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REPRESENTAÇÃO POLÍTICA
E CIDADANIA EM MINAS GERAIS

A exposição Representação Política e Cidadania cm Minas Gerais, promovida pela Assem-

bléia Legislativa, pretende estimular a reflexão sobre as mudanças que ocorreram no exercício

da representação política e que, simultaneainente, incidem na construção da cidadania em

flOSS() Estado. Uma representação aristocrática, elitista e hierarquizada (em seu início, 110

âmbito de uma monarquia representativa) cede lugar a um mandato burguês, liberal e

oligárquico (república dos conselheiros, na Primeira República). Após breve participação

classista, corporativa (pós-revo!uçãode 1930), retoma-se ao modelo liberal (na redernocratização

de 1946), chegando-se, finalmente, à representação popular (pós-Constituinte de 1988), sob a

democracia representativa, que ainda vivenciamos e que, hoje, padece urna crise profunda.
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No início povoada por indígenas, aAmérica portuguesa era parte de um vasto império, com colônias também na Ásia
e na África. O ouro e os diamantes descobertos no território que passaria a ser conhecido como as Minas Gerais
transformariam essa região, longe do litoral e montanhosa, na mais rica e promissora do império colonial.

() moradores que ali se estabelecem logo se mostram rebeldes e insolentes, contestadores das ordens régias. Assim,
ara cada atitude de liberdade nos negócios, sobrevinha uma regulamentação administrativa. O conflito que gerou a

(;uerrados Emboabas (1709) é resolvido pela criação das vilas, com sua organização burocrática, e, na seqüência, com
a criação da Capitania das Minas Gerais. À revolta que martiri?Á)u Filipe dos Santos, em Vila Rica (1720), seguiu-se a
cri:tçãoda Casa de Fundição  a instituição da cobrança do quinto, imposto correspondente à quinta parte da produção
ili nuiia,s.

Cuitipostas por juízes ordinários, Vereadores, Escrivães e Procuradores, escolhidos por eleitores que demonstravam a
iiiiportância de sua condição econômica e social, os "lionicns bons', as câmaras municipais atuavam em vilas,
determinando a construção e a manutenção de ruas, calçaitieiitos, fontes e caminhos, a adoção de medidas de
segurança e a realização de festas públicas.

( J uta vida urbana própria  inusitada na situação colonial foi desencadeada  pela mineração. Proprietários, eclesiásticos
e burocratas, alçados à elite da Capitania, transformam em ISOliCO tempo um lugar inóspito e desagradável em um
centro de relevo artístico e cultural. Procissões luxuosas, concertos musicais e a decoração suntuosa dos templos
ti volvem o cotidiano dos poderosos e influentes, entre um sarau literário e um jogo de cartas, entremeados de ironias

xesia. Além de intrigas. Nesse contexto, mas já iniciada a decadência econômica com o rápido esgotamento da
utuucraçáuu, ocorre a Inconfidência Mineira.

¶
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Ordenações filipinas
conjunto de leis do Reino de Portugal,
observadas na América portuguesa
Aos Vereadores pertence ter encargo de todo Regi
inento da terra e das obras do Concelho, e de tudo
que puderem saber, e entender, porque a terra e os
moradores dela possam bem viver, e nisto hão de
trabalhar. E se souberem que se fazem ria terra
malfeitorias, ou que não é guardada pela justiça.
como deve, requererão aos Juízes, que olhem por
isso. E se o fazer não quiserem, façam-no saber ao
Corregedor da Comarca, ou a Nós.

l E todos os Vereadores irão àVereança à4-feira
e ao sábado, e não se escusarão sem justa causa. E
o que não fôr, pagará por cada um diacem réis para
as obras do Concelho, os quais logo o Escrivão
carregará em receita sôbre o Procurador, sob pena
de o pagar anioveados. E o que fôr doente, ou tiver
algum negócio, porque não possa ir, o fará saber a
seus parceiros, e será escuso. Porém, nos lugares,
ciii que houver costume fazerem-se niais VcreaÇÁX5,
guardar-se-á o dito costume.

"l)csistc, louco chefe, dessa empresa:

um soberbo edifício, levantado

sobre ossos de inocentes, construído

com lágrimas dos pobres, nunca serve

de glória ao seu autor, mas de opróbrio.

Desenha o nosso chefe, sobre a banca,

desta forte cadeia o grande risco,

à proporção do gênio, e não das forças

da terra decadente, aonde habita."

(Cartas chilenas', atribuídas a Tomás Antônio Gonzaga.
Trecho sobre a construção da Casa do- Câmara e Cadeia de Vila
Rica pelo Governador da Capitania. Luís da Cunha Meneses.)
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I'm 1822,a Colônia torna-se independente, no rastro da chegada da corte portu-
guesa ao Rio de janeiro e da posterior transformação do Brasil em parte do reino
português. Na Europa, varrida por movimentos liberais, o constitucionalismo
entrava em palita, corno freio ao absolutismo. Vinda com a independência,
contudo, a Constituição de 1824, à imagem de D. Pedro 1, refletia seu poder,
ivando ainda não existiam cidadãos, mas súditos. Incorporava uma caracterís-

tica inédita em relação às outras constituições americanas: o Poder Moderador,
posteriormente buscado por muitos Presidentes da República, remanescente no
quadro das medidas provisórias da Constituição de 1988.

