ir e vir me é negado, como é negado 
aos meus companheiros. 
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Pois eu pediria que a grande maioria 
dos outros Constituintes que aqui 
não estiveram que, tomando conheci-
mento, quem sabe, do nosso pronun-
ciamento, mesmo nos achando ou nos 
tachando de ingratos, pensem que o 
que estamos querendo aqui é, nada 
mais, nada menos, sermos inseridos 
na sociedade, na vida econômica e 
social do nosso país e sermos, simples-
mente, cidadãos brasileiros iguais, em 
direitos e deveres, a todos os demais.

Messias Tavares de Souza.

É por isto que nós, portadores de defici-
ência, aceitamos ser iguais, bem como 
exigimos o respeito às nossas particula-
ridades e mesmo singularidades, que 
não é privilégio nosso, mas um atributo 
próprio de todos os seres.
(Pronunciamento de Messias Tavares de Souza publicado no suplemento  
do Diário da Assembleia Nacional Constituinte, 27/1/1988, pág. 420.)
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1 Emenda Popular nº 86.

2 Emenda Popular nº 77.

21
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aquele mais inteligente na família 
que toma conta e se beneficia dos 
bens do excepcional. E ele é jogado 
no manicômio como doente mental, 
louco. A preocupação de todas as 
mães da minha idade é esta: com 
quem vai ficar o meu filho? Então, 
após várias reuniões, onde muito 
se conversou sobre o assunto, 
concluímos que seria um alento, um 
alívio grande o salário mínimo para 
o excepcional.
(Pronunciamento de Lourdes Vanilda Chamello Favieiro publicado 
no suplemento do Diário da Assembleia Nacional Constituinte, 
27/1/1988, p. 418.)

Na falta dos pais, as mães me 
perguntam: “Será que só vai 
receber salário aquele excepcional 
bem pobrezinho, bem miserável; 
porque quem garante, na nossa 
falta, que os cunhados e cunhadas 
vão tomar conta do excepcional?” 
E sempre respondo que o meu 
apelo na Constituinte é para 
que todos tenham direito, sem 
distinção de posse, de cor ou de 
raça. Que todo excepcional tenha 
direito a um salário mínimo, 
porque na falta dos pais ricos o 
excepcional fica pobre. Sempre há 

Lourdes Vanilda Chamello Favieiro 
defendendo a Emenda Popular nº 77 

em Plenário no dia 28/8/1987.
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1 Fonte: O Globo, 
19/5/1988.

2 Lourdes Vanilda 
Chamello Favieiro 
e seu filho Flávio 
entregam a Ulysses 
Guimarães a Emenda 
Popular nº 77.

1 2



Fonte: Correio 
Braziliense, 
10/5/1988.
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vindicações sobre direitos fundamentais de toda 
a classe trabalhadora. Considerado como de van-
guarda, o anteprojeto da subcomissão tinha a 
intenção de afastar as discriminações no que diz 
respeito aos direitos dos trabalhadores rurais e 
domésticos. O anteprojeto aperfeiçoava os direitos 
existentes e criava outros novos, no intuito de pro-
piciar a justiça social, sem fazer distinção entre os 
trabalhadores. 

Os empregados domésticos foram reconhecidos 
como profissionais em 1972, com a Lei nº 5.859/1972. 
A lei os definiu como aqueles que prestam “serviços 
de natureza contínua e de finalidade não lucrativa 
à pessoa ou à família no âmbito residencial destas”. 
A norma também fixou os primeiros direitos desses 
trabalhadores: anotação da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, férias anuais de vinte dias e be-
nefícios da previdência social.

Durante os trabalhos da Assembleia Nacional 
Constituinte, teve destaque o debate sobre os 
direitos dos trabalhadores domésticos. A Subco-
missão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores 
Públicos, que integrava a Comissão da Ordem 
Social, discutiu amplamente o tema. Na subco-
missão, foram recebidas 1.394 sugestões com rei-
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Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos 
dos Trabalhadores e Servidores Públicos.
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Na 15ª reunião da subcomissão, durante audi-
ência pública para discutir o reconhecimento da 
categoria e a sindicalização do empregado domés-
tico, Lenira de Carvalho fez uma exposição como 
representante de 23 associações de empregados 
domésticos de 9 estados. Na ocasião, foi entregue 
à Assembleia a Sugestão 10195-8, documento que 
reivindicava o reconhecimento da categoria profis-
sional com direitos trabalhistas, entre eles, salário 
mínimo, jornada de quarenta horas semanais, des-
canso semanal remunerado, 13º salário, estabilidade 
após dez anos no emprego ou FGTS, direitos previ-
denciários, proibição da exploração do trabalho do 
menor. O presidente da Assembleia Constituinte, 
deputado Ulysses Guimarães, compareceu à reunião 
para receber o documento pessoalmente.

Registro da entrega da Sugestão 10195-8 
ao presidente Ulysses Guimarães pelas 

representantes dos empregados domésticos.
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Nação brasileira – o povo brasileiro – os corre-
dores, as salas e as dependências da Câmara, 
do Senado e do Congresso Nacional.

