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PARTE 1 - O CONGRESSO CONSTITUINTE MINEIRO DE 1891:
Linhas Mestras de uma Pesquisa

"Se, por um fenômeno de faquirismo, fosse permitido a al-
guém transpor a década de 1889 para cá, sem conhecimento
das ocorrências, mal presumiria que as instituições tivessem
passado por uma transformação radical: veria nas posições
oficiais quase os mesmos homens que procuravam esmagar os
mesmos adversários, utilizando as mesmas armas e processos
e visando o mesmo fim..."

(Antônio Olinto, Jornal do Povo, 0110311900)

O que o texto de Antônio Olinto revela e, ao mesmo tem-
po, oculta são as lutas políticas pelo controle do Estado, ocorridas
após a proclamação da República, a absorção do discurso republicano
pelos ex-monarquistas e a derrota de um projeto político, no caso, o
do seu grupo.

Para podermos recuperar o sentido histórico de lutas po-
líticas tão distantes de nós, que a um primeiro contacto nos parecem
quase ininteligíveis, talvez pela pouca importância que atribuímos hoje
às questões então consideradas centrais, tivemos que buscar a trans-
parência que, para os interlocutores da época, tinham palavras tais
como: República, Evolução, Revolução, Constituinte, Constituição, Li-
berdade, Indivíduo, Federação, Presidencialismo, Ditadura, Progresso,
Ciência, etc. Palavras que por si só são opacas, aparentemente ahistó-
ricas, mas que, se inseridas no processo e no contexto em que são
enunciadas, revelam significados distintos, históricos e precisos, data-
dos, pois são constituídas e constituintes de projetos políticos especí-
ficos, e mesmo, de maneira mais geral, do "mundo" ao qual esses
homens deram vida.

A transparência histórica desses conceitos só se nos re-
vela através da reconstituição de todo o contexto estrutural que, no
bojo do processo histórico, data, define e possibilita um fundo de
compreensão dos mesmos, constituindo-lhes um significado próprio.
Apenas o reconhecimento do processo econômico, social e político, no
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qual se digladiam as forças sociais, nos permite localizar suas diferen-
ças, interesses e projetos que tanto se explicitam imprimindo um cu-
nho próprio aos discursos que professam, quanto são silenciados ou
tornados contraditórios pela adoção, na prática, do projeto de uma
delas,que consegue, por determinado tempo, impor às outras a sua di-
reção.
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1 - O processo de Dissolução do Estado Imperial:
Os Contendores de uma Luta

Afastando um pouco mais no tempo, nós vamos perceber
que as lutas políticas que se travaram nessa época se deram no bojo
do processo das transformações que ocorriam a nível nacional e mun-
dial, atualizando-o na província, no lento e longo caminho percorrido,
no qual se forja a diferenciação das províncias cafeeiras e, dentre es-
sas, das regiões da Mata e do Sul de Minas. O capitalismo no qual o
Brasil se inserira, como fornecedor de produtos primários, passa, a
partir dos anos cinqüenta do século XIX, de sua fase concorrencial pa-
ra a monopolista, onde o capital, transformado em mercadoria, deve
ser reproduzido fora das fronteiras nacionais originárias. É assim que
o governo imperial consegue empréstimos para serem alocados na ex-
pansão cafeelra, que adquire agora um novo sentido e uma nova for-
ma: a de um complexo. A expansão cafeeira para o Oeste paulista e a
Zona da Mata mineira levou consigo as transformações nos meios de
transportes, com a construção de ferrovias nas cidades, que ganham
um sentido mercantil e de prestação de serviços e no campo, cuja pro-
dução para exportação passa a ser mediada pelo capital externo.

Nos centros urbanos o corpo social se estende, dinamiza
e ganha novos segmentos médios que se ocupam de um trabalho não-
manual, livre e assalariado, ao lado de uma massa de escravos que se
desloca para as regiões agrícolas lucrativas. A província mineira, por
possuir o maior contingente de escravos do Brasil, não irá recorrer
à imigração externa, como fizeram os cafeicultores paulistas. Num es-
forço último, os escravos domésticos e de aluguel que viviam nas ci-
dades são deslocados para os campos de café, forçando os melhora-
mentos materiais urbanos que substituíram aquela força de trabalho,
tais como saneamento básico, serviços de água, etc. A política que os
dirigentes imperiais levam a efeito não se limita à feição visível da po-
lítica de urbanização, forjando o palco sobre o qual novos persona-
gens irão atuar. A cidade, até então mero posto de arrecadação fiscal
ou porto, transforma-se em mercado. A ação dissolvente do capital,
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mercantilizando relações sociais, organicamente hierarquizadas, se
instala nas cidades pela ação da própria Coroa que, ao objetivar a pre-
servação e a expansão em novos moldes, dos monopólios ou privilé-
gios que caracterizavam a classe senhorial, buscou difundir uma "civi-
lização". Tal projeto, embora tivesse suposto a preservação da escra-
vidão, viabilizou e agenciou a penetração mediadora do capital inglês.
A intermediação do capital externo implica que o ciclo econômico da
mercadoria, no caso o café, só se complete com a sua venda na metró-
pole, desenvolvendo o setor urbano nas 'colônias", na medida em que
exige relações bem mais complexas no nível financeiro. Importa, por
um lado, na criação de bancos, agências financiadoras, comissários do
café, companhias de exportação e importação e, por outro, no aumen-
to do capital circulante fometando o comércio urbano. A cidade é
agora um mercado, não apenas de bens, mas também oc serviços.
Surge assim, no cenár i o urbano imperial, o trabalhador intelectual assala-
riado. A inserção social desse novo segmento médio na sociedade es-
cravista é essencialmente contraditória. Para imaginário de uma so-
ciedade escravista.o trabalho é sempre desqualificado, por ser inerente
ao reino da necessidade, o qual é necessário superar para se atingir a
esfera do político, dos interesses gerais. Para este novo segmento so-
cial, contudo, típicos indivíduos de uma sociedade de mercado, a con-
dição de legitimação de seu próprio lugar social é a distinção, com ba-
se no critério de competencia, entre trabalho intelectual e trabalho
manual, possível apenas em um contexto de valorização do trabalho
como um todo, que a existência mesma da escravidao impedia. Tal
segmento encontrava uma inserção social fundada apenas no nível do
favor, da parentela, como o revela o próprio conceito de funcionário
público no Império do Brasil, ao atribuir-lhe o dever absoluto de leal-
dade para com o governo, ou, mais precisamente, para com a facção
política que lá o colocou. Assim, parcela significativa desses setores
médios se engajam de corpo e alma na luta abolicionista e republicana
na defesa de seus próprios interesses, a modernização do Direito e do
Estado. A real emancipação social e cultural do negro não lhes inte-
ressa, mas apenas o fim formal da escravidão, caracterizada como in-
justiça social fundamental, na medida em que impede a igualdade
formal de todos perante a lei, bem como o fim da ordem Imperial. en-
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tendida como ordem de privilégios e favores, que deveria dar lugar a
uma República onde todos teriam uma igual oportunidade social, onde
a ascensão dependeria exclusivamente da competência de cada um.

Palavras de ordem como Igualdade. Federalismo, Aboli-
cionismo, República, Progresso e Indivíduo ganham um sentido radi-
calmente distinto, que esse novo mundo nossibilitara, apontando para
dissolução da forma como até então aquela sociedade se organizara, o
que permite a esta força progressista desnudar o imaginário que a
fundamentava e a alicerçava ao nível da palavra, da política. Como
afirma Lassaile, "o indício de uma nova época nunca se manifesta se-
não através da aquisição da consciência do que até então era a reali-
dade". A partir da década de 70, para usar os termos de Silvio Rome-
ro, um bando de idéias novas invade o Império do Brasil. O evolucio-
nismo, o positivismo em suas feições ortodoxa e heterodoxa, aliados
ao realismo-naturalismo no âmbito literário assolam o país. São tais
correntes que possibilitam em maior ou menor grau, o forjar de um
novo discurso e a tradução em palavras de um novo olhar materialista
e cientificista da sociedade e da história, o que põe a nó o seu pilar es-
cravista, a estrutura hierarquizada, assentada nos monopólios e privi-
légios herdados dos tempos coloniais, que a ordem imperial objetiva-
va preservar. Curiosamente, é ô positivismo heterodoxo, aqui difundi
do nessa época, uma leitura profundamente contraditória do Positi
vismo, uma vez que o torna revolucionário, construído por setores
desses novos segmentos médios no seu dia a dia, para exigirem uma
ruptura total com a ordem imperial. Para eles a única saída possível
do estado de atraso em que viviam era o inicio de um tempo novo que
apenas o recurso às armas poderia possibilitar. Como Silva Jardim,
em âmbito nacional, Lúcio de Mendonça em Campanha, no Sul de Mi-
nas e Antônio Olinto em Ouro Preto, que durante a campanha partici-
pam ativamente de centros abolicionistas, cujas atividades transcen-
diam de muito o nível da legalidade, furtando e contrabandeando es-
cravos para a liberdade. São eles que, viajando por todo o pais, fa-
zendo palestras, participando de comícios, editando jornais como "O
Colombo", escrevendo poesias e vivendo intensamente a esperança de
construção desse tempo novo, na campanha republicana, buscavam
incendiar o castelo imperial pela palavra.
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Ao mesmo tempo, liberais, membros da classe senhorial.
que sofreram a presença dos ex-conservadores da Liga Progressista
em finais dos anos sessenta, sentindo o esvaziamento do discurso ofi-
cial frente à realidade cada vez mais complexa e à força dissolvente
desse novo discurso que surge, ameaçando a preservação de seus mo-
nopólios, absorvem o discurso republicano, esvaziando-o de seu sen-
tido revolucionário. São os chamados evolucionistas, impregnados do
determinismo da época, que transportavam para a política a noção da
inevitabilidade, em um processo que previa a República como algo na-
turalmente dado, necessário, decorrente do progresso da humanidade,
mas que não se poderia abreviar: o ponto final, o coroamento do len-

to e tortuoso evoluir que apresentava suas leis rígidas. Não apenas já
assinam o Manifesto de 1870 como, durante todo o período imperial,
constituirão a direção do Partido Republicano, transformando-o em
mais um partido imperial. Encaravam a política com pragmatismo e.
no exercício de alianças, ora com os liberais, ora com os conservado-
res, buscavam atingir o poder. São identificáveis nas figuras de João
Pinheiro, Francisco Brandão, Felício dos Santos e serão a facção que,
mais tarde, fará a aliança com Cesário Alvim.

A historiografia tradicional é unânime em apontar a cha-
mada questão militar como a causa imediata da Proclamação da Repú-
blica. Contudo, imediata aqui tem o sentido de, no mais das vezes, su
perficial, acidental, incidente fruto de caprichos pessoais entre os diri-
gentes do exercício imperial e Pedro II.

Retomando a Questão Militar, podemos agora tratá-la de
forma adequada, localizando-a como resultado de uma das principais
contradições, no nível político, inerentes à crise da estrutura adminis-
trativa do Estado imperial. O Exército Imperial brasileiro é forçado a
assumir, ao longo das campanhas externas, características de uma no-
va organização, abrindo-se à generalidade da população e organizan-
do-se hierarquicamente, com base no critério de competência e, não
mais, no de apadrinhamento político, processo de organização impes-
soal e racional que se intensifica no correr da guerra com o Paraguai.
Tal estrutura torna-o contraditório em relação à estrutura administra-
tiva prevalente na ordem imperial, mormente frente à Guarda Nacio-
nal, organização tipicamente aristocrática. Essa estrutura mesma, alia-
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da ao fato de os militares serem homens livres, que vivem de seu sol-
do, fez nascer a necessidade de legitimarem o trabalho, como já vi-
mos, menosprezado nas sociedades escravistas, e de defenderem in-
transigentemente a corporação e sua organização interna, gerando um
"esprit de corps" sem precedentes. Esses mesmos fatores tornam o
exército um terreno propício para a propagação das novas idéias se-
cularizadoras abertas à pregação positivista heterodoxa e revolucioná-
ria de Benjamim Constant, Serzedello Correa e outros.