•\o abdicar, Pedro 1 deixa aos brasileiros um País para ser inventado e a noção de soberania não incorporada por todos.
Era urna sociedade hierarquizada e excludente, tendo numa das pontos os proprietários e na outra, os escravos. A
'ssembléia Provincial de Minas Gerais surge em 1835, com a representação política assentada na propriedade da terra
e do escravo, mas com prerrogativas e considerável autonomia legislativa.

Com o golpe da maioridade, que entronizou Dom Pedro 11 e extinguiu a regência, marcada por inúmeros movimentos de
origem social deflagradoseni diversas partes do País (Farroupilha, Balaiada, Sabinada, Cabanagem), aLei de Interpretação
do Ato Adicional (1840) força aAssembléia Provincial a abdicar de seu poder, optando pela tranqüilidade de manter sua
herança colonial, conservando os privilégios de seus membros.

Na segunda metade do século XIX, o Brasil se inseria em um capitalismo monopolista, por meio de empréstimos
abicados na expansão caiceira. O capital também se torna mercadoria, emprestada pelos países capitalistas.

O voto era censitário, reservado aos homens maiores de 25 anos, e a votação se dava em dois graus. Aqueles de renda
:iimal superiora 1(X) mil réis escolliiaiii os eleitores (rendade 200 mil réis), encarregados da escolha dos representan-
Ii (1:1 província e (lii nação.

Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a organisação politica, e é delegado privativamente ao Imperador.
corno Chefe Supremo da Nação, e seu Primeiro Representante, para que incessantemente vele sobre a ilianutençã()
da Independencia, equilibrio, e harmonia dos mais Poderes Politícos.
Art. 99. A Pessoa do Imperador é inviolavel, e Sagrada: ElIe não está sujeito a responsabilidade alguma.
Art. 100. Os seus Tititbos são 'Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil" e tem o Tratamento de
Magesta(le Imperial.
Art. 101. O Imperador exerce o Poder Moderador

	

1. Nomeando os Senadores,	na fórma do Art. 43.	 -
II. Convocando a Assembléa Geral extraordinariamente nos intereallos das Sessões, quando assim o pede o bem do -
lmoperio.
III. Sanccionando os Decretos, e Resoluções da Assernbléa Geral, para que tenham força de Lei: Art. 62.
IV Approvando, e suspendendo interinamente as Resoluções dos Conselhos Provinciaes: Mis. 86 e 87.
V Prorrogando, ou adiando a A&sembléa Geral, e dissolvendo a Camara dos Deputados, nos casos, em que o exigir
a salvação tio Estado; convocando immediatamente outra, que a substitua.
VI.Nomeando, e demittindo livremente os Ministros de Estado.
VII.Suspendendo os Magistrados nos casos do Art. 154.

Mi. 167. Em todas as Cidades, e VilIas ora existentes, e nas mais, que para o futuro se criarem haverá Camaras,
is quaes compete o Governo econonmico, e municipal das mesmas Cidades, e VilIas.
Art. 168. As Camuaras serão electivas, e compostas do numero de Vereadores, que a Lei designar, e o que obtiver maior
numero de votos, será ]'residente.
,ri. 169. O exerciciu de suas funcções muuicipaes, forii''ão das suas Posturas policiavs, applicação das suas
01 md:m' todas ;L si ias Imiri ciii ires, ('1 itoiS attrihi mições. serão decretadas por tinia Lei regi mlamnt'm ti a

((is i hris:t do Brasil beija  balança,

	

ra cobrir tanta inÍãmiiia e cobardia'	Estandarte que a luz do sol encerra,
(...) Meu Deus! ineu I)eus! Mas que bandeira é esta, E as promessas divinas de esperança..

	

Que imprudente na gávea tripudia?!...	(...) Antes te houvessem roto tia batalha	("O navio negreiro", de Castro Alves.

	

(...)Auriverde pendão de minha terra.	Que servires a uni povo de niortalha'	Poema sobre o tráfico de escravos)
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"Ç)tiaido Aires saiu do Passeio
Público, suspeitava alguma cousa, e
seguiu até o largo da Carioca. Poucas
palavras e sumidas, gente parada,
caras espantadas, vultos que
arrepiavam caminho, mas nenhuiii
notícia clara nem completa. Na rua
do Ouvidor, soube que os militares
tinham feito uma revolução ( ... ).
Voltou ao largo, onde três tílbures o
disputaram ( ... ). Não perguntou
nada ao cocheiro; este é que lhe
disse tudo e o resto ( ... ). O
imperador, capturado em Petrópolis,
vinha descendo a serra."