E mais uma circunstância que antes não 
ocorria, não é somente aqueles que tinham 
condições de pagar passagem de avião, 
aqueles que também têm o direito de vir 
ao Congresso, que são as elites que têm 
recursos; são as classes que mais precisam 
da lei, da Constituição, da Assembleia Cons-
tituinte, dos Deputados, dos Senadores dos 
Constituintes. Porque quem é rico tem por si 
o seu dinheiro, quem não é rico é preciso ter 
o Estado, é preciso ter a Nação, é preciso 
ter distribuição de renda, é preciso, acima de 
tudo, e esse é o grande dever que nós temos 
aqui, é fazer justiça, justiça aos pobres, justiça 

lar, na minha própria casa. Mas posso trazer 
o testemunho desta jornada, porque nunca 
acompanhamos acontecimentos fulminantes da 
História do Brasil, da vida política desta grande 
Nação – nunca eu pude testemunhar e agra-
deço a Deus por ter-me dado esta fortuna, esta 
bênção de ver este Congresso, o Congresso bra-
sileiro e agora sob a forma suprema de Assem-
bleia Nacional Constituinte tão perto, tão junto, 
tão ao lado do povo, ouvido junto ao ouvido, 
boca junto à boca, procurando saber o que será 
melhor fazermos no documento máximo da 
nacionalidade, qual seja, a Constituição Federal. 
É a confirmação da eleição da Assembleia 
Nacional Constituinte. O povo estava nas ruas, 
foi às urnas e veio com dificuldades à Brasília, às 
suas custas e está povoando, representando a 

Minhas amigas, quero agradecer o convite 
que a nossa Companheira Benedita da Silva 
me levou, numa Subcomissão do menor, onde 
eu estava, para que aqui chegasse. Agradeço 
também aos companheiros que compõem esta 
Subcomissão pelo trabalho que aqui estão 
realizando, em benefício de uma melhor estru-
turação da nossa Constituição. Agradeço as 
palmas, mas não posso com elas pessoalmente 
me envaidecer, porque sei que as senhoras 
na minha pessoa, saudaram à Constituinte do 
Brasil, à Assembleia Nacional Constituinte.

Quero dizer às Senhoras que como Parlamentar 
tenho uma jornada razoavelmente longa. Afir-
mo-lhes que tanto no Rio de Janeiro, onde fui 
Presidente da Câmara, como aqui, tenho vivido 
mais entre essas paredes do que no meu próprio 
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pobre, para dizer: “Esta Constituinte, esta futura 
Constituição está com os instrumentos, com 
as alavancas no sentido de ajudar aqueles que 
precisam ser ajudados, não por caridade, mas por 
justiça por parte da Nação brasileira.”

Este, o nosso compromisso, inclusive com as 
empregadas domésticas do meu País. O meu 
abraço, o meu muito obrigado e que Deus nos 
dê força para que isto não fique somente em 
palavras; que transformemos em ação, na 
futura Carta política, na Constituição do País.

Bom dia, muito obrigado. (Palmas.)

(Pronunciamento do deputado Ulysses Guimarães publicado 
no suplemento do Diário da Assembleia Nacional Constituinte, 
16/7/1987, p. 116.)

aos necessitados, justiça aos oprimidos, justiça 
aos discriminados dentre os quais as senhoras 
se situam.

Agradeço, profundamente emocionado, estas 
duas visitas, a sua e a das crianças, as crianças 
que ficam no asfalto, que moram ao relento e 
aqui vieram e ocupam os microfones que não 
são privilégios dos Constituintes, para falar. E 
agora senhoras, aqui, as empregadas domésticas, 
quero dizer que as senhoras estão em muito boas 
mãos nesta Subcomissão, com os companheiros 
que a estruturaram, que a dirigem, falo pela 
Constituinte, se não pela sua unanimidade, pela 
sua grande maioria. Esta será a Constituinte dos 
pobres, esta será a Constituinte que vai fazer 
justiça ao Brasil. Esta será a Constituinte que quer, 
meus amigos, entrar na Casa de cada um, de cada 

Ulysses Guimarães, presidente da 
Assembleia Nacional Constituinte.
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conscientes de que produzimos e 
produzimos muito. E achamos que, 
numa hora em que há uma Constituinte, 
uma nova Constituição para fazer, 
acreditamos, temos a esperança 
de que vamos fazer parte dessa 
Constituição. Não acreditamos que 
façam uma nova Constituição sem que 
seja reconhecido o direito de 3 milhões 
de trabalhadores deste País. Se isso 
acontecer, achamos que, no Brasil, não 
há nada de democracia, porque deixam 
milhares de mulheres no esquecimento. 
E nós servimos a quem? Servimos aos 
Deputados, Senadores, ao Presidente e 
a todas as pessoas. Estamos confiantes 
e, por isso, vimos aqui. Queremos dizer 

Sou Lenira, empregada doméstica, 
sou do Recife e estou aqui com as 
companheiras de todo o Brasil. 

Digo às companheiras que aqui 
estão que temos que aproveitar 
esta oportunidade de falar para os 
poucos Constituintes presentes que 
temos consciência de que eles aqui 
estão, porque o povo aqui os colocou. 
É por isso que vimos, hoje, cobrar, 
como todos os trabalhadores estão 
cobrando, porque nós, domésticas, 
também votamos. Trabalhamos 
e fazemos parte deste País, muito 
embora não queiram reconhecer o 
nosso trabalho, porque não rendemos 
e não produzimos. Mas, estamos 

aos Srs. Constituintes que não foi fácil 
isso. Viemos do Nordeste, três dias de 
viagem, passando fome e com todas as 
dificuldades, mas, porque confiamos, 
primeiro, na nossa luta e, depois, em 
V. Exas. estamos certas disto. Estou 
falando assim, porque sei que todas as 
companheiras diriam a mesma coisa e 
talvez dissessem melhor, com outras 
palavras. O que importa, então, é a 
nossa vontade, o nosso esforço, a nossa 
luta junto com todos os trabalhadores. 
(Palmas.)

[...]

(Pronunciamento de Lenira de Carvalho publicado no suplemento do 
Diário da Assembleia Nacional Constituinte, 16/7/1987, p. 112.)
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Sugestão 10195-8.
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Sugestão 10677-1, outra proposta 
de destaque entregue pelas 
representantes dos empregados 
domésticos à Subcomissão dos 
Direitos dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos.
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Na fase de votação em Plenário do projeto 
aprovado na Comissão de Sistematização, houve 
forte atuação do Centrão, grupo de parlamentares 
suprapartidário de perfil de centro e direita que 
defendeu os interesses do governo durante a Cons-
tituinte. O Centrão apresentou emenda retirando 
do projeto o dispositivo que concedia direitos aos 
trabalhadores domésticos, para que estes fossem 
definidos em lei ordinária. Para não perder todos 
os direitos garantidos na subcomissão e posterior-
mente na comissão, a deputada Benedita da Silva, 
autora da emenda aprovada na Comissão de  Sis-
tematização, negociou um acordo que retirava do 
texto do dispositivo somente alguns dos direitos 
elencados: a jornada de trabalho, a remuneração 
por hora de trabalho extra e a licença à gestante 
de 120 dias.