Assim a questão militar e a própria Proclamação da Re-
pública são o resultado de uma contradição mais profunda que nasce
do seio da sociedade imperial, explicável, na medida em que se conhe-
çam as suas contradições orgânicas e, sobretudo, conjunturais. O em-
bate dessas tendências, uma vez proclamada a República, marcará em
Minas outro complicador: as disputas regionais entre o Centro (região
mineradora, em decadência econômica), e as zonas da Mata e Sul (re-
giões cafeeiras e de abastecimento, em ascensão econômica). O coti-
diano dessas lutas explicitará melhor o que estamos afirmando.

2 - A Construçao Cotidiana de uma Direção Política de Conci-
liação: O Poder como Confronto e Guerra.

Foi com surpresa que Minas se descobriu republicana ao
anoitecer do dia 15 de novembro, exatamente um ano após a realiza-
ção do Congresso de Ouro Preto que organizara o Partido Republicano
na província. O governo provisório nomeia Cesário Alvim, ex-liberal,
Governador de Minas por indicação de Quintino Bocaiúva. Um dos
políticos de maior prestígio em Minas, Alvim prefere, antes de assumir
o cargo, passar pelo Rio de Janeiro para conversar com Deodoro. Nes-
se interim, Aristides Lobo, republicano "histórico", na pasta do Inte-
rior, investe provisoriamente Antônio Olinto no governo do Estado.
Este seria o primeiro, de uma série de embates entre a força em que
se autodenominam os "históricos", buscando demarcar aqueles a
quem historicamente deveria caber a construção de uma sociedade ra-
dicalmente nova por isso mesmo republicana, em oposição à ordem de
privilégios que caracterizava a imperial, e os "adesistas". Cesârio AI-
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vim, enquadrado nesses últimos, consegue o apoio, e a nao-resistén-
cia, dos políticos monarquistas. Com a exceção de Juiz de Fora e Bar-
bacena, em nenhum outro município os republicanos se assenhorea-
ram dos governos locais.

Alvim, típico representante dos proprietários de terra,
toma posse a 24 de novembro e convoca João Pinheiro, histórico
evolucionista. para Secretário de Estado, impedindo que se fizesse a
distinção entre vencedores e vencidos. Por decreto federal, é facultada
aos governadores de Estado a transformação do sistema de adminis-
tração municipal, o que lhes permite a dissolução das Câmaras Muni-
cipais. O terreno da política, desagregador, cede lugar a um órgão me-
ramente administrativo, controlado pelo governo central.

O federalismo criara os Estados mas não acabara com o
controle do Rio de Janeiro sobre todo o país. A substituição de Aristi-
des Lobo por Cesário Alvim vem viabilizar ainda mais o projeto de
uma República conservadora para Minas. A saída do governo de Minas
para a pasta do Interior, trouxe para Alvim fatos novos: de um lado, a
aliança definitiva com uma ala dos "evolucionistas", na figura de João
Pinheiro, que controlava o Partido Republicano e que, agora, a 10 de
fevereiro de 1890, assumia o governo do Estado; e de Outro, com a
volta de Aristides Lobo ao Estado, a oposição sistemática dos "históri-
cos, dissidentes ligados à Zona da Mata e ao Sul.

No governo federal, Alvim fora incumbido de elaborar
a legislação eleitoral para a próxima constituinte. O Decreto 511, Re-
gulamento Alvim, de 26 de junho, estabelecia, entre outros dispositi-
vos, a mesa apuradora dos votos, o que garantiu ao Governo Provisó-
rio o controle absoluto dos nomes dos representantes que deveriam
elaborar a nova carta constitucional. Pelo regulamento, os intendentes
passaram a controlar todo o procedimento eleitoral,eovoto passou a
ser por lista completa, círculo único, isto é. o eleitor votaria em quan-
tos candidatos houvesse por número de vagas. Minas Gerais, por ser o
Estado mais populoso, detinha a maior bancada' 37 vagas para depu-
tado e 3 vagas para Senador. Acrescente-se que a lista de cada partido
teria de conter somente o número exato de vagas. Na executiva do
PRM, permanecia somente um 'histórico" que não afinava com a polí-
tica Alvim-João Pinheiro: Antônio Olinto.
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Em 5 de maio de 1890, o PRM, único partido em Minas,
marca "eleições prévias", para o dia 22 de junho, quando seriam indi-
cados os candidatos à Constituinte Federal. Antes desta data, no en-
tanto, a 16 de junho, por iniciativa de João Pinheiro, fez-se uma reu-
nião em Ouro Preto, onde se confraternizam ex-liberais, ex-conserva-
dores e republicanos, e onde se criou o Centro Político de Ouro Preto,
em que todos os signatários "aceitavam a forma republicana federati-
va" e prestavam "inteiro apoio ao governo provisório."

Criado como clube político republicano, esse Centro as-
sume a tarefa da Comissão Executiva do PRM e convoca o eleitorado
do 12 distrito (Ouro Preto) para a "eleição prévia" dos candidatos da
chapa oficial. Antônio Olinto, ressentido, abandona a Comissão Execu-
tiva. A "política de conciliação" alvinista ainda não açambarcara todas
as correntes. João Pinheiro renuncia ao governo no dia 24 de julho,
para se ocupar exclusivamente da política interna mineira na direçao
da Comissao Executiva do PRM. O grupo dissidente tenta influenciar o
nome do substituto, através do Ministro Benjamim Constant, um alia-
do no Governo Federal. É preterido o nome de Antônio Olinto em fa-
vor do de Bias Fortes, o escolhido de Alvim. Benjamim Constant pede
demissão do ministério.

Em 15 de agosto, Fernando Lobo, do grupo dissidente,
político de prestígio na Zona da Mata, convoca uma reunião do PRM
em Juiz de Fora, para discutir a legitimidade da chapa tirada a 22 de
junho. João Pinheiro comparece e apela para a unidade do partido. Os
dissidentes aceitam a chapa oficial. Realizadas as eleições em 15 de se-
tembro, a relação dos eleitos conferia com a chapa que a Comissão
Executiva apresentara como resultado das "eleiçoes próvias".a qual
garantia ao grupo dissidente, os republicanos "revolucionários", sig-
nificativa representação política, na bancada federal constituinte de
Minas, embora sob controle da facção governista.

Garantido o controle da Constituinte Federal, Alvim e
João Pinheiro passaram a se preocupar com a Constituinte Estadual,
que tinha suas eleições marcadas para o dia 25 de janeiro de 1891.

A dissidência, sediada principalmente na região da Mata,
mantém-se na defesa da tese do direito exclusivo de os "históricos"
reorganizarem o Estado,
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O governo provisório mineiro publica, em 31/1011890, o
anteprojeto constitucional que seria aprovado "ad referendum" do
Congresso Constituinte, com exceção dos artigos referentes às próxi-
mas eleições, ao sistema bicameral do Congresso e à sua composição,
que entrara em vigor naquela mesma data. Quanto às próximas elei-
çoes, estabelecia o voto qualificado para os senadores constituintes, a
eleiçao indireta, pelo Congresso Mineiro, do novo governador, e a
eleição direta para deputados. O número de constituintes seria de 24
senadores e 48 deputados, e o voto seria, mais uma vez, pelo sistema
de lista completa.

Nova renúncia dissidente em Juiz de Fora, em 25/12, de-
nuncia o anteprojeto de Constituição que prevê a eleição indireta para
governador e o eleitorado qualificado para a eleição do senado, além
de denunciar o Regulamento Alvim, que garante o controle total do
processo eleitoral pelo governo estadual, na medida em que os inter-
ventores eliminam a possibilidade de autonomia municipal. Racham
com o PRM e formam uma chapa alternativa que, todavia, inclui para
sua viabilização eleitoral, o nome de tradicionais monarquistas.

A 12 de janeiro de 1891, João Pinheiro apresenta a chapa
oficial, onde figuram alguns nomes da chapa alternativa. Não eram
dissidentes e, sim, nomes de prestígio, nos tempos monárquicos, co-
mo Afonso Pena, Augusto Veloso, João Nepomuceno Kubitschek, en-
tre outros, todos monarquistas convictos. No dia 25 de janeiro é eleita
a Chapa Oficial para a Constituinte Estadual. A ala dissidente da ban-
cada mineira na Constituinte Federal tenta, sem sucesso, anular a elei-
ção. No dia 7 de abril de 1891, numa lembrança do fim do absolutismo
de D. Pedro 1, instala-se o Congresso Constituinte Mineiro,

3 - A Composição do Congresso Constituinte de 1891: O Retra-
to de uma Derrota

A composição do Congresso Constituinte Estadual. por si
só, torna clara a difícil e até então vitoriosa direção política exercida
por Alvim e João Pinheiro.

A revolução mais do que nunca se apresenta, não como o
início de um tempo novo, como queriam os radicais, uma total ruptura
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com o passado dessa sociedade hierarquizada e excludente, mas as-
sume "o carater de evolução, obra mais do tempo do que dos ho-
mens", onde aparentemente não havia vencidos. E é assim que João
Pinheiro apresenta a composição do próprio Congresso e da chamada
comissão dos onze, eleita por este último para dar parecer sobre o
projeto do governo: "o Sul e o Norte de Minas, o Leste e o Oeste, pelo
que diz respeito aos interesses possivelmente diferentes das zonas; o
Senado e a Câmara, pelo que diz respeito à representação dos interes-
ses permanentes e móveis da sociedade mineira; os ex-partidos Con-
servador, Liberal e Republicano Histórico, pelo que se refere às diver-
sas orientações no organizar política e socialmente a nossa terra den-
tro dos novos moldes da democracia e todos estes elementos consul-
tou o Congresso, elegendo a comissão atualmente em trabalho. Nela
como no Congresso, a maioria é de republicanos históricos, fato justi-
ficado pela circunstáncia de serem os Últimos os grandes responsáveis
da nova ordem de cousas'.

Os moldes adotados pelo Governo Provisório, como vi-
mos, no entanto, não foram tao democráticos e tampouco novos. O
Decreto n 9 226, de 31 de outubro de 1890, dera ao projeto do governo
provisório do Estado o caráter de Lei Magna, "ad referendum" do fu-
turo Congresso Constituinte Estadual. prevendo-se, contudo, a vigên-
cia imediata das normas concernentes ao sistema bicameral, sua com-
posiçao, eleição e função constituinte. Os 24 senadores constituintes,
portanto, eram a escolha, ainda que formalmente considerada, de uma
aristocracia, um colégio eleitoral restrito e qualificado a partir dos cri-
térios de uma certa renda anual (voto censitário), de títulos honorífi-
cos ou intelectuais, ou ainda da participação nos Conselhos Munici-
pais. Além disso, a política de dissolução das Câmaras Municipais,
substituindo-as por intendências administrativas, nomeadas pelo go-
vernador, aliada à composição das Juntas encarregadas do processo
eleitoral, prevista no decreto federal 511, de autoria do próprio Cesá-
rio Alvim, e ainda o total controle do Centro Republicano de Ouro Pre-
to, encarregado da elaboração da chapa oficial dos candidatos, asse-
guravam, ao governo a certeza da eleição não apenas dos senadores,
mas também dos 48 deputados constituintes de sua escolha, corporifi-
cando a política de conciliação.
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Ao contrário do que o discurso de João Pinheiro buscava
ocultar, a política levada a efeito pressupunha vencidos. A conciliação
com os monarquistas trazia no seu bojo a derrota imposta ao grupo de
Antônio Olinto, que lutava pelo projeto de uma República revoluciona-
riamente conquistada, que rompesse com a tradição de privilégios,
inaugurando um tempo novo.