("Esaú eJacó", romance de Machado
de Assis. Capítulo intitulado "Manhã
de 15", abordando a perplexidade
popular com a queda da monarquia.)

Os segmentos médios da sociedade e os imigrantes adentram a cena política e, após o "boom" do café,
levantam as bandeiras da República e da abolição. Não interessa a emancipação social cio negro, mas o fim
formal da escravidão, que, assim Como O fim do Império, extinguiria privilégios e favores. E, na República,
a ascensão dependeria da competência de cada um.

Minas, com o maior contingente de escravos no Império, era um baluarte cio escravismo. O Partido Republi-
cano só foi fundado em Ouro Preto em 1888, às vésperas da queda da monarquia. Em 1850, além do fim do
tráfico negreiro, entra em vigor a Lei de Terras, que define o proprietário, em substituição ao sistema de
doação de sesmarias, e impede que o imigrante use a terra para se estabelecer.

Paulistas à frente, a classe senhorial encampa a luta pela República, vista como igualdade formal de t(XIOs
perante o direito e decorrente das conquistas do tempo, num lento e natural evoluir da sociedade. A voga do
positivismo põe a nu o pilar escravista da sociedade e sua estrutura hierarquizada, assentada nos monopólios
e privilégios coloniais, preservados no Império.

O exército, devido às campanhas externas, como a Guerra do Paraguai, é levado ase abrir à generalidade da
população, organizando-se com base na competência, e não mais no apadrinhamento, num processo de
organização racional e impessoal. Os militares, legitimando seu trabalho, passam a defender intransigente-
incute a corporação.

Lei de Terras, de 18 de setembro de 1850

Art. 1. Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título
que não seja o de compra. ( ... )

Art. 17. Os estrangeiros que comprarem terras, e nelas se estabelece-
rem, ou vierem à sua custa exercer qualquer indústria no país, serão
naturalizados, querendo. depois de dois anos de residência. ( ... )

Art. 18. O Governo fica autorizado a mandar vir anualmente à custa do
Tesouro certo número de colonos livres para serem empregados, pelo
tempo que for marcado, em estabelecimentos agrícolas, ou nos traba-
lhos dirigidos pela Administração pública, ou na formação de colônias
nos lugares com que estas mais convierem. ( ... )

Lei Euse'hio de Queirós, de 4 de setembro de 1850

Art. 1. As embarcações brasileiras encontradas em qualquer parte, e as
estrangeiras encontracla.s nos portos, enseadas, ancoradouros, ou lia-
res territoriais do Brasil, tendo a seu bordo escravos, cuja importação é
proibida pela Lei de sete de novembro de mil oitocentos e trinta e um, ou
havendo-os desembarcado, serão apreendidas pelas autoridades, ou
pelos navios de guerra brasileiros e consideradas importadoras de es-
cravos. Aquelas ctue não tiverem escravos a bordo, porém que se encon-
trarem com os sinais de se empregarem no tráfico de escravos, serão
igualmente apreendidas, e consideradas em tentativa de importação de
escravos. ( ... )

Ari. 4. A importação de escravos no território do Império fica nele
considerada como pirataria. ( ... )

Au. 6. 'Ralos OS escravos que forem apreendidos serão reexportados por
conta do Estado para os portos de onde tiverem vindo, ou para qualquer
outro ponto fora do Império.
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Enquanto os militares centralizam a cena política no início da República, os fazendeiros-cafeicultores
abandonam a nau monárquica, ressentidos pela falta de indenização pela perda dos escravos.

As eleições republicanas, apesar da adoção do sufrágio universal, excluem a maioria, pois o analfabeto não
pode votar, o que afeta escravos libertos e imigrantes. O voto não era secreto, e a contagem cabia ao próprio
governo, estimulando fraudes.

Em Minas, o controle da chapa oficial dos candidatos assegurava a eleição dos senadores e dos 48 deputados
constituintes. A Constituição Estadual de 1891 garante a continuidade de privilégios preservados no Império,
ao mesmo tempo em que promove a descentralização do poder político, impossibilitando uma direção
política única no Estado.

Coni o governo Campos Sales, instala-se a"pax republicana", garantindo autonomia aos grupos oligárquicos
de cada Estado, em troca de apoio político no Congresso. A Presidência cia República, até 1930, não
funcionou COMO marionete a serviço dos interesses agrários, independente dos interesses locais, negociava
com a banca internacional, podendo fazer uma política deflacionária, intervindo na política cambial,
contrariando os interesses cafeeiros imediatos.

ElldltIantO, em Canudos, seguidores de Antônio Conselheiro contestam o exército nacional, tenentes e
intelectuais percebem que a política café-com-leite (alternância de paulistas e mineiros no poder) não
correspondia à "república dos sonhos. Nas cidades, o movimento operário começa a reivindicar leis traba-
lhistas, férias e outras garantias mínimas.

Constituição da República dos
Estados Unidos do Brasil, de 1891

Art. 70— São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que
se alistarem na forma da lei.