Emenda da deputada Benedita da 
Silva ao Projeto de Constituição 
da Comissão de Sistematização.
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ras. [...] Penso que esta é uma emenda 
simplesmente humana do ponto de 
vista da relação capital e trabalho, 
daqueles que estão nos prestando um 
grande serviço. E ela está muito aquém 
da proposta inicial, porque, neste 
momento, acaba de sofrer, no acordo, 
algumas restrições que quero registrar 
como ponto de negociação nesta Casa, 
para que não fosse prejudicada, apesar 
de o Relator ter dado parecer favorável.

Mas tínhamos algumas razões para 
negociar, e foi o que fizemos. A 
questão da jornada de trabalho, por 
exemplo. As trabalhadoras domés-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituin-
tes, aqui estou para defender uma 
emenda que foi fruto de um acordo.

Quero deixar registrado que serei 
incansável na defesa dessa matéria, 
até que ela atenda na plenitude ao 
desejo dessas trabalhadoras.

Ouvimos, no dia 13 de maio de 1988, 
uma voz que ecoou na varanda 
do Paço e que permitiu a algumas 
mulheres saírem em busca dos 
seus trabalhos: as babás, as mães 
de leite, as cozinheiras, as arruma-
deiras, essas constantes trabalha-

doras que estão conosco em todos 
os momentos da nossa atuação no 
Congresso Constituinte.

Essas trabalhadoras se expressam 
através da organização chamada 
Associação das Empregadas Domés-
ticas, que teve presença marcante 
nesta Casa, sensibilizando os Srs. 
Constituintes. Trouxe para esta 
tribuna a defesa da emenda e, na 
ocasião, o Relator considerava que 
houvera um equívoco, ou melhor, um 
esquecimento, e não puderam cons-
tar da Comissão de Sistematização 
todos os direitos dessas trabalhado-
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ticas não têm ainda regularizada 
sua situação, no que diz respeito a 
esse assunto. Todos sabemos que 
é preciso estabelecer uma jornada-
-limite. Isso é a coisa mais natural do 
direito dos trabalhadores. Há outras 
questões pendentes, como a da 
remuneração por hora de trabalho 
extra, que não está contemplada, e 
a licença de 120 dias para gestante. 
São coisas naturais, independente da 
classe social. Pura e simplesmente 
devem fazer parte da vida de uma 
mulher, principalmente no caso da 
menos privilegiada, que é a trabalha-

Deputada Benedita da Silva em 
defesa de emenda de sua autoria.

dora doméstica. Espero que na lei 
ordinária possamos garantir esses 
direitos a essas trabalhadoras, 
porque tenho certeza de que este 
Plenário votará favoravelmente, 
não só pelo acordo, mas pela sen-
sibilidade à emenda.
Conto com o apoio de cada Cons-
tituinte, para que possamos, na 
medida do possível, garantir a 
essas trabalhadoras o direito que 
consideramos de fundamental 
importância para a nossa função 
social de mãe.
(Pronunciamento da deputada Benedita da Silva publicado no Diário 
da Assembleia Nacional Constituinte, 1º/3/1988, p. 7824.)
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promulgação da Emenda Constitucional nº 72/2013, 
novos direitos foram assegurados a esses trabalha-
dores: jornada máxima de 8 horas por dia e 44 horas 
por semana, adicional noturno, pagamento de 
hora extra, recolhimento do FGTS, indenização por 
demissão sem justa causa e proibição da explo-
ração do trabalho do menor, entre outros. Em 2015, 
foi aprovada a Lei Complementar nº 150/2015, com 
a finalidade de regulamentar alguns direitos garan-
tidos pela Emenda nº 72/2013.

No projeto de Constituição apresentado para 
votação no segundo turno pelo relator, deputado 
Bernardo Cabral, surpreendentemente, foram 
incluídas, sem discussão, a licença à gestante de 
120 dias e a licença-paternidade de 8 dias.

Assim, dos direitos pleiteados pelas entidades 
desde o início do processo constituinte, muitos 
foram atendidos na Constituição de 1988, como 
salário mínimo, descanso semanal remunerado, 
13º salário, direitos previdenciários e licença à ges-
tante. A Carta assegurou aos empregados domés-
ticos 9 dos 34 direitos concedidos aos trabalha-
dores urbanos e rurais, estabelecidos no art. 7º.

Passados 25 anos da promulgação da Cons-
tituição, os direitos dos trabalhadores domés-
ticos voltaram à discussão no Congresso. Com a 

Fonte: Jornal Correio Braziliense, 
13/8/1988, p. 4.



Fonte: Jornal Correio 
Braziliense, 1º/3/1988, p. 7.
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central “O Consumidor na Constituinte”, foi elabo-
rada a Carta de Brasília, documento que propunha 
à Assembleia Nacional Constituinte a garantia 
aos cidadãos do direito ao consumo, à escolha, 
à informação, a ser ouvido, a ser indenizado e a 
ser educado para o consumo. A Carta foi inicial-
mente encaminhada à Assembleia na forma da 
Sugestão 02875-4.

Das 26 propostas enumeradas no documento, 
destacam-se as 2 primeiras, discutidas no processo 
Constituinte, que deram origem aos dispositivos 
constitucionais existentes: garantia dos direitos 
do consumidor na nova Constituição, como dispo-
sitivo expresso; e consolidação dos instrumentos 
legais em um código de direito do consumidor. 