É assim que, na realidade, os republicanos que se auto-
denominavam "históricos", buscando com isso recortar não apenas o
grupo daqueles que assinaram o manifesto de 1870, mas mais ainda,
demarcar entre estes, os que, desde os tempos da campanha, timbra-
vam por uma postura de ruptura radical com a ordem imperial, são
minoria em um Congresso Constituinte Republicano, composto em
grande parte de monarquistas e republicanos evolucionistas. A Consti-
tuinte mineira, por sua própria composição, marca já o fundo da con-
tinuidade social, o processo de transformismo das forças conservado-
ras e sua capacidade de absorção das forças progressistas, fornecendo
o estofo de realidade à crítica de Oliveira Viana sobre a transcenden-
talidade da Constituição e odivórcio entre a lei e o fato.

A composição da comissão dos onze revelaria uma pe-
quena maioria de republicanos se tomássemos, como João Pinheiro o
faz, os republicanos como um bloco coeso. Gama Cerqueira e Costa
Reis foram chefes republicanos desde os tempos da propaganda no
antigo 9' como também Adalberto Ferraz no antigo 12 9 distri-
to, e ainda, como os classifica Maria Efigênia Lage de Resende, a ala
jovem do partido: Ildefonso de Faria Alvim, primeiro secretário da
comissão e de Cesário de Faria Alvim; Augusto Clementino, segundo
secretário da comissão, vinculado ao governador em exercício Augus-
to de Lima, e que fez com que se inserisse, conforme a vontade deste,
no projeto apresentado ao Congresso pela comissão a proposta da
mudança da capital para algum ponto do Vale do Rio das Velhas; e, fi-
nalmente, Olinto de Magalhães, republicano radical que apresenta vo-
to em separado, mantendo sua proposta de federalismo, pela qual Mi-
nas se tornaria uma União Cantonal, a partir do modelo suíço. Cada
Cantão teria Constituição, Governador e Assembléia Legislativa pró-
prios, ligando-se ao governo central apenas pelo pagamento a este de
uma porcentagem relativa às suas rendas. Encabeçando o grupo mo-
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narquista, Afonso Pena , aclamado presidente da comissão, parlamen-
tar experiente, exercerá não apenas a liderança da comissão, mas dos
trabalhos constituintes como um todo. Integravam ainda a comissão:
Camilo Prates, parlamentar provincial nos tempos do Império; Xavier
da Veiga, jornalista e historiador; e os juristas Levindo Lopes e Virgí-
lio de Meio Franco.

O projeto apresentado peia comissão ao Plenário consti-
tuinte em 30 de abril, após a recusa dos anteprojetos de Olinto Maga-
lhes e Augusto Ciementino, foi basicamente o anteprojeto do gover-
no provisório, liberto de suas características mais salientes de conser-
vadorismo e centralismo, tais como: a exigência de eleitorado qualifi-
cado para o Senado, embora este fosse mantido, como contrapeso
conservador: o sistema de eleição indireta pelo Congresso dos cargos
de Governador e Vice-governador do Estado a divisão do Estado em
prefeituras correspondentes aos distritos eleitorais com prefeitos de
nomeação privativa do governador, abrindo espaço para a ampla dis-
cussão sobre autonomia municipal que se lhe seguiu e foi conseguida;
e, finalmente, ampliaram substancialmente as atribuições do Poder
Legislativo.

Os debates constituintes, que então tiveram lugar, de
forma ampla, mostram as forças em luta e os seus interesses, como
em um jogo em que sempre o novo se opõe ao antigo, por vezes como
oposição de regiões, por outras, como oposição de segmentos sociais.
Um cruzamento de projetos políticos distintos que tanto passam pelas
regioes, agrupando diversos segmentos sociais, como tomam corpo,
reunindo e opondo segmentos sociais precisos de todas as regiões do
Estado. São as diferentes regras deste jogo, que estamos buscando
identificar na pesquisa que agora começa a trabalhar os anais da Cons-
tituinte. A título apenas de notícia, apresentaremos rapidamente os
três temas centrais que polarizam os debates: a adoção do sistema bi-
cameral no Estado, a Organização Municipal e a Mudança da Capital.

4 - O Bicameralismo:
A Instituição do Senado Estadual como Poder Moderador

Foi este, sem dúvida, um dos temas mais reveladores das
tendências democráticas ou autoritárias dos constituintes e que susci-
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tou uma das discussões mais candentes. O papel sempre reservado às
câmaras altas torna-se evidente a partir da exigência de eleitorado es-
pecial para a eleição dos Senadores, no anteprojeto do governo. Em-
bora essa exigência tenha sido recusada, quer pela comissão dos onze,
quer pelo plenário que aprovou o eleitorado comum para as duas Ca-
sas do Congresso, a sua manutenção foi uma vitória da facção conser-
vadora, Reafirma-se, na verdade, o princípio monárquico da necessi-
dade de um Poder Moderador, a ser exercido, sobretudo, sobre a Câ-
mara dos Deputados, considerada, como no tempo do Império, o lugar
dos representantes dos interesses menores, particulares e vinculados à
paixão, de onde poderia surgir o perigo do "novo", sempre fruto da
imprudência, da mocidade. Daí a necessidade de um Poder Modera-
dor, representante dos interesses sempre tidos como gerais; a encar-
nação da razão, fruto da maturidade e da experiência - único fator de
garantia da ordem e de uma sociedade estática. Ironizando os argu-
mentos de seus contendores, o Senador Antônio Carlos, apesar de sua
idade, republicano histórico e idealista, dizia acompanhar os jovens ti-
dos como inexperientes, sonhadores e ideólogos, não vendo sentido
algum na existência de um Senado organizado do mesmo modo que a
Câmara.

Olinto de Magalhães lembrava que o Senado Imperial ha-
via sido instituição oligárquica e prepotente, e mais, ao se prever um
mandato de oito anos de duração, mais longo que o do chefe do Esta-
do, aquele, fatalmente, presidiria a eleição deste último.

Discutindo o modelo norte-americano, proposto pelos de-
fensores da instituição do Senado Estadual, David Campista considera
os senadores estaduais norte-americanos tão-só o fruto do respeito à
tradição inglesa. A instituição do Senado constituiria, de qualquer
forma, um cerceamento à vontade do povo, livremente manifestada
por seus representantes mais diretos, ou então, uma vez que não cer-
ceasse essa vontade por temor as críticas, seria um órgão totalmente
inútil.

Já para Camilo de Brito, antigo político do Império, o Se-
nado Estadual cumpriria, dando vida ao velho argumento dos tempos
do Império, a função revisonal imprescindível para obstar a ditadura
da Câmara. Sua adoção, pra ele, contudo, eliminaria a necessidade da
sanção das leis pelo Executivo.
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Afonso Pena, o grande defensor do Senado Estadual, res-
pondendo às criticas, no nível histórico, político e constitucional, de-
fende a função revisora do Senado. Ao contrário de Camilo de Brito
contudo, afirmava ainda a necessidade da sanção das leis pelo Poder
Executivo. Essa foi a posição que saiu vitoriosa dos debates, conse-
guindo a manutenção do principio que afirmava a necessidade de um
Poder Moderador que assegurasse a prevalência de instituído, encara-
do como a encarnação da razão, da experiência, dos interesses gerais,
frente ao perigo do instituinte, encarnação da paixão, dos interesses
locais, cujo locus" privilegiado seria a Câmara, impondo a necessida
de de seu controle. Controle formal desnecessário, uma vez que o con-
trole real, exercido pela direção do partido desde a formação da cha-
pa, passando pela qualificação dos eleitores até a diplomaçao dos elei-
tos, era total e absoluto.

5 - A Organizaçao Municipal:
A Liberdade de Constituição de uma Nova Hierarquia Re-
gional Interna

O longo processo de diferenciação das regiões cafeeiras
em relação às demais regiões mineiras, foi construído, ao nível políti-
co, como vimos, através de projetos, posturas e discursos divergentes.
A organização dos municípios, tendo em vista o novo papel das cida-
des, principalmente as da Zona da Mata e Sul de Minas, não poderia
ficar fora dos debates constituintes.

Duas correntes se desnudam nos debates. A primeira, li-
derada pelo ex-conselheiro Afonso Pena, reconhecia as disparidades
econômicas das diversas regiões mineiras, mas apelava antes para a
"organização do Estado como um todo e, não, para certos e determi-
nados municípios". Mat i zava a bandeira federativa a nível do Estado, e
reduzia a autonomia municipal ao nível político, como se a simples or-
ganização das Câmaras Municipais, por exemplo, a assegurasse. Na
realidade, buscava a centralização administativa a partir do controle
financeiro do município pelo governo central do Estado, mascarando,
dessa forma, o princípio da autoridade forte e centralizadora.

A outra corrente, do grupo ligado aos municípios cafeei-
ros, via no municipalismo a maior bandeira federativa e republicana.
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Apelava antes para a autonomia econômica e só a compreendia se se
pudesse controlar e discriminar os tributos municipais. Reforçava en-
tão, as diferenças e hierarquias das diversas regiões mineiras e, ao as-
sim fazer, na realidade buscava uma maior descentralização política e
económica, que partisse do município, exercendo um princípio de li-
berdade.

Silviano Brandão, representante do Sul de Minas, na ten-
tativa de resolver o embate que, mais uma vez, perpassa o nível regio-
nal e ideológico, propõe uma emenda "conciliadora", que se trans-
forma em artigo da Constituição mineira de 1891. O artigo discrimina
as rendas a favor das municipalidades, garantindo-lhes constitucio-
nalmente o principio da autonomia financeira, mas estabelece, por ou-
tro lado, que se faça tal discriminação somente quando o Congresso
Mineiro possuir informações suficientes para verificar se não haverá
inconveniência para o Estado. É, mais uma vez, a "política de concilia-
çao garantindo a realização, a nível formal, das propostas republica-
nas, viáveis somente quando o controle real do governo estivesse ga-
rantido.

6 - A Mudança da Capital:
A Discussão do Novo no Nível Geográfico

A questão da mudança da capital era um tema que vinha
ganhando certa dimensão, desde a diferenciação crescente das regiões
da Mata e Sul, com a expansão cafeeira, Ouro Preto passaria a ser
identificada como a "parasita, sanguessuga, decrépita", no discurso
federalista e republicano daquelas regiões. Mais do que um polo de
progresso, a velha capital imperial representava todas as mazelas do
regime monárquico centralizador. Com a República, acreditavam al-
guns homens no início de um tempo novo, voltado para o futuro. A
questao de uma nova capital, que atendesse a aspirações republicanas
e descentralizadoras logo ocupa os jornais, principalmente os do Sul,
da Mata e de Ouro Preto. O governo provisório, que, como vimos, ti-
nha estabelecido uma "política de conciliação", onde o importante se-
ria manter uma unidade na direção governamental, sabia que o tema
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seria polêmico e desagregador. Bias Fortes, seguidor da política alvi-
nista, tenta matar o debate no nascedouro, quando propõe reconstruir
a velha capital. A questão é posta na reunião de Juiz de Fora, de 25 de
dezembro, e o governador recua no seu propósito. Augusto de Lima,
governador em exercício, tentaria uma solução imediata para a ques
tão, a fim de evitar que a mudança da capital fosse debatida no Con-
gresso. Lavra decreto mudando a capital para Belo Horizonte. A deci-
são criou mais barulho que a anterior, de Bias Fortes. Augusto de Li-
ma recua, não publica o decreto e deixa explícito, em sua mensagem
ao Congresso Constituinte, o desejo de ver resolvida a questao.

A questão no Congresso ganha duas dimensões que se
tangenciam e compõe os discursos ideológicos: a das disputas regio-
nais e a dos segmentos sociais. A primeira é caracterizada pelas dispu
tas que se travarim entre os representantes de cada região, em parti-
cular os da Zona da Mata e Sul, contra os do centro. Aqueles, chama-
dos de "mudancistas", defendiam a posição de se transferir a sede
administrativa para a sua região, utilizando-se de vários argumentos
como a topografia, clima. salubridade, pólo irradiador de progresso.
etc. Os do centro, "antimudancistas", pressionavam pela manutenção
da capital em Ouro Preto, "berço das tradições mineiras", 'palco da
liberdade" e, para isso, contavam com a divisão dos — muda ncistas"
quanto ao local, para obstruir toda 'e qualquer decisão.