]O_ Não ixxiem alistar-se eleitores para as eleições federais
ou pira as dos Estados:

1") os mendigos;

20) os analfabetos;

3°) as l)l'aç1s de pré, excetuados os alunos das escolas
militares (te ensino superior:

40) os religiosos de ordens monásticas, companhias,
congregações ou comunidades de qualquer dei moi mii nação,
sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que importe
a renúncia da liberdade individual.

§ 2' - São inelegíveis os cidadãos não alistáveis.

A vilal... 'linha (luas mas principais: a antiga, determinada pelo velho caminho de trepas, e a nova, cuja origem veio da ligação
da velha com a estrada de ferro. Elas se encontravam em 'I sendo o braço vertical o caminho da estação. As outras partiam delas,
:ms casas juntavam-se lmli)ami2uuemmte no começo, depois iam espaçando, espaçumclo, até acabar cmii inato, em campo. A antiga
chamava-se Marechal Dcodom, ex-Imperador: e a nova. Marechal Floli2ulo, ex-imimperatriz. De uma (las extremidades cia Rua
Manxhal Deokan, partia a da Matriz, que ia ter à igreja. ao alto de uma colina, feia e pobre no seu estilo jesuítico. À esquerda da
estação, num campo. a Praçada República, a que ia dar uma rua mal esboçada porespaçadas casas, ficava a Câmara Municipal."

("'fliste flui de Policarpo Quarma", romancede Lima Barreto, em descmição que capta as mudanças políticas no cenário de uma
vila, no início da República)
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"O ano, 1 9iO. 0 dia. $ (IL otiiiilwo.  ... )
Já não era possível ignorar: uma coisa
muito grave ia acontecer, estava
acontecendo. Falara-se tanto nessa
coisa, aos brados, cru 	e
comícios, e sucedera uma calma tão
l)fofUnda em setembro, que ninguém
mais pensava ou parecia pensar nisso.  E
de repente estourava ( ... )."

("Um dia de outubro", de Carlos
Drnmmond de Andrade, crônica
publicada no livro A bolsa & a vida)

"outubro a despertar em rebeldia
(Ó meu passado!) e tropas se alinhando
no caminho do Túnel: quem diria
que a liberdade é um não-sei-quê nem
quando?"

("Outubro", (te Carlos Drummond de
Andrade. Poema publicado no livro
"Versiprosa".)

A Aliança Liberal não aceita as eleições que reafirmam  modelo
fraudulento das anteriores e derruba o governo Washington Luiz. O
movimento equilibrava idéias opostas: as da oligarquia liberal
(moralização dos serviços públicos, transparência e valorização da
representação popular, realização dos princípios federalistas) e as dos
tenentes e dos segmentos médios (pelo fortalecimento do Estado cen-
tralizado, capaz de absorver e superar conflitos sociais e trabalhistas).

No govtnlo provisótio, kcliain-sc 2L5 Assembléias legislativas, colocam-se interventores (exceção de Minas, em (ftt
o governador eleito pernianece), a maioria oriunda do tenentismo. São Paulo levanta-se em armas, pedindo urna
Constituinte. Getúlio Vargas prepara, aos poucos, a volta is eleições. Institui o (Migo Eleitora! (1932), que passa a
incorporar o voto feminino e o voto obrigatório e secreto. Estabelece a justiça Eleitoral, retirando do Legislativo o
controle sobre seu pnxesso de renovação. As eleições para a Constituinte garantem a representação classista, que
defende interesses profissionais ou corporativos, para contrabalançar o peso dos Estados maiores.

A Constituição de 1934 inclui dispositivos da legislação trabalhista, incorpora princípios do federalismo e
deixa aos Estados competências específicas. A Constituinte estadual mostra debates intensos sobre temas
como a volta do unicameralismo - o fim do Senado estadual -, a representação classista, as imunidades
parlamentares, a elaboração do orçamento.

A dificuldade de organização das classes provoca soluções autoritárias, tanto entre conservadores como entre
liberais e a esquerda. O autoritarismo impõe-se sobre o modelo formal e jurídico da liberal democracia. A Lei
de Segurança Nacional é aperfeiçoada durante o governo Vargas, tornando-se cada vez mais rigorosa e
detalhada. O Estado Novo irá explicitarlima realidade cultural e políticaprecxistcntc. instituindo o autoritarismo
como regime de estado.

Constituição da República dos Estados Unidos

do Brasil, de 1934

Ai't 13 Os Municípios serão organizados (te forma que lhes
tique assegurada a autonomia em tudo quanto respeite ao seu
peculiar interessçe especialmente:

-- a eletividade do l > refeito e dos Vereadores da Câmara
MtâiicipaL podendo aquele ser eleito por esta;

II -- a decretação (los SEUS impostos e taxas, a arrecadação e
apl icação das suas rendas;

til .- A orgtnização dos serviços de sua competência.