Desde o início do século XX, várias iniciativas 
buscando a promoção dos direitos dos consumi-
dores foram implementadas. Entre elas, cabe des-
tacar a aprovação da Resolução nº 39/148/85 pela 
Organização das Nações Unidas, em 1985, que deu 
uma dimensão internacional ao tema. A referida 
resolução estabeleceu uma série de direitos inter-
nacionais para proteção do consumidor. A partir 
de então, teve início a mobilização da sociedade 
brasileira, principalmente das entidades ligadas 
aos direitos dos consumidores, para inclusão de 
tais direitos no texto da futura Constituição do país.

O ápice dessa mobilização ocorreu em abril 
de 1987, quando foi realizado em Brasília o 
8º Encontro Nacional de Entidades de Defesa do 
Consumidor. Nesse encontro, que teve como tema Fonte: O Globo, 24/4/1987, p. 5.
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Páginas iniciais 
da Sugestão 
02875-4 
(continua na 
próxima página).
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1 Páginas iniciais da 
Sugestão 02875-4 (continuação).

2 Fonte: Correio Braziliense, 
24/4/1987, p. 20.

1 2



1 

Cartas de cidadãos recebidas sobre 
direito do consumidor.



Cartas de cidadãos recebidas sobre 
direito do consumidor.



Cartas de cidadãos recebidas sobre 
direito do consumidor.



Cartas de cidadãos recebidas sobre 
direito do consumidor.
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regimental. Na 11ª reunião da subcomissão, em 
6 de maio de 1987, foi realizada audiência pública, 
que debateu, entre outros temas, as garantias do 
consumidor. Durante esse evento, Eliza Gonçalves 
Martins, diretora do Procon-DF, fez uma breve 
exposição sobre o assunto e entregou aos consti-
tuintes a Carta de Brasília, que já havia sido enca-
minhada à Assembleia Constituinte na forma da 
Sugestão 02875-4.

Desde o início do processo constituinte, a pri-
meira e segunda propostas contidas na Carta de 
Brasília já constavam no anteprojeto do relator da 
Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos 
Coletivos e Garantias. Por meio do art. 40, a pro-
posta trazia menção expressa aos direitos do con-

Até a aprovação do novo texto constitucional, 
a sociedade brasileira, representada pelas enti-
dades de defesa dos direitos do consumidor, teve 
que enfrentar um árduo e longo caminho, pon-
tuado por avanços e retrocessos. Diferente do que 
ocorreu em relação a outros temas, a defesa da 
proteção ao consumidor não contou com o apoio 
de um parlamentar. Dessa forma, as entidades 
ligadas à causa não encontraram um canal direto 
de interlocução e tiveram uma dificuldade maior 
para aprovar suas reivindicações. 

A proteção ao consumidor foi discutida inicial-
mente na Subcomissão dos Direitos Políticos, dos 
Direitos Coletivos e Garantias, que realizou uma 
série de audiências públicas, conforme previsão 

sumidor e à necessidade de elaboração de um 
código de defesa do consumidor. No seu relatório, 
dentro do item dos Direitos Coletivos, o deputado 
constituinte Lysâneas Maciel justificou a inclusão 
da matéria.
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esta Comissão, que diz respeito aos 
direitos do consumidor, lembrando 
ao Constituinte e Relator que o 
primeiro e fundamental direito do 
cidadão, enquanto consumidor, é 
justamente o acesso ao consumo. 
Não desejo me estender mais e 
me coloco à disposição de V. Exas. 
Pediria a gentileza de que a Carta 
de Brasília sobre os Direitos do 
Consumidor na Constituinte seja 
considerada com muito carinho 
por esta Comissão. Entregamos ao 
presidente da Assembleia Nacional 
Constituinte, Ulysses Guimarães, 

Os órgãos de defesa do consumidor 
são confundidos com órgãos 
fiscalizadores de preço. Temos a 
preocupação de que dois terços da 
população brasileira ficam doentes 
porque não comem. E o terço que 
come fica doente porque está 
comendo alimentos de má qualidade 
e conservação e manipulados em 
péssimas condições de higiene. Por 
isso, agradeço ao nobre presidente 
da Mesa, ao nobre Relator e aos 
demais Constituintes esse minuto 
que me dão aqui para que eu 
entregue oficialmente esta Carta a 

um abaixo-assinado colhido a nível 
nacional, referendando esta Carta 
e as conclusões do VIII Encontro 
Nacional de Defesa do Consumidor, 
com a participação da América Latina 
e Caribe, que teve como tema central 

“O Consumidor na Constituinte”. Esse 
encontro nacional transformou-se 
em internacional, porque tivemos 
as representações da Espanha e 
de Portugal, cujas Constituições 
modernas falam explicitamente 
sobre os direitos do consumidor.
(Pronunciamento de Eliza Gonçalves Martins publicado no suplemento 
do Diário da Assembleia Nacional Constituinte, 8/7/1987, p. 17.)
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Anteprojeto do relator da Subcomissão dos Direitos 
Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias.
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Art. 40. O Congresso Nacional 
diligenciará para que, no prazo de um 
ano, a contar da promulgação desta 
Constituição, vigore no País o Código do 
Consumidor, que terá por finalidade: 

I – proteger o consumidor contra 
abusos da indústria, do comércio, dos 
fornecedores de serviços, de matérias-
primas e da publicidade; 

II – coibir a constituição de monopólios 
e cartéis que inibam a livre escolha de 
mercadorias; 

III – disciplinar a fiscalização e qualidade 
de produtos e serviços; 

IV – fixar penalidades; 

V – estabelecer escalas de indenização 
por danos e prejuízos à saúde e à 
segurança individual e coletiva; 

VI – normatizar o processo sumário 
de apuração, julgamento, punição 

e ressarcimento por delitos contra o 
consumidor. 

§ 1º O Defensor do Povo, o Ministério 
Público, as sociedades civis e pessoas 
jurídicas têm legitimidade para 
representar judicialmente contra práticas 
abusivas em detrimento do consumidor. 

§ 2º Configurado o abuso ou a fraude 
em inquérito policial sumário, os 
responsáveis poderão ter suas atividades 
suspensas, sem prejuízo das sanções a 
que possam ser condenados. 