As discussões sobre o tema na Constituinte revelam o
embate mais sutil entre o início de um novo tempo, corporificado em
uma nova e moderna capital, e o continuismo que ganha corpo através
de Ouro Preto, a velha capital imperial da Província. Uma nova capital
passa a significar o espaço da construção planificada de um novo tem-
po. O contraponto com Ouro Preto, símbolo da velha ordem, decaden-
te, é nítido.

O impasse se resolveu na proposição conciliatória de
Adalberto Ferraz, representante do Sul, futuro primeiro prefeito de
Belo Horizonte: sem indicar o local, conseguiu-se tornar a mudança da
capital uma determinação constitucional. A deliberação do local ficaria
para uma segunda etapa, após a promulgação da Constituiçao.
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PARTE II A ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE DE 1935

1 -CONTEXTO

A Constituinte Mineira de 1935 reuniu-se em momento
histórico de importantes mudanças, tanto em Minas Gerais quanto no
Brasil. Essas mudanças, por sua vez, eram condicionadas por um qua-
dro internacional de crise, que levaria à eclosão da Segunda Guerra
Mundial.

A Primeira República brasileira, intermitentemente abala-
da por insurreições ao longo de toda a década de 20, recebeu seu gol-
pe mortal com a chamada Revolução de 1930, pela qual o arranjo cons-
titucional de 1891 foi derrogado A análise do movimento de 1930 é ta-
refa complexa, sendo até hoje matéria debatida por historiadores e
especialistas de outros campos. Contudo, é correto afirmar que esse
importante episódio marcou uma profunda incompatibilidade entre
uma estrutura sócio-econômica que alcançava o estágio urbano-indus-
trial e uma ordem política envelhecida, construída em funçao de uma
sociedade basicamente rural e que não era capaz de assimilar o novo
Brasil que surgia.

O movimento de 1930 resultou da ação combinada de se
tores dissidentes da própria oligarquia e dos tenentes" a oficialida-
de jovem que se opunha ao sistema oligárquico e cuja postura polti-
co-militar vinha se definindo desde o primeiro levante, em 1922. A
coalizão dos dois setores era transitória. Vitorioso o movimento, cons
tituiu-se um Governo Provisório, o qual passou a refletir o cruzamento
de pressões distintas de cada área da coalizão vencedora. Os "tenen-
tes" exerceram importante influência, num primeiro momento, e pola-
rizaram um movimento político ramificado pelo meio civil que foi de-
signado por "tenentismo'. Sua linha era de renovação, em profundi
dade, do processo político, embora não através de mobilização popu-
lar. O alvo era o poder das oligarquias, às quais se imputava o atraso
do país. O "tenentismo" propunha a centralizaçao política - implican-
do o enfraquecimento dos Estados-membros para que pudesse ser
implementado um projeto de reforma sócio-económica e de integraçào
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nacional. sob a condução do Estado central. Advogava, nessa mesma
linha, o fortalecimento da autoridade do Estado: um Estado forte, dis-
ciplinador, capaz de submeter as oligarquias e promover reformas em
favor das camadas médias e populares.

As oligarquias que formaram do lado vitorioso em 1930
não se sentiam, naturalmente, confortáveis em face do desafio do d 'te-
nentismo' . O móvel de sua oposição ao Governo Central. em 1929-30,
havia sido a ruptura, por parte do governo Washington Luiz, do equi
líbrio do sistema, ao forçar soluções políticas de interesse dos paulis-
tas, em detrimento das elites de outros Estados. O comportamento do
governo federal se cristalizou com a imposiao da candidatura presi-
dencial de Júlio Prestes, fórmula continuísta que cindiu a classe domi-
nante Os mineiros, particularmente, consideraram-se lesados e. sob a
liderança do presidente do Estado. Antônio Carlos. marcharam para o
apoio à Aliança Liberal que lançou a chapa Getúlio Vargas-Joáo Pes-
soa. A derrota (previsível) da Aliança abriu caminho para o projeto da
derrubada militar do governo.

Diversos autores indicam que as divergências de cunho
regional correspondiam a interesses económicos conflitantes, que se
tornaram manifestos quando eclodiu a crise internacional de 1929. Es-
ta criou enorme impasse para o modelo econômico vigente, baseado
na exportaçao de café. A hegemonia cafeeira entrou em colapso e,
om ela, o próprio sistema político. Instalado o dissenso, as açoes con-

tinhlistas de Washington Luiz - que privilegiavam a elite paulista em
detrimento das demais só agravaram o quadro de turbulência políti-
ca.

Entretanto, foi muito importante para os eventos de 1930
urna tomada de consciéncia mais ampla da inevitabilidade da mudan-
ça. A frase de António Carlos - a façamos a revolução antes que o povo
a faça exprime bem a percepção da elite de que ela deveria tomar
iniciativas, em face de novos desafios ao seu poder. A Aliança Liberal
havia incorporado ao seu programa objetivos de reforma política e so-
cial, sintetizados no lema representação e justiça" e na promessa de
contemplar a questão social como questão política. não mais como
questao de policia.
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Instalado o Governo Provisório, esses objetivos começam
a ser concretizados através da criação do Ministério do Trabalho e de
uma sucessão de leis trabalhistas, inclusive, instituindo-se a Justiça do
Trabalho. O Estado assume papel tutelar em face das classes sociais,
estabelecendo um modelo sindical em moldes corporativistas. A fór-
mula corporativista estava em voga no plano internacional, como rea-
ção ao "laissez-faire' liberal (inculpado pela crise econômica) e, si-
multaneamente, ao socialismo (fortalecido pelo triunfo da Revolução
Soviética de 1917). Essa inovação, ao mesmo tempo que legitimava e
oficializava a organização sindical, circunscrevia estreitamente o seu
raio de ação. Representava, em última análise, a introdução de um es-
quema de controle político para a estrutura emergente, urbano indus-
trial, especialmente para as massas trabalhadoras que se expandiam
nas cidades. Essa fórmula se consolidaria no arranjo populista, asso-
ciado á figura de Getúlio Vargas.

A nova organização das classes, disciplinando os conflitos
de interesses, vinha facilitar a implantação de um novo modelo eco-
nômico, voltado para o mercado interno, tendo como eixo a substitui-
çao de importações. A crise internacional, inviabilizando a estratégia
agroexportadora, forçou o novo governo a criar condições para a in-
dustrialização interna. O Estado assume papel intervencionista, aban-
donando de vez os pruridos liberais, e passa à ofensiva. Se, num pri-
meiro momento, seu esforço se dirigiu para reduzir os prejuízos do
colapso da agricultura de exportação, por volta de 1934 a nova estra
tégia, calcada na industrialização, está desenhada. Por outro lado, são
incentivadas novas frentes produtivas no setor agropecuário, para di-
versificar a economia rural e reativá-la em novas bases. As economias
dos estados sofrem marcantes alterações nesse período. Minas Gerais,
por exemplo, que era um estado cafeicultor - bastante dependente da
renda do café - foi duramente atingida pela crise de 1929. O quadro
era difícil nos anos 30, mas é nessa fase que se verifica uma conside-
rável expansão industrial e também a abertura de fronteiras agrope-
cuárias, pelo crescimento da pecuária no Triângulo e pela ocupação do
Vale do Rio Doce, Com isso, o eixo económico se desloca das regiões
cafeeiras (Mata e Sul) para o centro do estado, onde vão crescer as in-
dústrias e vão centralizar-se os recursos das novas atividades rurais.

383



No plano político, a bandeira de "representação e justiça
leve sua primeira tradução no Código Eleitoral de 1932, promulgado
pelo Governo Provisório, que criou a Justiça Eleitoral, estendeu o vo
to às mulheres e procurou unificar a legislação eleitoral em todo o
país. A margem de manipulação político-eleitoral das oligarquias co-
meçava a se reduzir. Elas desejavam, contudo, abreviar o mandato do
Governo Provisório e votar a nova Constituição, para que o jogo polí-
tico voltasse à normalidade. Reconstitucionalizado o país, o peso das
elites tradicionais voltaria a ser decisivo, mesmo que não absoluto
como antes de 1930. A pressão nesse sentido se avolumou, enfraque-
cendo a influência tenentista. A reação oligárquica teve como clímax a
guerra civil de 1932: as elites paulistas, com o apoio de fraçoes políti-
cas de outros estados (o bernardismo em Minas, por exemplo), insur-
giram-se contra o Governo Provisório. Após três meses, este submete
a rebelião, mas a Constituinte Federal é logo convocada, caracterizan-
do a vitória política dos interesses tradicionais.

Que ocorria no âmbito da política mineira ao longo desse
processo? As elites mineiras formaram, com as do Rio Grande do Sul e
da Paraíba, a base política da Aliança Liberal e, depois, da insurreição
de 1930. Em decorrência, a situação vigente no estado não se alterou
com a vitória do movimento, ao contrário do que sucedeu em quase
todas as outras unidades da Federação. Olegário Maciel. sucessor de
Antônio Carlos, manteve-se no governo, e o PRM - Partido Republica-
no Mineiro - pareceu, a princípio, conservar sua projeção dentro e fora
de Minas. Contudo, pouco mais tarde verificou-se uma ofensiva políti-
ca contra o PRM, em nome dos ideais renovadores do movimento de
1930. O objetivo era enquadrar a política mineira nos limites da nova
ordem e, para tanto, foi promovida, com o apoio do governo estadual,
a criação de um novo partido oficial, a Legião de Outubro. A arregi-
mentação da máquina coronelistica do velho PRM para o interior de
um partido, que exibia certas características de massa e uniformes de
tipo fascista, não logrou muito êxito. Uma parte do PRM, liderada por
Artur Bernardes, resistiu à inovação e mobilizou-se para combater o
governo estadual. Após outros esforços de recomposição partidária,
foi formado, em 1932. o Partido Progressista, que duraria como parti
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do situacionista até o golpe de 1937. O bernardismo manteve vivo o
PRM. agora na oposição.

O apoio da situação mineira ao governo central foi ele-
mento crucial para a vitória federal sobre a insurreição paulista de
1932. Alcançou-se um modus vivendi entre Minas e o Catete-na nova
situação, as elites estaduais tinham que se compor com as forças
emergentes da Revolução, mas, por outro lado, estas últimas não po-
diam prescindir do apoio mineiro. uma vez que enfrentavam a hostili
dade dos paulistas. Isso ficou claro quando, falecendo Olegá rio Maciel,
o Governo Provisório preencheu a vaga através da escolha de Benedi
to Valadares, um deputado mineiro até então inexpressivo. As condi-
ções de sua nomeação, surpreendendo a todos os líderes estaduais,
deixaram claro que ele seria um delegado do governo federal, não um
representante das forças políticas mineiras no Palácio da Liberdade.

O clima de pacificação trazido pela Constituinte refletiu -se
em Minas, onde, além do mais, a ação do tenentismo nunca havia sido
importante. O Partido Progressista era nitidamente hegemõnico, em-
bora o PRM tivesse crescido ele i toralmente das eleiçoes de 1933 (para
a Constituinte Federal) para as de 1934 (que formaram a nova Camara
dos Deputados e também a Constituinte Estadual). Valadares conse-
guiu firmar-se no cargo e foi eleito governador, indiretamente, con-
forme previa a Constituição. A consolidação desse arranjo reforçou o
esquema de Getúlio Vargas e concorreu para estabilizar o jogo políti-
co. Mais tarde, em 1936, parte da oposição (PRM) seria atraída para
um acordo com o PP, ficando de fora apenas os hernarclistas mais
fiéis.