§ 10 - O Prefeito poderá ser de nomeação do Governo do
Estado no Município da C4atal e nas estâncias hidrominerais.

(...)

Atos das Disposições Constitucionais Transitórias:

Art 30 — Noventa (lias depois de promulgada esta Constituição,
realizar-se-ão as eleições dos membros da Câmara dos Depu-
tados e das Assembhias Constituintes dos Estados, tinia vez
inauguradas, estas últimas passarão a eleger os Governado-
res e os representantes dos Estados no Se nado, Federal, a
empossar aqueles e a elaborar, no prazo ntáxio de (lilalro
meses, as respdtiva.s Conslittiições, transformaudo-se, a se-
guir, em Assembléias o,rdi nárias providenciando, desde logo,
para que seja atendida a reprçsçntação (Ias profissões.
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\fastando as oligarquias que persistiram no período de 1930 a 1937, o Estado
Novo institui um modelo de gestão administrativa baseado em órgãos técnicos
ao interior do aparelho de estado, enquanto o federalismo desaparece na cena
'imbólica da queima das bandeiras estaduais. Fechados o Congresso Nacional,
as Assembléias Legislativas e as Câmaras Municipais, seriam indicados

interventores cio cada Estado, obedecendo a uma centralização total no Rio de Janeiro.
As burocracias civil e militar aliam-se à burguesia industrial para promover a industrialização do País, sem
conflitos sociais. As Forças Armadas assumem vários órgãos técnicos, e a tutela do Estado sobre a organização
sindical (expurgando os comunistas) impede a livre expressão de interesses (sobretudo a greve) e a criação
de centrais operárias autônomas.

Quando explode a guerra mundial, a conjuntura internacional do capitalismo marcava-se pela disputa
entre duas formas de estado: a liberal-democrática, patrocinada pela Inglaterra e pelos Estados tinidos, e a
nazi-fascista, vigente na Alemanha, Itália e Japão.

Consti tUiÇã() da República dos
Estados Unidos do Brasil, 1937

Art. 26— Os Municípios serão organizados de fonna a ser-lhes assegura-
(Ia autonomia em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse, e,
especialmente:
a) à escolha (los Vereadores pelo sufrágio direto dos munícipes alistados
eleitores na fonna da lei;
h) a decretação dos impostos e taxas atribuídos à sua competência por
esta Constituição e pelas Constituições e leis dos Estados;
c) à organização dos serviços públicos de caráter local.
Art. 27 — O Prefeito será de livre nomeação do Governador do Estado. (...)
Ari. 46 — A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo,
eleitos mediante sufrágio indireto. ( ... )
Au. 82 - O Colégio Eleitoral do Presidente da República compõe-se:
a) de eleitores designados pelas Câmaras Municipais, elegendo cada Es-
tado um número de eleitores proporcional à sua população, não poden-
do, entretanto, o máximo desse m'uniero exceder de vinte e cinco;
h) de cinqüenta eleitores, designados pelo Conselho da Economia Nacio-
nal, dentre empregadores e empregados em número igual;
c) de vinte e cinco eleitores, designados pela Câmara dos Deputados e de
vinte e cinco designados pelo Conselho Federal, dentre cidadãos de notó-
ria reputação. ( ... )
Art. 178— São dissolvidos nesta (lata a Câmara dos Deputados, o Senado
Federal, as Assembléias Legislativas dos Estados e as Câmaras Munici-
pais. As eleições ao Parlamento nacional serão marcadas p'o Presidente
da República, depois de realizado o plebiscito a que se refere o art. 187.

"Virei-me, enxerguei um tipinho de farda
branca, de gorro branco, a passear em

frente às linhas estateladas. (...) O
discurso, incisivo e rápido, com certeza se

dirigia aos recém-chegados: - Aqui não
há direito. Escutem. Nenhum direito.

Quem foi grande esqueça-se disto. Aqui
não há grandes. ]lido, igual. Os que têm

protetores ficam lá fora. Atenção. Vocês
não vêm corrigir-se, estão ouvindo? Não

vêm corrigir-se: vêm morrer. (...)
O mundo se tornava fascista. Num

mundo assim, que futuro nos
reservariam? Provavelmente não havia

lugar para nós, éramos fantasmas,
rolaríamos de cárcere em cárcere,

findaríamos num campo de
concentração. Nenhuma utilidade
representávamos na ordem nova."

('Memórias do cárcere", de Graciliano
Ramos. Relato do autor, comunista,

confinado por motivo político no presídio
da Ilha Grande.)

Getúlio Vargas foi o primeiro governante a aproveitar os recursos da
comunicação, com a criação do Departamento de Imprensa e Propa-
ganda - I)IP Em discursos radiofônicos, dirigidos aos trabalhadores do
Brasil, anunciava medidas como o salário mínimo e outras leis traba-
lhistas, reunidas na CCL em 1943. Criou-se a imagem de um governante
amigo e pai, guia dos brasileiros, em especial dos trabalhadores.
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Com o deslanche da industrialização e o apoio aos Aliados na Segunda Guerra, o Estado getulista passa a
sofrer pressões pela redemocratização, tanto da UNE quanto da imprensa liberal e da elite mineira. Esta
explicita com um manifesto suas aspirações democráticas.