§ 3º Os diretores e gerentes de 
empresas culpadas por abuso ou fraude 
contra o consumidor responderão 
subsidiariamente pelos danos causados 
ao consumidor. 

§ 4º Até a promulgação do Código do 
Consumidor, será aplicada a legislação 
vigente para os fins colimados neste artigo. 
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No caso do direito do consumidor, 
por exemplo, estabelecemos 

– eu chamo a atenção dos Srs. 
Constituintes – um código do 
consumidor. Achamos que temos 
de fazer uma consolidação do 
direito do consumidor. E aí uma 
coisa interessante também ocorreu 
nesse contato com os setores 
populares. Discutiu-se não apenas 
se a qualidade ou o preço do produto 
deveria ser objeto de preocupação 

desse código, mas algo muito 
mais profundo, ou seja, o acesso 
ao consumo, que não é deferido à 
maioria do povo brasileiro.
(Trecho do pronunciamento do deputado Lysâneas Maciel para a 
apresentação do anteprojeto e do relatório da subcomissão, publicado 
no suplemento do Diário da Assembleia Nacional Constituinte, 
8/7/1987, p. 31.)

Deputado Lysâneas Maciel na tribuna.
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a luta passou a ser pela manutenção do item sobre 
direito do consumidor que já constava do projeto 
de Constituição. 

Após aprovação de uma emenda aditiva que 
propunha a inclusão de artigo sobre a elaboração 
do Código de Defesa do Consumidor, a matéria 
voltou ao projeto A da Constituição, dentro do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, e lá 
permaneceu até a votação final.

Cabe destacar que, na Comissão de Sistema-
tização, coube a Sra. Lúcia Pacífico Homem a 
defesa da emenda popular referente aos direitos 
do consumidor.

Na comissão temática, houve uma reviravolta 
e o texto aprovado pela subcomissão foi modi-
ficado. O dispositivo sobre a elaboração de um 
código de defesa do consumidor foi mantido no 
texto constitucional, mas sem a previsão de um 
prazo determinado para a sua aprovação. É sabido 
que os projetos de código costumam tramitar por 
vários anos até serem aprovados definitivamente. 
Por isso, a inclusão da matéria no texto constitu-
cional sem o estabelecimento de um prazo para 
aprovação seria o mesmo que transformá-la em 
letra morta.

Durante a apreciação do tema na Comissão de 
Sistematização, houve outro retrocesso. O dispo-
sitivo sobre a elaboração de um código de defesa 
do consumidor foi retirado do texto. Dessa forma, 
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Lúcia Pacífico Homem defendendo a 
Emenda Popular nº 45 na tribuna da 

Câmara dos Deputados.

Exmo. Sr. Presidente da Mesa, Senador Afonso 
Arinos, Sras. e Srs. Constituintes, em primeiro 
lugar, gostaria de dizer que me sinto realmente 
emocionada ao subir pela segunda vez a esta 
tribuna num curto espaço de tempo apenas 
oito dias – desta feita para defender a Emenda 
Popular nº 045, que diz respeito à proteção do 
consumidor na nova Constituição, emenda esta 
que consideramos da maior relevância social, 
política e econômica.

Sabemos, Srs. Constituintes, que a Carta Mag-
na institui parâmetros de princípios e direitos 
que a disciplinação desses princípios deve ser 
feita por uma legislação complementar e adi-
cional no sentido de que esses direitos sejam 

efetivamente regidos por lei ordinária. Quero 
estar de volta a esta tribuna cobrando dos 
Srs. Constituintes a elaboração da lei geral de 
proteção ao consumidor que substitua as 284 
hoje existentes. É a organização da sociedade 
que dará garantia de avanços e conquistas, 
forçando o Poder Público a editar instrumentos 
normativos que, direta ou indiretamente, afeta 
o consumidor. Só a nível de governo federal, 
temos 31 organismos fiscalizadores. Não dese-
jamos leis que não sejam cumpridas ou órgãos 
públicos que não funcionem. Chegou a hora do 
consumidor.

(Pronunciamento de Lúcia Pacífico Homem publicado no Diário da 
Assembleia Nacional Constituinte, 27/1/1988, p. 546.)
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Emenda Popular PE 00045-8, que 
recebeu outra numeração ao ser 

apresentada na Comissão de 
Sistematização, para apreciação 

em Plenário (1P20699).



Texto original e justificativa da Emenda Popular 1P20699-5 
(continua na próxima página).



Texto original e justificativa da Emenda Popular 1P20699-5 
(continuação).
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traditórias, que cuidavam da questão da pro-
teção do consumo apenas sob o ponto de vista 
do preço e da qualidade das mercadorias. A 
partir das discussões na Assembleia Consti-
tuinte e, posteriormente, com a aprovação do 
CDC (Lei nº 8.078/1990), houve uma mudança de 
paradigma. A defesa do consumidor foi sistema-
tizada em uma única norma jurídica e ampliada, 
passando a ser vista também como o direito de 
acesso ao consumo e o direito à informação para 
um consumo consciente. 

Considerada uma das legislações mais com-
pletas e modernas do mundo, o CDC consolidou-
-se, ao longo dos anos, em uma das leis mais 
conhecidas e utilizadas pelos cidadãos brasileiros.

A inclusão na Constituição Federal de artigos 
que tratavam da proteção ao consumidor foi uma 
inovação jurídica. Foi a primeira vez, na história 
das Constituições brasileiras, que dispositivos 
relacionados à defesa do consumidor foram inse-
ridos expressamente em um texto constitucional. 

Cabe destaque para o disposto no art. 48 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, que 
determinava que o Congresso Nacional, dentro 
de 120 dias da promulgação da Carta, elaboraria 
o Código de Defesa do Consumidor (CDC). O cum-
primento do dispositivo constitucional e a conse-
quente aprovação do CDC em 1990 tornaram-se um 
marco nas relações de consumo a partir de então.