O sucesso de Getúlio Vargas em domesticar a política mi-
neira e vinculá-la ao seu esquema de poder foi um fator estratégico
para o processo político que o país viveu a partir de 1935, culminando
com o golpe de 1937. A época era de mobilização ideológica, com o
crescimento da Ação Integralista, à direita, e a formação da Aliança
Nacional Libertadora, à esquerda. O Congresso aprovou uma Lei de
Segurança Nacional, pela qual a ANL foi proscrita. O desdobramento
foi a abortiva insurreição comunista de novembro de 1935, que deu
margem para forte ofensiva governamental contra as forças populares
e de esquerda. A opinião liberal se retraía e aos poucos formou-se um
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consenso no interior das elites sobre a necessidade de um governo
forte, capaz de esmagar focos de articulação política alternativa. Em-
bora, ao longo de 1937, estivesse em curso a campanha pela sucessão
presidencial prevista para o ano seguinte, a expectativa de golpe pala-
ciano cresceu e se concretizou a 10 de novembro. Tinha início o Esta-
do Novo, abolindo-se a breve Constituição de 1934 e outorgando-se
uma Carta autoritária.

2 - COMPOSIÇÃO DA CONSTITUINTE MINEIRA DE 1935

Disputaram a eleição para compor a Constituinte de 1935
diversos partidos, mas apenas dois elegeram bancadas. O partido
majoritário era, obviamente, o Partido Progressista, da situação, que
ficou com 34 deputados. O PRM elegeu 14, sob a legenda 'Minas Au-
tónoma", que compreendia um certo número de políticos dissidentes
do partido oficial.

Esse resultado indica que a disputa política real se confi-
nava aos grupos oligárquicos. Porém é preciso levar em conta algu-
mas diferenciações dentro desses grupos. Em primeiro lugar, uma no-
va geração de políticos, pós-1930, vinha juntar-se aos antigos líderes
da Primeira República. Essa nova geração exprimia uma mentalidade
diterente, embora ainda dentro do universo dos interesses dominan-
tes. Terá atuação mais ampla a partir de 1945, no plano estadual e no
federal. Em segundo lugar, o jogo político apresentava maior densida-
de ideológica, tanto em função das mudanças sociais quanto do clima
interno e externo: nos anos 30, o liberalismo deixou de ser a ideologia
consensual das elites, enquanto se expandiam ideologias autoritárias
de direita e de esquerda. Por sua vez, o pensamento católico experi-
mentava um renascimento no campo político e social que se traduziu,
no Brasil, pela formaçao da Liga Eleitoral Católica (LEC), que apoiava
e rejeitava candidaturas e/ou partidos.

A análise dos resultados eleitorais mostra que o voto ur-
bano começava a ter algum peso. O eleitorado de Belo Horizonte, so-
bretudo, favoreceu candidatos de novo perfil. No interior, continua-
vam a prevalecer as máquinas coronelísticas. O PP foi vitorioso na
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maior parte dos municípios, em alguns casos por virtual unanimidade.
O PRM ganhou onde suas lideranças possuíam raízes históricas, sobre
tudo na Zona da Mata. Mas. nos dois maiores centros. Belo Horizonte
e Juiz de Fora, áreas urbanas e mais polit i zadas, a vitória do PRM ex-
primiu uma tendência oposicionista do eleitorado.

O PRM se apresentava com uma linha de frente expressi
va, composta por Afranio de Meio Franco, Ovidio de Andrade e Joao
Edmundo Caldeira Brant. votados em diversas regiões do estado. Ar-
tur Bernardes, eleito para deputado estadual e federal, smultanea-
mente (a legislação da época permitia concorrer para mais de um car
go), optou pela Câmara dos Deputados. O PP foi representado por li-
deranças regionais importantes. Algumas mais antigas- Valadares Ri
beiro (Centro), Antônio Augusto Junqueira (Mata), José Martins Pra
tes (Nordeste), Newton Pires e Jefferson de Oliveira (Sul). Outras, no-
vas: José Bonifácio, Philippe Balbi, Miguel Batista Vieira (Mata), Ro-
drigues Seabra, Jacy de Figueiredo (Sul). Adolfo Portela, Edson Alva
res (Oeste), Gastão Coimbra (Norte) Ao lado destes, figuravam repre
sentantes sem base regional. como Abílio Machado, Milton Campos. e
Dorínato Lima, cuja eleiçáo exprimia a importáncia do voto urbano.

Confinada a disputa aos grupos oligárquicos, sobressaíam
na composição da Constituinte os membros das "famílias governei-
mentais", isto é. as parentelas da elite política trad

i
cional. Cerca de

70% dos deputados pertenciam a essas famílias, e outros, aparente
mente, foram eleitos através delas. Quase todos os constituintes pos-
suíam curso superior, sendo 22 advogados e 17 médicos (um número
certamente alto para uma câmara de 48 membros). Havia 3 padres,
não representando porém as novas correntes católicas vocalizadas
pela LEC e, sim, esquemas mais tradicionais. O empresariado indus-
trial nao se fazia quase representar (uma exceção era Manuel lgnácio
Peixoto, de Cataguazes) e nenhum deputado tinha vínculo com a das
se trabalhadora.

É interessante, por outro lado, constatar que as áreas
mais antigas de Minas eram super-representadas, mesmo que à sua
antiguidade não mais correspondesse grande expressao sócio-econô
mica. Diamantina e Pitangui, por exemplo, tinham, cada uma, dois po-
liticos locais na Assembléia. O mesmo ocorria com Barbacena e Teó-
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filo Otoni, municípios mais importantes economicamente. Por outro
lado, Juiz de Fora tinha um deputado somente, o Norte era sub-repre-
sentado e as novas regiões pecuárias do Leste e do Triângulo pratica-
mente não figuravam no conjunto. Essa composição, naturalmente, in-
fluenciou a natureza do trabalho da Constituinte, concorrendo para
uma relativa defasagem dos debates em face dos novos problemas e
das novas perspectivas sócio-econômicas de Minas.

Não obstante, pode-se atribuir à Constituinte de 1935 um
grande embasamento jurídico, sobretudo em função da presença, en-
tre seus membros, de diversos juristas. Entre os antigos. Afrânio de
Meio Franco eAbílio Machado .0 primeiro
titucional; o segundo foi o presidente da Assembléia Entre os novos,
Milton Campos, Bilac Pinto, Tristão da Cunha e Lopes Cançado. Por
outra parte, o trabalho da Constituinte foi grandemente facilitado pela
organização prévia de um anteprojeto, a cargo de uma comissão de ju-
rstas nomeada pelo Executivo e que funcionou de setembro a dezem-
bro de 1934. Desta comissão fez parte Milton Campos que, na Consti-
tuinte, tornou-se o relator do projeto da Constituição. Do trabalho ju-
rídico de Milton Campos e de Afrânio de Meio Franco, na Comissão do
Projeto, dependeu a formulação básica da nova Carta e a eficiência da
Assembléia em votá-la num prazo de menos de quatro meses (entre
abril e julho de 1935).

3 - 1935: OS GRANDES TEMAS CONSTITUCIONAIS

A Constituição Mineira de 1935 representou o ajustamen-
to jurídico do Estado de Minas Gerais à nova Constituição Federal de
1934- É importante, por isso, considerar as linhas básicas desta última,
para que se tenha idéia mais precisa do contexto estadual.

A Constituição brasileira de 1934 durou pouco, apenas
três anos, uma vez que foi suprimida pelo golpe de 10 de novembro de
1937, que instituiu o Estado Novo. Entretanto, a influência da Carta de
1934 foi bem maior que sua duração efetiva. Após a ditadura, a As-
sembléia Constituinte de 1946 retomaria a temática de 1934 e. num
certo sentido, o processo político posterior pautar-se-ia por essa temá-
tica. A razão disso é que as tendências de evolução do país que a Carta
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de 1934 procurava refletir se mantiveram ao longo do tempo. E algu-
mas delas ecoam ainda hoje, no limiar de uma nova Constituição.

A Assembleia de 1933-34 tinha como tarefa reorganizar
juridicamente o Brasil, após a ruptura de 1930. É sabido como a re-
constitucionalização do país foi um processo tortuoso as oligarquias,
de um lado e o tenentismo, de outro, buscavam estabelecer sua su-
premacia política no vácuo deixado pelo fim da Primeira República. Às
oligarquias interessava reconstituir a ordem politica sem demora. Aos
tenentes interessava protelar o estabelecimento de uma ordem jurídi-
ca, para que as mudanças que eles tratavam de promover alcançassem
ma i or profundidade, sem as limitações do ordenamento constitucio-
nal. Esse quadro exprime bem a natureza do processo. O Brasil vivia
uma transição, mas não urna revolução propriamente dita. Embora
novas realidades e novas tendências não pudessem ser ignoradas, a
força do passado e das velhas elites era ainda muito grande. Nesse
sentido, os anos 30 assinalaram urna transiçao política entre esses
competidores e a Constituição de 1934 é sua manifestação jurídica.

Um ponto fundamental do novo quadro político foi a mu-
dança nas relações federativas. O Brasil continuava a ser uma federa
çao de estados, mas a Revolução de 1930 tinha desencadeado um pro-
cesso de centralização que evoluiria até o Estado Novo. No plano
constitucional. esse processo iria aparecer na ampliaçao dos poderes
federais e na concomitante redução de competências dos estados. Os
constituintes mineiros de 1935 partiram desse dado para desenvolver
o seu trabalho, apesar de o partido de oposição - O Partido Republica-
no Mineiro - insistir na autonomia estadual e analisar criticamente o
centralismo vigente. O PAM. cuja chapa havia sido registrada sob a
denominação de "Minas Autônoma", tendia a afirmar os valores de
Minas, ao passo que o Partido Progressista, da situação, tendia a de-
fender os resultados de 1930. Entretanto, o estudo dos "Anais" da
Constituinte Mineira não revela uma clivagem absolutamente nítida
dos dois blocos no que diz respeito à questão das relações Estado/U-
nião-

Tema paralelo a esse era o referente ao caráter do novo
regime político. Como seria a nova democracia brasileira? Aí iria apa-
recer uma grande inovação, a da representação classista. O modelo
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corporativo, que o Governo Provisório tratou de implantar, desde o
início do período ditatorial (1930-34), traduziu-se no estabelecimento
da representação de grupos profiss lonais como parte do Poder Legis-
lativo. Na própria Assembléia Constituinte federal figuravam represen-
tantes eleitos por categorias profissionais (empresários, operários,
funcionários públicos) e esse modelo foi fixado na Constituição. O no-
vo conceito era o de que o sistema tradicional, da representação po-
pular por sufrágio universal, permaneceria válido, mas parte minoritá-
ria do Congresso seria composta por representantes de corpos" pro-
fissionais. Na Constituinte Mineira, esse conceito foi objeto de intenso
debate. ao se examinar a transposição da representação classista para
os municípios. O dispositivo foi rejeitado por apenas 2 votos: 22 votos
contra e 20 a favor, O PRM foi basicamente contra, mas tinha a seu la-
do a opiniao de deputados situacionistas, como Milton Campos, que
não eram favoráveis à representação corporativa. pelo seu caráter an-
tiliberal. O PP era tendencialmente a favor, mas não fechava questão,
e a posição favorável era também defendida doutrinariamente por
Afrânio de Meio Franco, da oposição, o qual era o presidente da Co-
missao de elaboração da Constituinte formada pela Assembléia.

