
NOTAS

O PROJETO "HISTÓRIA DO LEGISLATIVO MINEIRO" -
AS CONSTITUINTES REPUBLICANAS

O Conselho de Informação e Pesquisa - CINPE - da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e a Fundação João
Pinheiro, sensíveis à importância da reflexão histórica no atual mo-
mento político, e esperando contribuir para um debate que já se ini-
cia, reuniram esforços no sentido de executar, no prazo de dezoito
meses, o projeto História do Legislativo Mineiro - As Constituin-
tes Republicanas. Seu objetivo é resgatar a história dos trabalhos
constituintes de 1891, 1935 e 1947, em Minas Gerais.

O que está em pauta, na verdade, é a história do Legislativo
mineiro nestes quase cem anos de República. A opção por este pro-
jeto expressa não só a exigência de se recuperar e oferecer à crítica
as experiências constituintes mineiras, mas também, uma escolha
metodológica: começar o estudo geral (no caso, a história do legis-
lativo em Minas) pelo exame de alguns momentos particulares, su-
ficientemente significativos para balizar, com segurança, as investi-
gações posteriores.

Ao nos propormos examinar as Constituintes estaduais minei-
ras, estamos aceitando, como hipótese de trabalho, uma tese dura-
mente questionada: a da Federação. Pretendemos, contudo, não só
verificar a hipótese e definir os limites do conceito em cada conjun-
tura histórica, mas, sobretudo, compreender os mecanismos que, per-
passando os legislativos estaduais (no caso, o de Minas), atualizam e
dão eficácia, no âmbito regional, aos pactos políticos concertados em
âmbito nacional.

Acolhemos, por ora, também, como hipótese de trabalho, o
discurso que o Legislativo faz sobre si próprio - o de que ele seria o
locus privilegiado e o agente fundador das mudanças institucionais.
Longos anos de autoritarismo e de gradativa concentração do poder
político na esfera do Executivo recomendam cautela em relação a es-
sa tese. Tomá-la como hipótese de trabalho, no entanto, significa,
precisamente, verificar se a tese, ela sim, fundadora em relação ao Le-
gislativo, expressa ainda alguma verdade e, se o faz, em que medida,
sob que condições, de que modo.

Dentro desse objetivo maior, procurar-se-á:

a) reconstituir a conjuntura histórica em que são convocadas as
diversas Constituintes, o quadro político em que vêm à ordem do dia,
e as principais forças sociais que concorrem para essa alternativa;
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b) caracterizar as diversas Constituintes a partir da sua configu-
ração interna - os partidos políticos e suas propostas; o perfil bio-
gráfico dos constituintes (origem familiar, vinculações econômicas e
políticas, perfil ideológico); particularidades ao nível de representa-
ção (senadores, deputados, representação classista);

c) verificar o conteúdo do trabalho legislativo das diversas
Constituintes, ou seja, os "grandes temas' sobre os quais legislaram.
Aqui, o que se procura é fazer o desenho das principais correntes do
pensamento político presentes e atuantes e desvendar, ainda que par-
cialmente, a índole e a topografia política dos períodos históricos em
questão;

d) identificar as idéias e doutrinas políticas dominantes à épo-
ca de cada Constituinte, o modo como ali se expressaram e como se
traduziram nas grandes questões econômicas, políticas e sociais do
momento, examinando-se, apesar das limitações, a permeabilidade
das diferentes Constituintes aos interesses manifestados pela socie-
dade mineira, notadamente através de sua imprensa;

e) levantar o tratamento dado às Constituintes pela imprensa
das épocas respectivas, registrando as principais críticas à prática po-
lítica resultante da legislação produzida, como as pronunciadas pelas
lideranças políticas oficiais, dissidentes ou oposicionistas superve-
nientes;

f) proceder a um exame comparativo entre a Constituição
Federal e a Constituição Estadual resultante do trabalho constituinte,
em cada período, bem como entre as três Constituições mineiras
mencionadas. .0 estudo comparativo entre o anteprojeto maior da
Constituição Federal coetânea e o anteprojeto mineiro mostrará os
pontos de convergência e divergência entre a representação política
nacional e a estadual, evidenciando especificidades regionais face à
política nacional.

A rigor, são quatro as ocasiões em que, nesse quase um século,
cometeu-se a um corpo legislativo a tarefa de dotar o Estado de uma
nova Carta Constitucional. Contudo, em apenas três dessas oportuni-
dades estiveram presentes, ao menos formalmente, as garantias de li-
vre funcionamento do Poder: são as Constituintes de 1891, 1935 e
1947.

Os três momentos constituintes cobrem quase um século da
vida política mineira. Em tais condições, é supérfluo insistir na im-
portância de um projeto que procura, por uma espécie de empatia
clínica, situar-se no tempo desses eventos fundadores de toda uma or-
dem institucional e, depois, distanciar-se criticamente deles, para apu-
rar o porquê da sua singularidade e avaliar no que resultaram, em ter-
mos do nosso efetivo desenvolvimento político. Estudá-los significa-
rá, certamente, trazer à luz aspectos e contornos até agora insuspei-
tados da história e do pensamento político9 deste Estado. Se o fato
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é normalmente importante, essa importância é potenciada quando
tal estudo vem iluminar as perplexidades de um tempo como este em
que vivemos, quando, cada vez mais, se delineiam os horizontes de
um divisor de águas, de uma fronteira entre um passado a ser supera-
do e um futuro a ser definido.