Antes disso, o direito do consumidor ficava 
distribuído em leis esparsas, muitas vezes con-
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Fonte: O Globo, 
27/6/1990, p. 10.
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Fonte: O Globo, 11/8/1990, p. 9.
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1 Fonte: Jornal do Brasil, 27/6/1990, p. 3.

2 Joaci Góes, relator do projeto de 
Código de Defesa do Consumidor na 

Câmara dos Deputados.

1 2



CAPÍTULO 7

Meio ambiente
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normas, critérios e padrões relativos ao controle 
e à manutenção da qualidade do meio ambiente”. 

Durante a década de 1980, foram aprovadas 
normas ambientais federais ligadas principal-
mente à organização institucional e ao controle da 
poluição e da degradação ambiental. 

O grande marco jurídico da década de 1980 
foi a realização da Assembleia Nacional Consti-
tuinte. A Constituição Federal de 1988 fortaleceu 
amplamente a proteção ao meio ambiente e, prin-
cipalmente, instituiu como direito do cidadão o 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, além 
de adotar uma nova visão de desenvolvimento ao 
incorporar uma perspectiva ecológica. 

Desde a década de 1930, leis relativas à con-
servação de recursos naturais vinham sendo 
aprovadas no Brasil, como o Código de Águas 
(Decreto nº 24.643/1934) e o primeiro Código Flo-
restal (Decreto nº 23.793/1934).

Uma legislação ambiental integrada foi cons-
truída a partir da década de 1980, depois da apro-
vação da Política Nacional do Meio Ambiente 
(Lei nº 6.938/1981). Esta lei instituiu o Sistema 
Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e criou o 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), 
órgão consultivo e deliberativo desse sistema ao 
qual cabe, entre outras atribuições, “estabelecer 

Durante a elaboração da nova Constituição bra-
sileira, a questão ambiental estava em eferves-
cência no cenário mundial. A partir de 1972, quando 
ocorreu a Conferência sobre Meio Ambiente da ONU, 
em Estocolmo, o tema passou a ocupar lugar de 
destaque nos discursos e atividades da sociedade 
e do Estado. Algumas Constituições do mundo oci-
dental – Grécia, Espanha, Portugal –, elaboradas a 
partir dessa época, deram maior atenção à questão 
ambiental, incorporando novos conceitos jurídicos e 
novas concepções de ecologia, sob uma perspectiva 
de desenvolvimento que considera primordial a pre-
servação ambiental.
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A ANC foi também a porta de entrada, 
no debate nacional, dos chamados 
novos movimentos sociais, a exemplo 
de feminismo e ambientalismo, que 
ganharam terreno, na maioria dos 
países, a partir da segunda metade 
do século vinte. O movimento 
ambientalista brasileiro, na realidade, 
não estava articulado nacionalmente, 
quando ocorreu a grande mobilização 
pela convocação da Assembleia 
Nacional Constituinte. 
(Trecho do texto Meio ambiente na Constituição de 88: lições da história, de 
Marina Silva. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/publicacoes/
estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-publicacoes/volume-v-
constituicao-de-1988-o-brasil-20-anos-depois.-os-cidadaos-na-carta-cidada/
meio-ambiente-meio-ambiente-na-constituicao-de-88-licoes-da-historia>.)

constante envolvimento dos cidadãos garantiu 
que grande parte das reivindicações apresentadas 
tenha sido contemplada no capítulo sobre o meio 
ambiente.

No início do processo constituinte, a sugestão 
apresentada pela SBPC foi uma das principais 
bases para o texto aprovado na Carta de 1988, pois 
contemplava diversos aspectos que, com alguns 
ajustes, foram incorporados ao art. 225.

A proposta da SBPC também tratava da questão 
nuclear, que foi posteriormente objeto de emenda 
popular.

Durante a Constituinte, dois atores tiveram papel 
fundamental na coordenação da ação ambien-
talista: o deputado Fábio Feldmann, único ecolo-
gista eleito no pleito de 1986, e a Sociedade Brasi-
leira para o Progresso da Ciência (SBPC), entidade 
que assumiu o protagonismo na representação dos 
grupos de cientistas sobre a questão ambiental. 

A participação popular em defesa da causa 
ambiental ocorreu por meio de propostas, cartas, 
sugestões enviadas à subcomissão, manifesta-
ções e audiências, bem como pelo relevante pro-
tagonismo dos parlamentares da Frente Verde. O 



Carta de Chico 
Mendes.

Diversas outras instituições apresentaram pro-
postas que também influenciaram a elaboração 
do texto constitucional no tocante à proteção 
da Mata Atlântica, da Serra do Mar, do Pantanal 
mato-grossense e da zona costeira (art. 225, § 4º), 
e à previsão de autorização legal para instalação 
de usinas nucleares (art. 225, § 6º). Destaca-se, 
também, a carta enviada pelo então líder dos 
seringueiros, Chico Mendes, que não se elegeu 
para a Constituinte.
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1 Apresentação da 
Sugestão 02863.

2 Item III da Sugestão 02863, 
contemplado no art. 225 da 
Constituição Federal de 1988.

5. O uso da energia nuclear para fins 
civis ou militares deverá ser debatido 
e aprovado pelo Congresso, e obras e 
instalações que utilizem energia nuclear 
só serão implantadas ou expandidas 
após submetidas à aprovação popular, 
mediante plebiscito.

6. É vedada a construção, 
armazenamento ou transporte de armas 
nucleares em território brasileiro.

1 2
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Item VI da Sugestão 02863, 
contemplado no art. 225 da 

Constituição Federal de 1988. 



Fonte: Folha de S.Paulo, 
22/4/1987, p. 18.
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Encaminhamento da 
Sugestão 10512.
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Desde o início dos trabalhos da Constituinte, os 
ecologistas, sob a liderança de Fábio Feldmann, se 
articularam para a formação da Frente Verde, que 
reuniu parlamentares dos mais diversos partidos no 
intuito de defender os pontos que assegurassem a 
inclusão da proteção ambiental no texto constitu-
cional. Destaca-se o caráter suprapartidário e não 
ideológico da frente.