O debate sobre a representação classista refletia a ênfase
que se dava na época às regras de organização das classes e das rela-
ções de trabalho. Seria livre a organização das classes? Deveria ser tu-
telada pelo Estado? Quem tinha direito a se sindicalizar? A sindicaliza-
çao de funcionários públicos foi debatida na Constituinte Mineira e
despertou grande oposição. Ao contrário de hoje, quando se reivindica
a liberdade e a autonomia sindicais, naquela época a questao posta era
a do reconhecimento e proteção dos sindicatos, questão que se ligava
obviamente à da tutela, pelo poder público, do funcionamento dos
sindicatos. A opinião conservadora aceitava, com relutáncia, a realida-
de da existência de sindicatos, porém ainda se inspirava na máxima de
que "a questão social é uma questão de polícia". A opinião mais mo-
derna pressupunha a necessidade da organização de classes como par-
te do avanço das relações capitalistas, vendo a questão social como
questão política. Por isso mesmo, por ser uma questão política, é que
a elite modernizante - influente no Governo Provisório - tratava de re-
gulamentar o sindicalismo. Ele seria legitimado, mas dentro de certos
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limites bem precisos, que poderiam ser resumidos na idéia de que um
sindicato é órgao de colaboração à paz social, não de luta de classes. A
questão sindical e o tema das relações de trabalho de uma forma geral
apareceram, no decorrer dos trabalhos da Constituinte Mineira; numa
perspectiva de proteção do trabalhador face à possibilidade da luta de
classes. Essa posição era análoga à da Igreja Católica, que, nessa fase,
assumia papel ativo de estímulo à organização dos trabalhadores co
mo antídoto à influência de correntes socialistas e comunistas. Como
forma de reagir ao comunismo, parcelas da Igreja se aproximaram do
Integralismo e do Fascismo.

Ainda no campo social, uma questão que era amplamente
debatida na época era a da educação pública. Os anos 30 marcaram no
Brasil a condenação de uma polémica entre o ensino público e o pri
vado. Este último era alvo da melhor atenção da Igreja Católica, que
então mantinha um grande número de estabelecimentos de ensino, e
que realizava uma ofensiva para ampliar seu espaço social e político,
procurando intervir nas grandes questões nacionais. A Igreja saía de
seu retraimento anterior, provocado pelos ideais laicos da fundação da
República, sob inspiração positivista.

Na Constituinte Federal bem como na Estadual, a ofensi
va católica se exprimiu no debate sobre o ensino religioso nas escolas.
Enquanto uma aia de parlamentares defendia que o ensino religioso
deveria ser facultativo Outra ala o queria obrigatório. É importante
notar que foi ativa nessa época a Liga Eleitoral Católica (LEC). Em Mi
nas a LEC divulgou lista de veto a candidatos à Constituinte e um seu
representante notório, o professor Olinto Orsini de Castro, foi eleito
pelo Partido Progressista. Ele seria o maior defensor do ensino reli-
gioso obrigatório. Os demais temas educacionais nao provocaram
maior polémica em Minas.

Os problemas de saúde pública foram muito mais trata
dos. Teria esse fato alguma relação com o grande número de médicos
que compunham a Constituinte Mineira? O certo é que a situação sani-
tária do Estado era das mais problemáticas e o tema não poderia fugir
à atenção dos deputados. As propostas, no entanto, nao avançaram
além da idéia convencional de planos de combate às endemias. parti-
cularmente a lepra e a tuberculose. Nao se relacionava a precariedade

391



das condições de saúde dos mineiros com a estrutura social vigente e
com os problemas da economia estadual.

Os temas econômicos começaram a ser debatidos vaga-
mente nas Constituintes dos anos 30, embora se deva notar que foram
tratados com muito menor ênfase que os temas sociais, dentre estes,
particularmente os relativos à organização do trabalho. Minas Gerais
vivia a seqüela ia crise de 1929, que fez naufragar a cafeicultura, prin-
cipal riqueza do Estado. Assim, um assunto importante foi o soergui
mento da economia cafeeira. O debate econômico tinha como eixo a
agricultura, ou a lavoura, como se dizia na época. Ao lado do café,
ressaltava-se a relevancia da produção leiteira de Minas.

A industrialização ocupava lugar secundário nas conside-
rações dos constituintes. O assunto foi tratado em termos genéricos,
num tom de saída mágica para a crise da economia mineira. Contudo,
no caso da siderurgia, a visão da Assembléia era mais objetiva. Nesse
momento o governo mineiro e as elites empresariais do Estado traba-
lhavam com a hipótese de ser instalada em Minas a grande siderurgia,
projeto federal que acabou alocado em Volta Redonda. Precisamente
em 1935, foi realizado em Belo Horizonte o IV Congresso das classes
produtoras mineiras, no qual se deu muita ênfase à industrialização - e
à siderurgia em particular - como altenativa à crise da agroexportação.

No campo econômico, havia entre os constituintes uma
noção muito clara da carência mineira, em termos de infra-estrutura.
Era preciso resolver os pontos de estrangulamento representados pela
falta de energia e de vias de transporte. O binômio "energia e trans-
porte", celebrizado nos anos 50 pelo governador Juscelino Kubitschek,
já era um tema crucial para a Constituinte de 35. Sem atacar esses
pontos de estrangulamento, não se criariam as condições para o cres-
cimento da indústria e da própria produção agropecuária.

O papel do Estado na criação dessa infra-estrutura era
ressaltado mas, fora desse terreno lhe caberia, na perspectiva do libe-
ralismo econômico predominante, apenas abrir caminho à iniciativa
privada. Verifica-se, nos debates de 1935, a ausência de uma concep-
ção mais ampla de uma economia em modernização. Os constituintes,
presos à salvação da "lavoura", particularmente do café, não parecem
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ter se sintonizado com as realidades emergentes, que punham com vi-
gor a questão do trabalho e da industrializz'çâo.

Outro tema ausente é a questão agrária. Não seria de se
prever o tratamento do assunto, a julgar pela composição da Assem-
bléia. Ademais, a temática da propriedade da terra ou qualquer pro-
posta de reforma agrária não eram admissíveis pela elite naquele mo-
mento. A questão agrária era colocada apenas pelos comunistas e es-
ses, como se sabe, estavam prestes a ser decapitados, em consequên-
cia da chamada Intentona de 1935.

Na esfera institucional, a Constituinte estadual reproduziu
algumas inovações estabelecidas pela Constituinte federal, a exemplo
do Tribunal de Contas. De um modo geral, as grandes linhas institu-
cionais advinham da Carta federal e não se procurou modificar essas
linhas. Merece menção o debate sobre o Ministério Público, aspecto
que a Constituição, em sua forma final, abordava pelo ângulo da con-
solidação da carreira. Os promotores de Justiça não tinham, até então,
autonomia e segurança profissional. O Ministério Público exibia uma
estrutura frágil e tratou-se de dar a ele garantias constitucionais.

A organização municipal foi examinada sob dois ângulos:
o da subdivisão do Estado em municípios e o da autonomia municipal.
Estava em curso na época um longo estudo. promovido pelo Poder
Executivo, sobre a reorganização polítc o-administrativa do Estado. A
contribuição da Constituinte foi no sentido de analisar critérios para a
criação de novas unidades administrativas. Quanto à autonomia muni-
cipal, foi tratada por alguns deputados sob o ângulo doutrinário do li-
beralismo clássico. Uma discussão concreta se deu em torno das Pre-
feituras da capital e das estâncias hidrominerais. Seriam providas por
eleição ou pelo tradicional sistema de nomeação? A Constituinte deci-
diu por manter o sistema de nomeação de prefeitos.

000000000
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PARTE III - A CONSTITUINTE MINEIRA DE 1947

PANORAMA SÓCIO-POLÍTICO

O período que cobre a chamada fase de reconstituciona-
lização" do país (1945-1947) é rico em acontecimentos históricos signi-
ficativos. Segundo o interpretamos, é um período sobretudo de con-
solidação de um passado social e econômico de predominância rural
e tradicional e de nucleação de um futuro imediato, social e económi-
co, de predominância urbana, industrial e modernizante. Fase. portan
to, de "acordo de contas" com o período imediatamente anterior
(décadas de 20 e 30) e de preparação para nova etapa histórica. Pon-
to de costura e ao mesmo tempo de fiação social e política. Nesta
oportunidade, o nosso País não somente se enquadrou em novo regi-
me jurídico e institucional (o regime da Constituição Federal de 1946).
mas também, através de um desdobramento e desenvolvimento con-
seqüentes de alicerces fundados na década anterior (anos 30), iniciou,
de modo efetivo, sua caminhada rumo à uma sociedade moderna, in-
dustrial e urbana, a qual teve seu pico nos anos 50, sob a rubrica do
chamado "nacional-desenvolvimentismO", tão bem simbolizado pelo
Governo JK (1955-1960).

A lógica do 'nacional desenvolvimentismo", como o cor-
rer dos anos (e certamente à revelia dos próprios formuladores do
conceito,- - o grupo do ISEB - Instituto Superior de Estudos Brasileiros
- não se mostrou. afinal, como uma — revolução nacional-burguesa",
onde uma burguesia nacional, liderando frações de camadas médias
de tecnoburocratas e de intelectuais progressistas, aliadas ao proleta-
riado urbano e ao campesinato, se confrontassem, no pólo oposto, a
latifundiários al iados ao capital estrangeiro imperialista. Antes, o que
de fato parece ter ocorrido, com as necessárias fricções e contradições
internas às nossas classes dominantes (mas contradições de forma al-
guma antagônicas), foi a montagem (embrionária nos anos 30 e ado-
lescente nos anos 40) de um capitalismo de Estado monopolista, em
tudo dependente daquele das nações hegemonicas, no mercado mun -
dia). Desta forma, o desenvolvimento brasileiro no regime da Consti-
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tuição de 1946, ocorreu mais por somatório e ajustamentos intra-
classes dominantes (setores tradicionais, oligárquicos somados aos se-
tores industriais, modernos, etc.), com a cooptaçáo institucional e cor-
porativa do proletariado urbano, do que por rupturas qualitativas do
tecido social e político nacional. De novo JK, realizando este dinâmico
projeto através da implementação. em escala nacional, de seu Pro-
grama de Metas (que incluía Brasília, leia-se: ampliação e integração
de nosso mercado interno), aliado ao capital estrangeiro e com o
apoio dos grandes proprietários de terras, é o protótipo do modelo
que sugerimos. É de então a criação do BNDE, da Petrobrás, da Ele-
trobrás, da indústria automobilística, naval, de máquinas e ferramen-
tas etc., bem como das grandes rodovias-tronco, das grandes Usinas
hidroelétricas, etc.

Minas Gerais acompanhou, a seu modo e dentro de sua
especificidade regional, o modelo nacional maior, contribuindo, de
forma notável, para sua implementação e desenvolvimento. Sua posi-
ção geopolítica no território brasileiro, aliada à sua formação social in-
terna e à sua estrutura política, àquela época ainda de extração pre-
dominantemente coronelista, serviram de apoio e de respaldo ao mo-
delo nacional maior. Mais do que isto: a política mineira teria servido
de canal de expressão privilegiado deste mesmo modelo nacional. Não
é gratuitamente que o nome de um político mineiro como JK é citado
como fundador do "Brasil moderno", um "contemporâneo do futuro"
(Paulo Pinheiro Chagas). A pontuação de todo este período foi alinha-
vada pela política mineira. Desde o início da reconstitucionalização até
a queda do regime, em 1964, a política mineira atuou de maneira de-
cisiva. Líderes como Benedito Valladares, Virgílio e Afonso Arinos de
Mello Franco, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Gustavo Capa-
nema, José Maria Alkimin, Milton Campos, Magalhães Pinto, Pedro
Aleixo e Bilac Pinto sempre estiveram no miolo da política nacional do
período (e na articulação de seu fecho, em 1964), ora na retarguarda,
ora na linha de frente do jogo de distribuição e atribuição do poder
governamental. JK, como dissemos, chega mesmo a caracterizar e
simbolizar todo o período.