O final do Fstado Novo gera nova Constituinte, mas não afeta nem o centralismo administrativo nem o estilo de
gestão introduzidos por Vargas. Lideranças liberal-conservadoras buscavam estabilidade social, conservação
básica da ordem econômica e desenvolvimento do capitalismo nacional associado à tecnologia e aos capitais
estrangeiros. A Constituição de 1946 funcionaria, assim, CO() rígida moldura para as estaduais. Em Minas, a
tarefa de fazer, modificar e revogar leis competia à Assembléia, mas agora com sanção do Governador.

A industrialização acelerada e a migração interna levam à visão do trabalhador como massa. Emerge o
populismo como recurso de poder tanto !ara autoritários como para democratas. O eleitorado progressiva-
mente se emancipa da tutela dos chefes corais.

De volta ao governo do País, dessa vez pela via deniocrática, Getúlio Vargas enfrenta oposição no Parlamento
e nas Forças Armadas. Seu suicídio provoca reação popular, e os udenistas, na liderança da oposição, passaiu
a ser vistos como uma ameaça às conquistas sociais e trabalhistas.

Em meio a turbulências políticas, Juscelino Kubitschek chega ao poder em uma democracia de massas
regida por uma Constituição liberal, por um sistema partidário de âmbito nacional, por uni Congresso
valorizado, por eleições livres e periódicas e pela liberdade de imprensa.

Constituição Mineira de 1947

Art. 86 Os cargos de Vereador e (te Vice-Prefeito, considera
dos serviço público relevante, são gratuitos, sendo remunerado
o de Prefeito. O Subsídio deste, dentro dos limites ileteriinnadus
cm lei, e, em proporção com a renda do exercício anterior, será
fixado pela Câmara Municipal, no último ano de cada período.

Parágrafo único - O Vereador poderá receber ajuda de custo a ser
fixada em lei e correspondente ao comparecimento às reuniões
ordinárias da Câmara Municipal.

Art. 
87 - 

O número de Vereadores será ímpar, limitado o
mínimo a sete e o máximo a quinze, salvo na Capital, onde será
de vinte e um. ( ... )

Art. 90 - A Câmara Municipal reunir-se-á, pelo menos, duas
vezes por ano.

Parágrafo único - Na primeira reunião, que se realizará até o dia
quinze de fevereiro, tomará contas ao Prefeito, deliberando sobre
elas e, na segunda. que se verificará na última quinzena de
outubro, votará o Orçamento. ( ... )

Art. 95—Os Municípios da mesma região, pelo voto de dois terços
dos membros componentes das respectivas Câniaras, poderão
agnipar-se, constituindo-se Clii pessoa jurídica, para instalação,
exploração e administração de serviços comuns.

Você, por exemplo Nando, você
calculou, nos confins do Xingu, que a

norte de Getúlio Vargas pudesse
Passar em branca nuvem? Que o

velho metesse uma bala no peito e
pn)Iito, fossem todos dormir depois?"

(Quarup', romance de Antônio
Callado)

Esta é a estória. Ia uni menino, Com
os Tios, passar dias no lugar onde se

construía a grande cidade. ( ... ) A
grande cidade apenas começava a

fazer-se, num semi-ermo, no
chapadão: a mágica monotonia, os
diluídos ares. ( ... ) Mal podia com o

que agora lhe mostravam, na
ci rcuntristeza: o um horizonte,

homens no trabalho de
terraplenagem, os caminhões (te

cascalho, as vagas árvores, o velame-
do-campo apenas uma planta

ik'butada, o encantamento morto e
scin pássaros, o ar cheio de poeira"

(Extraído do conto "Margens (la
in "Primeiras Fstórias", de

João Guimarães Rosa, passemn
sobre a construção de Brasília.)
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YV BRASÍLIA
Plano Piloto

da economia. Seu sucessor, Jânio Quadros, eleito com o apoio
da UM, beneficiou-se das denúncias (te corrupção no final
do governo JK. Enfrentou a desconfiança do Congresso com
o gesto ousado da renúncia, na esperança de urna volta nos
braços (lo povo, mas, em vez disso, jogou o numa crise sem
precedentes.

,\ posse do vice, João Goulart, identificado como populista e
socialista, criou uru clima (te hostilidade com a alta hierar-
quia das Forças Armadas. jango não consegue montar uma
base de apoio iiein no Parlamento nem nas ruas. A solução
parlamentarista, que permitiu sua posse, é depois rejeitada

por nu plebiscito. Com o mundo cindido pela guerra fria, os ((bates no Brasil em torno das reformas de base
ezaltavam os ânimos. O golpe militar, precipitado uso Minas Gerais, ocorre praticamente sem resistências.