Durante a fase das audiências públicas na sub-
comissão, os membros integrantes da Frente Verde 
realizaram viagens a locais do país afetados por 
graves problemas ambientais como Pantanal mato-
-grossense, Cubatão, usinas nucleares de Angra dos 
Reis e litoral sul do estado de São Paulo. Essas visitas 
foram acompanhadas de grande apelo midiático e 
de polêmicas, como a da área nuclear.

Fonte: Jornal de Brasília, 
1º/3/1987, p. 4.
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1 2

3

1 Fonte: Jornal da Tarde, 
25/4/1987, p. 11. 

2 Fonte: Jornal da Tarde, 
27/4/1987, p. 9.

3 Fonte: Jornal da Tarde, 
23/6/1987, p. 16..



1 Fonte: Jornal da Tarde, 
23/6/1987, p. 16.

2 Fonte: Jornal da Tarde, 
27/4/1987, p. 9.

Movimento de ecologistas no Congresso Nacional em 9/12/1987.



Movimento de ecologistas no Congresso Nacional em 9/12/1987.
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Logo após sua constituição, a 
Frente publicou e divulgou o livreto 
O meio ambiente por inteiro: as 
questões ambientalistas que a nova 
Constituição não pode ignorar. Com 
o chamado “ainda dá para conseguir 
uma brecha na Constituição”, 
incentivava a pressão sobre os 
constituintes (fornecendo, inclusive, 
nome e telefone de todos) e dava 

Outra estratégia importante para o sucesso 
da causa ambientalista foi a criação da Frente 
Nacional de Ação Ecológica na Constituinte, 
também coordenada pelo deputado Fábio 
Feldmann. A Frente Nacional reuniu lideranças 
ambientalistas e representantes de entidades 
científicas de todo o país com o objetivo de 
mobilizar a população para pressionar os 
constituintes.

informações sobre alguns dos 
principais problemas ambientais 
brasileiros, numa linguagem que 
procurava fazer a ligação proteção 
ambiental-desenvolvimento.
(Trecho do texto Meio ambiente na Constituição de 88: lições da história, 
de Marina Silva. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/
publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-publicacoes/
volume-v-constituicao-de-1988-o-brasil-20-anos-depois.-os-cidadaos-
na-carta-cidada/meio-ambiente-meio-ambiente-na-constituicao-de-88-
licoes-da-historia>.) 
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Fonte: Jornal da Tarde, 
9/6/1987, p. 21.



Manifestação de crianças durante a criação da 
Frente Nacional de Ação Ecológica na Constituinte.



Reunião da Frente Nacional de Ação Ecológica na 
Constituinte, no Auditório Nereu Ramos, em 9/12/1987.
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Cartilha O meio ambiente 
por inteiro: as questões 

ambientalistas que a nova 
Constituição não pode ignorar, 

da Frente Nacional de Ação 
Ecológica na Constituinte 

(continua na próxima página).
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Cartilha O meio ambiente 
por inteiro: as questões 
ambientalistas que a nova 
Constituição não pode ignorar, 
da Frente Nacional de Ação 
Ecológica na Constituinte 
(continuação).
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Houve um forte movimento dos ambientalistas 
para tentar proibir expressamente no texto cons-
titucional a fabricação de armas nucleares. Nesse 
sentido, foi apresentada uma emenda popular, 
defendida pelo então presidente da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência, o físico José 
Goldemberg. Apesar da repercussão da emenda, 
permaneceu o texto do substitutivo do relator da 
Comissão de Sistematização, que admite ativi-
dade nuclear com fins pacíficos mediante apro-
vação do Congresso Nacional.

Emenda popular sobre 
energia nuclear (continua 

na próxima página).



Emenda popular sobre energia nuclear (continuação).
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têm tecnologia suficiente para 
produzir armas nucleares e 
decidiram não produzi-las. As razões 
pelas quais esses países decidiram 
não produzir armas nucleares 
têm origens diversas. No caso do 
Japão, isso consta de dispositivo 
constitucional da Carta japonesa 
e está ligado evidentemente ao 
resultado da Segunda Guerra 
Mundial. Mas no caso da Suécia, 
por exemplo, que certamente tem 
tecnologia para produzir armas 
nucleares, isso se deve ao fato de 
que a posse de armas nucleares 
não aumentaria a segurança do 

A proposta da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência tem 
origem em uma informação de 
caráter tecnológico que gostaria de 
explicar em poucas palavras. Não 
existe diferença fundamental entre a 
energia nuclear para fins pacíficos e 
a energia nuclear para fins militares. 
As tecnologias são muito parecidas, 
e apenas uma decisão política é que 
pode impedir um país que domina 
uma tecnologia nuclear para fins 
pacíficos de fazer armas nucleares. 
Essa situação já foi enfrentada por 
diversos países, como o Canadá, a 
Suécia e o Japão, que, seguramente, 

país, segundo seus dirigentes, mas 
aumentaria a insegurança, porque 
a Suécia se tornaria imediatamente 
um alvo das grandes potências; e por 
mais armas nucleares que a Suécia 
tivesse – e não poderia ter muitas – 
elas evidentemente não poderiam 
constituir uma ameaça real às 
armas que as grandes potências 
possuem. Portanto, a aspiração de 
ter armas nucleares como sinal de 
poder, como indicação de poderio, 
foi considerada, na realidade, uma 
tentativa vã pelo governo sueco já no 
fim da década de 50. Ela abandonou, 
portanto, essa pretensão.
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Antes de concluir, tomo a 
liberdade de lembrar a V. Exas. 
que no Substitutivo do Relator 
Bernardo Cabral o art. 31, item 
XXII, na parte de competência da 
União, estabelece o seguinte:

“XXII – Explorar os serviços e 
instalações nucleares de qualquer 
natureza e exercer monopólio 
estatal sobre a pesquisa, a lavra, o 
enriquecimento e reprocessamento, 
a industrialização e o comércio 
de minérios nucleares e seus 
derivados, atendidos os seguintes 
requisitos:

José Goldemberg na tribuna.

a) toda atividade nuclear em território 
nacional somente será admitida para 
fins pacíficos, mediante aprovação do 
Congresso Nacional;

b) sob regime de concessão ou 
permissão é autorizada a utilização 
de radioisótopos para a pesquisa 
e usos medicinais, agrícolas, 
industriais e atividades análogas;

c) a responsabilidade por danos 
nucleares independe da existência 
de culpa”. 
(Defesa da emenda popular feita por José Goldemberg, presidente 
da SBPC, publicada no suplemento do Diário da Assembleia Nacional 
Constituinte, 27/1/1988, p. 437.)
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No Plenário da Assembleia, as propostas ambien-
tais foram bastante atacadas. O grupo político 
conhecido como Centrão acirrou o enfrentamento 
ao apresentar emenda que retirava do texto os prin-
cipais pontos defendidos pelos ambientalistas, 
já aprovados na Comissão de Sistematização. A 
emenda do Centrão, por exemplo, retirava a defi-
nição do direito de todos os cidadãos ao equilí-
brio ecológico; atribuía exclusivamente ao poder 
público, e não mais à coletividade, o dever de pre-
servar e defender o meio ambiente; excluía a exi-
gência de publicidade do estudo prévio de impacto 
ambiental; e suprimia o inciso que estabelecia a 
obrigação de reparar o ambiente degradado para 
aquele que explorasse recursos minerais. 

Para reverter a situação, a Frente Verde se mobi-
lizou numa articulação suprapartidária, e o texto 
do capítulo do Meio Ambiente foi aprovado con-
forme a vontade dos ambientalistas, graças à atu-
ação de seus membros junto aos parlamentares 
do Centrão.

Finalmente, no dia 25 de maio de 1988, foi apro-
vado o texto do Capítulo VI, Do Meio Ambiente, 
com votação quase unânime.



 Fonte: O Globo, 
7/5/1988, p. 8.
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racional, mas, ao contrário, sem 
qualquer propósito.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, 
o que colocamos neste texto é re-
sultado do trabalho de todos os 
matizes ideológicos pois os partidos 
políticos desta Casa se reuniram para 
garantir às futuras gerações um esta-
tuto constitucional que possa efeti-
vamente reverter o trágico cenário 
ambiental em que vivemos. Trata-se 
de um trabalho que não procurou 
marcar posições políticas apenas, 
mas que envolveu várias viagens de 

isto é, o maior número de espécies 
animais e vegetais, e, ao mesmo 
tempo, é o campeão em devastação 
florestal. 

Há pouco se falava na ocupação da 
Amazônia. Dados recentes sobre o 
assunto mostram, por fotos de satéli-
tes, que no ano passado – no período 
de 6 meses – destruímos 20 milhões 
de hectares da Amazônia; que 
70 milhões de toneladas de matérias 
particuladas em suspensão foram 
queimadas; e que não há utilização 

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, 
vamos votar agora o Capítulo “Do 
Meio Ambiente”, resultante de fusão 
de emendas apresentada por todos 
os partidos políticos desta Casa. 
Parece-me que o Capítulo “Do Meio 
Ambiente” representa algo de mais 
avançado que existe, em termos 
mundiais, em relação à matéria. O 
Brasil passa a inovar neste sentido. 

Portador da maior bacia hidrográfica 
e de 33% das florestas tropicais do 
mundo, o Brasil detém a mais signifi-
cativa diversidade biológica mundial, 
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constituintes por todos os quadran-
tes do País, a fim de prestarem sua 
contribuição.

Portanto, em nome da Frente Verde, 
nesta Casa, e da Frente Nacional de 
Ação Ecológica, peço a V. Exas. que 
votem a favor dessa fusão, que vai 
ao encontro do direito de as futuras 
gerações desfrutarem um meio am-
biente sadio e equilibrado. 

Muito obrigado. (Palmas.)
(Pronunciamento do deputado Fábio Feldmann publicado no 
suplemento do Diário da Assembleia Nacional Constituinte, 26/5/1988, 
p. 10769.)

Deputado Fábio Feldmann 
na tribuna.
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O texto constitucional brasileiro relativo ao 
meio ambiente passou a ser considerado refe-
rência mundial na matéria. Pela primeira vez na 
história do Brasil, um texto constitucional dedicou 
um capítulo exclusivamente ao meio ambiente. 
O art. 225 consagra o direito de todos ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, além de 
conferir diferentes atribuições ao Poder Público e 
à coletividade para sua defesa e preservação. 

Além do artigo específico, outros dispo-
sitivos relacionados à preservação do meio 
ambiente foram distribuídos ao longo do texto 
constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses 
Guimarães) – Está encerrada a 
votação. A mesa vai proclamar o 
resultado (votação nº 601).

Sim: 450
Não: 3
Abstenção: 4
Total: 457

A fusão foi aprovada. (Palmas)
(Fonte: Diário da Assembleia Nacional Constituinte, 26/5/1988, p. 10770.)

No discurso de Ulysses Guimarães, no dia da 
promulgação do novo texto, não faltou referência 
aos avanços no âmbito constitucional quanto à 
defesa do meio ambiente. Com a nova Consti-
tuição do Brasil, iniciava-se uma nova página da 
história de defesa do meio ambiente.
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Fonte: Jornal de Brasília, 
26/5/1988, p. 3.

É consagrador o testemunho da ONU de 
que nenhuma outra Carta no mundo tenha 
dedicado mais espaço ao meio ambiente do 
que a que vamos promulgar.
(Trecho do discurso do deputado Ulysses Guimarães publicado no Diário da Assembleia 
Nacional Constituinte, 5/10/1988, p. 14381.)



edições câmara
L E G A D O
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