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RESUMO
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) liderou o processo de aprovação
da Constituição de 1988. Naquela oportunidade, a bancada do partido fora eleita em 1986
com 260 deputados federais, o que lhe permitia exercer uma hegemonia política no
Congresso Nacional. Não obstante, ao longo da votação do texto constitucional, divergências
dentro do PMDB quase impossibilitaram a aprovação da nova Carta Magna. Além disso,
entre o primeiro e o segundo turno de apreciação da Constituição, integrantes do PMDB
abandonaram a sigla para formar o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira,
reconfigurando a política nacional a partir de então.
O objetivo geral deste trabalho é analisar como a bancada do PMDB atuou e transformou-se
ao longo da Constituinte. Nesse sentido, de forma específica, busca-se apresentar as análises
históricos-políticas da atuação do PMDB; levantar documentos (atas, discursos e
reportagens) que indicam como se deu a atuação e transformação do partido; e registrar a
memória de congressistas, assessores e servidores que atuaram na bancada peemedebista
durante a Constituinte.
Este trabalho tem como hipótese de que a transformação do PMDB durante a Constituinte
deu-se em decorrência de disputas em torno da busca de hegemonia política e administrativa
no governo José Sarney (1985-1990), que havia sido eleito vice-presidente pelo Colégio
Eleitoral na chapa de Tancredo Neves – morto antes de sua posse. O trabalho tem como
metodologia o a História Oral, que se baseia na realização de entrevistas com personagens
que participaram dos eventos.
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