"0 Coronel Ibiratinga chegou acompanhado de
oficiais fardados. (...) lleriuiógenes reconheceu com

Á)flStltulÇ
—
aO Federal, 1967	

pasmo num dos oficiais um 'camponês' cia sua liga:
— 'lii, bem, seu Iscanote da peste, traidor.

Juscelino Kubitschek de Oliveira elegeu-se Governador (te Minas em 1950, quando
Getúlio Vargas conquistava a Presidência da República. A base (te sua administra
ção seria o binômio energia e transporte. Seu desafio era construir um Estado
moderno e industrializado, a partir de unia coligação política em que os intere&ss
agrários eram fortes. Em Minas, com acertos entre tecnocratas, empresários e
oligarcas, permitiu-se tanto uma política nacional-desenvolvimentista (Gustavo
Capanema, José Maria Alkimin e 'luicredo Neves. sustentadores (10 l)aCt() populista)
qwuito lideraiiças antipopulistas (Maga]hães Pinto, Milton Canilx)s, Pedro Aleixo).

Art 142 São cleitori os brasileiros maiores (te dezoito anos,
alistados na forma da lei.

(...) §2o°— Os militares silo alistáveis desde que oficiais,
aspirantes-a-oficiais. guardas-marinha, subtenentes, ou
suboficiais, sargentos ou alunos das escolas militares (te en-
sino superior para fonuação de oficiais.
§30_ Não podem alistar-se eleitores:

a) os analfabetos; ( ... )

c) os que estejam privados, temporária ou definitivamente,
dos direitos políticos.

Ato Institucional n° 5,
de 13 de dezembro de 1968

Art 200 - O Presidente da República poderá decretar o recesso
do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das
Câmaras de Vereadores. ( ... )

Art 4o0 - No interesse (te preservar a Revolução, o Presidente da
República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, e sem as
limitações previstas na Constituição, lzxlerá suspenderosdirei-
tos políticos (te (fuaisquer cidadãos pelo prazo (te lO anos e
cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais.

Foi o (mim preso brutalmente o 1 Iemiógenes. levou
uni tapa, uru axa, um pontapé e enlnam no carro com
unia joelhada do oficial ilLsultado. os cauumpomieses do
grupo do 1 lemiógeiues e os que estavuiu mais por perto
tremeram de raiva e bem que quiseram fazer alguma
coisa e um deles se lembrou da frase inteira da lição
74, a qual cisseeni voz alta:
— Isto não é democracia, governo do povo?

- Que é que tu está falando aí? — berrou um
soldado na cara dele.
Feito menino que assobia no escuro o camponês
saiu com o resto da lição:

Cra. cre, cri, crus, cm. Escravo.
Os outros acompanharam diante (los soldados
bestificados.
(...) Foram to cactos pira dentro dos carros aos
empurrões por soldados pálidos que por
desconhecerem a lição 74 acreditavam na súbita
loucura daqueles homens.
(.0.) - O BRASIl. CRESCE COM CRISES MAS

CRESCE. DEMOCRACIA. CRA, CRE, CRI, CRO, CRU!"

(''Quarup'', romance de Antônio CalIaclo. 'trecho
( lHC retraia cena de prisão de membros das ligas
Camponesas que prOtestan) recitando lição de seu
curso de alfabetização de adultos).
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o golpe militar de 1 9(i. a A.\wnlhkia 1 'gislativa de Minas Gerais peri iaiwce aberta, ao contrário do ocorrido
durante o Estado Novo, mas sin as prerrogativas que pudessem entrar em choque com o Executivo. Deputados
identificados como oposição ao novo regime tiveram seus mandatos cassados pelos próprios pares.
O emprego abundante na indústria e a mobilidade demográfica, acompanhados do alto crescimento do PIB, criam no
País a sensação de um "milagre econômico". A população, entretida pela televisão, com as novelas de padrão
internacional, e sob a censura da imprensa, a princípio aprova o regime militar, pouco se interessando por democracia
representativa. Vota-se por obrigação.
O ano de 1974, com o governo Geisel, marca n início da distensão rumo àdemocracia, anunciadacomo 'lenta, gradual
e segura'. Com a volta da inflação e a corrosão salarial, há um avanço dos movimentos sociais e operários. A
apresentação de urna emenda à Constituição pedindo eleições diretas para Presidente da República, já no final do
governo Figueiredo, leva grand(^  multidões para as ruas. Derrotada no Congresso, influencia na eleição de Tancredo
Neves e na convocação da Assembléia Constituinte.
Flin 1986 é realizado o Simpósio Minas Gerais e a Constituinte, em que temas para a próxima Constituição foram debatidos
i i a Assembléia estadual com entidades de classe e representantes da sociedade civil. O ano de 1991 niarca a implementação
de um Plano Plurianual de Ação Governamental, realizado em conjunto pelos três lkxlems. Foi solicitada e cumprida a
hsponihiIidade financeira prevista nos orç;uoentos anuais. A crise dos sal ários (tos kpntados. em 2001, evidenciada pela

')ciedade mineira.
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Constituição Federal, 1988
Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis
que adotarem, observados os princípios desta Constiwição.( ... )
§ 3°— Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas
por agrupamentos de Municípios liinítroles, para integrar a organiza-
ção, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse co-
Inoni. ( ... )
Ari. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos,

1 loje \Ï)Cê é, (lilCifi 111a11(1:1 	 Com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos

Falou tá falado	 membros da Câmara Municipal, que a promulgará. atendidos os prin-
-	'	-	 cípio estabelecidos nesta Cou.stituição .(...)