Tal exponenciação era possível não somente pela reco-
nhecida habilidade política mineira como também pelo fato de a pró-
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pria formação sócio-econômica mineira isto permitir. Desde logo, a
economia mineira, tanto sob o Governo Milton Campos (1947-1950),
quanto sob o Governo JK (1950-1955), encontra no " Programa de Re-
cuperação Econômica e Fomento da Produção" (do primeiro) e do
— Binómio Energia-Transportes" (do segundo), já com a antecedência
da criação da Cidade Industrial de Contagem (anos 40. Interventoria
Benedito Valladares), expressão adequada para se ajustar ao modelo
maior do "nacional-desenvolvimentismo". Assim é que se esboça e se
consolida em Minas, concomitantemente ao que acontecia no País, um
modelo de capitalismo de Estado gerenciado por uma tecnoburocracia
local (grupo oriundo da "Escola de Minas', mais tarde reunido na Se-
cretaria de Agricultura, depois na Cemig, BDMG. INDI, etc.) que nego-
ciava com o Governo Federal ecom empresas estrangeiras o desen-
volvimento econômico mineiro (Usiminas, Manesmann, Furnas, Três
Marias, etc.). Operou-se, no período, se bem que em escala menor do
que no eixo Rio-São Paulo, o trânsito da Minas rural e tradicional para
a Minas urbana e industrial.

No que se refere à instância politica, o período (final dos
anos 40 e anos 50) caracterizou-se como o da formação e consolida-
çao, em Minas, dos dois grandes partidos polítios - o PSD e a UDN.
Completou-se nosso quadro partidário, com a permanência do PR co-
mo tertius, e do PTB, ideologicamente descaracterizado, como uma
espécie de "via auxiliar" do PSD mineiro, não obstante as tentativas
em contrário de líderes como Lúcio Bittencourt e San Tiago Dantas. O
que há aqui para ser assinalado é a dimensão conquistada, além das
fronteiras de Minas, justamente pelos dois grandes Partidos acima
mencionados. É de se ressaltar que as secções mineiras do PSD e da
UDN praticamente definiram os perfis dessses Partidos a nível nacio-
nal, influindo, de modo decisivo, na escolha de todos os Presidentes
da República do período (1945-1960). A politica mineira conseguiu
funcionar quase como uma magistratura no jogo político nacional.
Partidos de índole e essência conservadora, cada qual a seu modo, en-
contraram ambos na política mineira, na sua própria polaridade tal
como esta se constituíra a nível regional, o melhor assento e funda-
mento ideológico e estratégico possível, que os viesse a viabilizar a
nível nacional. E o que teria possibilitado às secções mineiras do PSD
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e da UDN esta hegemonia nacional era certamente a específica forma-
ção social de nosso Estado. infensa e imune aos complexos problemas
da "sociedade de massas" que então se instalava no eixo Rio-São
Paulo. Dentre esses problemas, sobretudo os causados pelas grandes
concentrações proletárias e aqueles outros oriundos das influências
das novas camadas médias emergentes no processo, atuantes dentro
do aparelho de Estado. A formacão social mineira, segundo pensamos,
não sofria o impacto direto desses dois fenômenos. Isto possibilitou à
política mineira sofisticar a sua polaridade PSD-UDN, viabilizando, as-
sim, sua hegemonia nacional. As pressões advindas dos setores po-
pulares e trabalhistas (PTB e demais Partidos de extração populista)
eram em Minas todas absorvidas pelo PSD e por este filtradas. Assim,
a hegemonia das seções mineiras do PSD e da UDN sobre seus respec-
tivos Partidos, a nível nacional, permitiu ao conjunto das classes do-
minantes brasileiras uma administração sem maiores traumas do "na-
cional -desenvolvi mentismo". Por outro lado, a proximidade e distân-
cia relativas de Minas do eixo Rio-São Paulo, permitia à formação so-
cial mineira e à sua política absorver as aspirações maiores do desen-
volvimentismo nacional, "realizando-as" através de seu estilo liberal-
conservador. Um exemplo: o impacto potencialmente libertário das te•
ses nacionalitas, tal como colocadas pelos segmentos de esquerda e
centro-esquerda no debate político do período, foi possivelmente
anulado ou desativado justamente pela política mineira em sua proje-
ção nacional mais uma vez aqui, especificamente,'a Presidência JK.
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2 - COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE DO ESTADO DE
MINAS GERAIS

A eleição para a Constituinte Estadual, realizada em 19 de janeiro de 1947, apre-
sentou os seguintes resultados:

Partidos	 Votos	 %
PSD	 364.437	 44,4
UDN	 166.320	 20,3
PR	 133.205	 16,2
PTB	 70.848	 8,6
PTN	 22.656	 2,8
PRP	 20.684	 2,5
POS	 20 193	 2,4
PDC	 18.744	 2,3
PRD	 2.643	 0,3
PSP	 1.236	 0,2
TOTAL 820 966 100,0
(Dados obtidos em Carvalho, Orlando M., 'A Formação dos Partidos Políticos em Mi-
nas Gerais", in Os Partidos Políticos no Brasil, David V. Fleischer (Org), Ca-
dernos da UnB, Editora Universidade de Brasília, 1981, vol II. Em notao A esclare-
ce: "A votação constante das eleições estaduais de 19101/47 não é a oficialmente
apurada, mas aquela que, em nossos cálculos, veio a corresponder aos partidos.
Como se sabe, nessa oportunidade, o PSD cindiu-se e 91.362 eleitores pessedistas
votaram sob as legendas UDN, PR e PTN")

Com esses resultados, encontramos 80,9% dos votos concentrados
em três partidos conservadores, o que já antecipa o perfil político que terá a Assem-
bléia Constitii nte. Nesta, assim se distribuirão os parlamentares segundo os partidos:

PSD	 29
UDN	 16
PR	 14
PTB	 6
PTN	 4
PRP	 1
PCB	 1
PDC	 1

72
O PRD e o PSP não elegeram deputados.
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Alguns dados sobre escolaridade e formação profissional
dos deputados

três dos parlamentares possuíam apenas o curso pri
mário dois, o secundário os 67 restantes tinham gra-
duação superior.
Dos 67 parlamentares com formação universitária, 39
(trinta e nove) eram advogados. Na bancada da UDN,
em 19 parlamentares (incluídos três suplentes) encon-
tramos 14 advogados, o que dá para essa profissão a
percentagem de 73.7% da bancada. Os médicos tam-
bém são numerosos: chegam a 20. Somados, médicos e
advogados perfazem 88% dos deputados com diploma
universitário.
Ao lado dessas duas qualificações, geralmente combi-
nando-se com elas, encontraremos ainda professores
(18). magistrados (10), fazendeiros (10). empresários
(05). jornalistas (04), industriais (03), funcionários pú-
blico (02), além de um comerciante, um tabelião, um
farmacêutico, um contador, um industriário, um bancá-
rio, um engenheiro, um banqueiro e um embaixador.

A idade média dos deputados é inferior a 40 anos (39.2).
A UDN. curiosamente, tem o deputado mais jovem - Oscar Dias Cor-
rêa. com 26 anos - e também o mais velho, Oscar Botelho, de 63 anos.

A Assembléia Constituinte do Estado de Minas Gerais ins-
talou-se em 17 de março de 1947. elegendo para dirigir seus trabalhos
a seguinte Mesa:

Feliciano de Oliveira Pena (PR)
Américo Brasil Martins da Costa (PSD)
Valdir Lisboa (PTB)
Eras Magalhães de Meio Viana (PR)
Moacir de Resende (UDN)
José de Abreu Resende (PTN)

Presidente
Vice-Presidente

19-Secretário
29-Secretário
39-Secretário
49-Secretário

A 19 de março, em sessão especial, a Assembléia deu
posse ao Governador do Estado, Milton Campos.
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Em 27 de março foi promulgado o Regimento Interno da
Assembléia. No dia seguinte, na 10 Sessão Ordinária, foi indicada
pela Mesa, após entendimentos entre as bancadas, a Comissão Consti-
tucional, que assim ficou composta

Fabrício Soares da Silva (UDN)
Oscar Dias Corréa (UDN)
Júlio Ferreira de Carvalho (PR) Presidente
Armando Ziller (PCB)
José Cesar Soraggi (PRP)
João Nascimento Godói (PDC)
João Lima Guimarães (PTB)
Alberto Teixeira dos Santos Filho (PTN)
José Ribeiro Pena (PSD)
Antônio Pedro Braga (PSD)
Xenofonte Mercadante (PSD)
Tancredo de Almeida Neves (PSD) Relator Geral
José Ribeiro Navarro (PSD)
José André de Almeida (PR) Vice-Presidente
Juarez de Souza Carmo (PR)

Na sua primeira reunião, a Comissão Constitucional deci-
diu trabalhar através de cinco subcomissões:
1) preámbulo, disposições preliminares, leis e resoluçoes, disposições

gerais e transitórias, fiscalização de contas;
2) poder legislativo e orçamento;
3) poder executivo e funcionalismo público;
4) poder judiciário e Ministério Público;
5) município e discriminação de rendas;

No curso das 36 (trinta .e seis) reuniões que realizou, a
Comissão Constitucional examinou 813 emendas, das quais aproxima-
damente 2/3 foram aprovadas.

A 13 de julho de 1947. a Assembléia Constituinte declarou
encerrados seus trabalhos. No dia seguinte, em Sessão Especial, o
Governador do Estado promulgava a nova Constituição do Estado de
Minas Gerais.
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3 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DISCURSO CONSTI-
TUINTE MINEIRO

A medida que estendemos e aprofundamos as leituras
concernentes ao período da história mineira que cercou a Constituinte
Estadual de 1947 mais nos convencemos de que, para efeito do Projeto
em curso, não há como centrar o eixo desta história na correlação, já
de certa forma colocada pelo grupo FJP-ALMG, entre desenvolvimento
econômico e discurso político constituinte. Se considerarmos que a
iniciativa da criação da Cidade Industrial de Contagem, ainda nos anos
40, só começou de fato a dar seus frutos em meados da década de 50.
ficando assim cerca de dez anos praticamente desativada; se conside-
rarmos que tanto o Plano de Recuperação Econômica quanto o Plano
de Eletrificação, se bem que concebidos e elaborados à época mesma
da Constituinte Estadual, só começaram a ser implementados poste
riormente à Constituição Estadual (a Cemig é de 1951 e o Binômio
Energia-Transportes de JI( já é dos anos 50, como são de meados des-
ta década todas as Sociedades de Economia Mista fundadas pelo Esta
do); se considerarmos, finalmente, que o verdadeiro empuxo indus
trializante e modernizante em Minas somente se desatou plenamente e
se consolidou a partir dos anos 60, concluímos que, à época da insta-
lação da Assembléia e dos trabalhos constituintes aqui (1946-1947),
ainda não se havia certamente constituído entre nós um empresariado
regional autônomo e organizado (com a exceção talvez do setor Co-
mércio) e, portanto, capaz de vocalizar seus interesses na esfera do
Legislativo. Quando e se o fazia (e então, provavelmente, de forma de
sarticulada e inorgânica) era diretamente junto à burocaracia gover-
namental, onde se localizava num núcleo de tecnocratas atentos e vol-
tados para os problemas de nosso desenvolvimento econômico.

Percebendo, por outro lado, que, desde pelo menos os
anos 40, já se esboçava e estruturava em Minas um certo modelo de
capitalismo de Estado, constituindo-se o nosso Governo (Poder Execu-
tivo), ao lado do Governo Federal, no núcleo planejador e regulador
do nosso desenvolvimento econômico, é de se levantar a hipótese de
que, desde então, se esboçava uma aliança entre o incipiente empresa-
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nado regional e a burocracia governamental, visando o referido de-
senvolvimento econômico. Se isto procede, é de se concluir que as
possíveis pressões e demandas, organizadas ou não, do empresariado
mineiro se faziam diretamente sobre esta burocracia estatal, passando
assim ao largo e à margem do Poder Legislativo e do seu discurso
constituinte. Além do mais, como se sabe, o constituinte estadual era
praticamente despido de atribuições verdadeiramente constituintes,
reduzindo-se o seu trabalho a uma mera adaptação da Carta estadual à
Constituição Federal (1946). Era, pois, praticamente nulo seu poder
criativo e inovador no que se referia a modificações e alterações perti
nentes à área sócio-econômica e institucional na Constituição que
adaptava. Isso também se constituía em fator de inibição e desinteres-
se. tanto para as forças econômicas regionais quanto para a própria
tecnoburocracia estatal, no que se refere ao discurso e às atividades
parlamentares mineiras neste período.

Se estas considerações parecem razoáveis, será talvez
inútil a equipe tentar forçar descobrir, no discurso do legislativo cons-
tituinte mineiro, uma possível projeção e representação de interesso
sócio-econômicos determinados ou mesmo difusos. Como disse, à
época da nossa Constituinte, o Poder Executivo, através de sua tecno-
burocracia, apenas começava a recensear os recursos econômicos de
Minas e a esboçar e delinear o planejamento estadual. Assim, talvez a
equipe tenha de tratar o discurso legislativo constituinte, a nível de re-
presentação de interesses, como algo não necessariamente determina-
do por interesses sócio-econõmicos, nem que a estes espelhasse, mas
sim como possíveis projeções de interesses políticos articulados às
formas de dominação da instância propriamente política, tais como o
clieritelismo, o jogo de poder e as apostas de controle de feudos elei-
torais. Ê ainda de se lembrar que, àquela época, sob o impacto da di-
tadura estadonovista, o discurso constituinte mineiro provavelmente
se concentraria muito mais (senão de forma exclusiva) nos aspectos de
uma legislação política liberal, que prevenisse o ressurgimento de fu-
turas ditaduras, do que mesmo nos problemas e questões da socieda-
de mineira tomada como tal. Desta forma, as preocupações de ordem
clientelística e cartoriais, de um lado, e a ênfase (histórica) nos aspec-
tos da instauração de uma política liberal, de outro, devem ter deter-
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minado o perfil e o caráter do discurso constituinte (e. de resto, do
discurso legislativo ordinário) do parlamento mineiro. Como, a nível
da Carta Constituinte estadual nada se poderia fazer inserir no que
concerne às matérias políticas substantivas (questões de instituições
liberais, etc.), o provável é que a elaboração adaptada de uma carta
constitucional estadual deve ter consistido em mera operação técnica,
a cargo de uma Comissão Especial, enquanto o plenário se ocupava do
clientelismo e dos debates políticos liberais.

A partir destas considerações, a equipe talvez deva con-
centrar-se no discurso constituinte mineiro tomado em si mesmo, ten-
tando objetivar seu desenho. suas formas, na própria maneira e estilo
com que se apresentou. Se, no entanto, sequer ocorreu esse discurso
constituinte, se os trabalhos constituintes ficaram a cargo de uma Co-
missão Especial que não promoveu discussões e debates, a equipe de-
ve evidenciar tal coisa. Se essa Comissão se limitou a uma adaptação
'ipsis literis" da Constituição Federal, que se demonstre isto.

A pesquisa poderia, então, se orientar para um ensaio so-
bre a cultura política mineira, tomando como ponto de referência, não
certamente o discurso constituinte (por inexistente) mas. sim, o dis-
curso legislativo ordinário, plenarial. Aí a questão do clientelismo e
do bacharelato, como elementos formativos de nossa cultura políti-
ca, poderiam informá-la de forma correta e oportuna.

000000000
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CONCLUSÕES

O estudo das três Assembléias Constituintes mineiras é
revelador das características mais importantes da evolução histórica
do estado, no decorrer da fase republicana. Ao analisarmos esses três
momentos, podemos observar preocupações e ênfases diversas, ao
mesmo tempo que notamos certas bases comuns à política mineira,
que ainda hoje têm existência e que. provavelmente, irão influir nos
trabalhos da próxima Constituinte Estadual.

Começando destas últimas, deve-se indicar desde logo
que o ponto de identificação mais nítido entre as Assembléias de 1891.
1935 e 1947 foi a tônica da conciliação, tida, por sinal, como eixo
fundamental da política mineira. Nos três momentos. as Constituintes
foram precedidas de fases de mudança de regime:

—em 1891. a queda da Monarquia e a instituição da Repú-
blica;
- em 1935, a Revoluçao de 1930, derrubando a Primeira
República;

- em 1947, a queda do Estado Novo, resultando em re-
construção democrática do país.

Entretanto, nos três casos não houve ruptura com o pas-
sado, não houve vencedores nem vencidos propriamente ditos. Houve,
de fato, transação política entre o velho e o novo. A influência das ve-
lhas elites foi notória (os antigos monarquistas em 1891, os próceres
da República Velha em 1935, os estadonovistas em 1947), ao passo que
as facções que as antagonizavam não lograram imprimir a marca da
ruptura nas novas ordens que se instituíam: foi o caso dos republica-
nos históricos em 1891, dos tenentistas em 1935 e dos anti-getulistas
em 1947. É importante acrescentar que, se tal ocorreu no plano esta-
dual foi como reflexo de transações e tendências maiores no plano
nacional. Só que em Minas, devido à natureza oligárquica das elites do
estado, essas tendências apareciam mais acentuadas do que em outras
áreas do país, em que a sociedade civil pudesse estar mais presente na
cena política.

Há muitas dimensões a destacar, a propósito desse pro-
cesso. Duas delas parecem particularmente dignas de análise.
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Uma primeira é ideológica: o contraponto das rupturas
históricas referidas era uma ênfase especial na idéia de reconstrução
da ordem. Daí que propostas de inovação e de mudança em profun-
didade não encontrassem clima para florescer, uma vez que a preocu-
pação principal era a de estabelecer laços de continuidade entre a or-
dem rompida e a ordem a construir. À idéia da ruptura contrapunha-se
a idéia da evolução. Em cada corte histórico, vemos as Constituintes
tratando de adaptar a ordem fragmentada aos fatores de mudança que
inviabilizaram o statu quo ante, tarefa que requer competência e ca-
pacidade de negociação, de transação entre interesses divergentes. Is-
so não faltou aos constituintes mineiros, atentos às suas realidades.

A idéia de evolução é o eixo da perspectiva liberal. E o li
beralismo era a ideologia comum às três Constituintes mineiras. Ele
aparece sobretudo no sentimento de que o processo histórico é essen-
cialmente espontâneo, e a ação dos homens (no caso, de Assembléias
eletivas) não deve contrariar a evolução natural. Não deve apressá-la,
como querem os revolucionários. Não deve detê-la, como querem os
reacionários. Deve, sim, adaptar as instituições e as leis a realidades
novas, facilitando a evolução e antecipando-se a rupturas indesejadas.
Nesse sentido, a frase de Antonio Carlos, em 1930 - 'façamos a revo
luçao antes que o povo a faça' - constitui o grande lema da el i te polí-
tica mineira. Tal lema implica que as elites devam sempre realizar os
ajustes inevitáveis para que o povo não se mobilize para fazê-los. Se
elas se mostram capazes de assim agir. elas poderão imprimir às mu-
danças o rumo conveniente aos interesses que representam. Temos aí
um dos sentidos profundos da competência e do realismo que celebri-
zaram os políticos mineiros em todas as épocas.

A segunda dimensão a se destacar relaciona-se com a sin
tonia das Constituintes com seus momentos históricos. Aqui observa-
mos uma defasagem nos debates entre aquilo que mais preocupava os
constituintes e aquilo que correspondia às novas realidades do estado.
Com a possível exceção de 1891 - onde o conflito entre as regiões ca-
feeiras e o Centro decadente foi manifesto - o que observamos é um
relativo anacronismo dos representantes face ao que de fato estava
ocorrendo em seu tempo. Em 1935, por exemplo, deu-se pouca aten-
ção à economia. Essa atenção era restrita à agricultura, sobretudo ao
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café. Ora, o país e o mundo estavam mergulhados em grave crise eco-
nômica, que desagregou o velho modelo (cuja base em Minas era pre-
cisamente o café) e, para enfrentá-la, era pecisoconsiderável esforço
de diversificação produtiva. O governo de Minas já estava empenhado
nisso, colocando-se na pauta as culturas de mercado interno, a pecuá-
ria moderna e a indústria (a começar da siderurgia). As elites empre-
sariais, a imprensa, os municípios, mobilizavam-se para essa nova fa-
se. Mas a Constituinte estava presa ao passado. Em 1947, algo de se-
melhante sucedeu, se levarmos em conta que o governo estadual im-
plantava pioneiramente uma experiência de planejamento macro-eco-
nômico (através do Plano de Recuperação Econômica e Fomento da
Produção, do mesmo ano). As questões relativas à capacitação da má-
quina administrativa para planejar e executar as políticas de desenvol-
vimento não ecoaram na Constituinte, a qual, nessa área. restringiu-se
à consideração de matérias financeiras, colocando-se numa postura
caracteristicamente liberal (isto é. alheia ao tema do intervencionismo
estatal).

Essa defasagem, ao mesmo tempo que exprime o apego
da maior parte das elites parlamentares dessas épocas a concepções
tradicionais, explica a pouca expressão do Parlamento na definição
das políticas do Estado. As instituições parlamentares foram perdendo
importância nas grandes decisões de Estado. Estas se referem cada
vez mais a estratégias de expansao económica, desenvolvimento de
sub-regioes, etc. e são tomadas, via de regra, na órbita do Executivo -
onde pontificam a tecnocracia e o empresariado sem virtualmente
nenhuma participação do Legislativo. É comum atribuir-se às mudan-
ças ocorridas desde 1964 a emasculação do Parlamento, mas o estudo
das Constituintes mineiras do passado mostra que a tendência de
alheamento do Legislativo em face das grandes questões estaduais é
bem mais antiga. Caberia, nesse ponto, adaptar à eifera estadual a te-
se de Celso Furtado sobre a contradição no Brasil pré 1964, entre um
Executivo moderno, empreendedor e reformista, e um Legislativo con-
servador e oligárquico, contrário a políticas de mudança. No plano na
cional, segundo Furtado, o resultado foi a intensificação de conflitos,
levando a insanável crise institucional. Em Minas e em outros estados,
a consequência foi a secundarização do Legislativo, colocado à mar-



gem do processo de transformação estrutural pelo qual passaram a
economia e a sociedade mineiras, ao longo das últimas décadas.

Por outro lado, convém ressaltar a atualidade dos traba-
lhos das três Constituintes, no tocante a outros temas cruciais. Pode-
mos apontar, como pontos altos nesse particular, o debate sobre a
mudança da capital estadual em 1891, o tratamento da questão social
(principalmente a questão do trabalho e de sua representação políti-
ca), em 1935, e o esforço em reorganizar institucionalmente o Estado
num sentido democrático, em 1947. Eram temas candentes e funda-
mentais, em suas respectivas épocas, tendo recebido dos constituintes
merecida atenção. O mesmo se pode dizer dos demais assuntos de ca-
ráter institucional - próprios da elaboração constitucional - como a or-
ganização dos Poderes e dos municípios, longamente examinados nos
três casos.

A análise desses momentos de reformulação jurídica do
Estado oferece uma perspectiva de longo prazo para apreciar a lenta
transição de Minas de um estágio eminentemente rural para outro ur-
bano-industrial, através do impacto político e ideológico do processo,
tal como se manifestou nas Constituintes. É importante esse esforço
de análise, do ponto de vista histórico, uma vez que, praticamente na-
da há a respeito, na bibliografia. Mas, além desse objetivo, a pesquisa
sobre as Constituintes Mineiras pode contribuir para o entendimento
de questões que se põem agora, quando o país se prepara para mais
uma etapa de reformulação jurídica, através do Congresso Constituin-
te. Em seguida, caberá a Minas, à sua Assembléia, reformular a Cons-
tituição Estadual. A revisão das experiências anteriores, com seus pas
sos, suas conquistas e suas lacunas, poderá constituir uma fonte de
orientação para esse trabalho, sobretudo, se considerarmos que mui-
tas questões do passado ainda não foram resolvidas e permanecem em
aberto.
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