Não tem discussão.
.\ minha gente hoje anda
Falando de lado

olhando pro chão, viu?
Apesar de você

\manhã há de ser
Outro dia
Eu pergunto a você
O)mO vai proibir
Quando o galo insistir

Constituição Estadual, 1989
Art. 175 - O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal,
que se compõe de Vereadores.
§ 1° - O número de Vereadores é proporcional à população do Municí-
pio, observados os limitas estabelecidos na Constituição da República.
§ 2° - No início e no término (te cada iiiandato, o Vereador apresenta-
rá, à Câmara Municipal, declaração (te seus bens.
§ 3° -- O Vereador se sujeita, 1)0 que couber, às proibições, incompatibi-
lidades e perda de mandato aplicáveis ao Deputado Estadual. (...)

Em cantar."	 Art. 180- ACâinara Municipal julgará as contas do Prefeito, mediante
(Letra de Chico Buarque de Ilollanda	parecer prévio do Tribunal de Contas, que terá trezentos e sessenta dias
para a canção "Apesar de você", metá-	de prazo, contados de seu recebimento, para emiti-lo, na forma dalei.	1

fora para os anos de chumbo).	 -	_____
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Representação Política e Cidadania em Minas Gerais
Realização.
Aemblia 1.egialatwa do Estado de Minas (erus
Texto original;
Luiz Feman&s de Assis
Texto final, pesquisa  literária e jurfdica
Angela Leite de Castilho Souza
Isalino Silva de Albergaria
Marcelo Fon.seca Ribeiro de Castro
Programação visual:
Rodrigo Valente de Noronha
Revisão final:
Comunicação Visual
Produção:
Itália Fattsia Machado de Grisolia
Agradedmentos:
Museu histórico Abílio Barrelo - MHAB
Biblioteca Deputado Camilo Proles - G1)1
Diretoria de Comunicação Institucional DCI

Imagens:
América portuguesa: 1 - Família de índios l)otocudos.deJoh:uu) MuriI2 Rugenda ld:Iathel; 2 - Mapa do temai de Vila Rica; 3 - Anjos, de Manuel
da Costa Atakle; i - Família de índios botocudos, de Johann Morit y. Rugendos.
Independência e fundação: 1 - Dom Pedro II; 2—Mapa da província de Minas Gerais: 3 - "Carregadores de café", litografia de Ludwig & Briggs,
do álbum 'lix' Hraihan souvenir (1846-1849).

Transição para a República 1 - Caricatura de Dom Pedro II: 2 - 'Batalha do Aval" (detalhe), de Pedro Américo (1877); 3— Planta da Estrada de
Ferro D. Pedro II.
Primeira República 1 - Afonso Peita 2 - Planta cadastro] de Belo Horizonte (1895) - MHAB: 3 - Comissão Construtora de Belo Horizonte (1895)
- MIIAB; 4 -. Navio de emigrantes", de Lasar Segail (1941).
Era Vargas: Revolução de 30: l - Getúlio Vargas; 2— "Oper'uios", de Tarsila do Amoral (1933); 4— Palanque em Belo Horizonte (1935) - MIIAB.

Era Vargas: Estado Novo: l - Benedito Valadares: 2— Dia do Trabalho no campo do Vasco da Gama (1942); 3 - Recepção a Hitler em Nummherg
(1938); 6 - Postal do viaduto de Santa Teresa (1940).
Era Vargas: Redemocratização: 1 - Milton Campos: 2 —Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas: 3— Enterro de Getúlio Vargas em São Borja (1954);
4 - Postal (lo' regata na Lagoa da Pampulha (1946); 6 - Postal comemorativo do Cinqüentenário de Belo Horizonte (1947).

DCJK ajango: 1 'Retrato deJusceliiio Kubitschek", de Alberto (Li Veiga Guignard (1944): 2 - Plano Piloto de Brasilia, de Lúcio Costa (1957); 3—
Visita olcJK à Festa Nacional da UNE (1956).

Dos anos de chumbo à hlst6rla Imediata-- 1 - Tancredo Neves; 2 - Manifestação estudantil (1977) —Acervo jornal Estado de Minas; 3— Manifestação
Diretosjá(1984) —MHAB;4 —(4tada Folha de Paulo (1968); 5 —Capa da Folha de £ Paulo (1984);6— Manifestação deprofessores (2002).
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