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APRESENTAÇÃO
Preservar a memória é dever de todas as instituições. No caso das públicas, essa 
obrigação é ainda maior, pois, como são mantidas com recursos da sociedade, essas 
entidades precisam tornar transparentes todas as informações sobre sua atividade, 
inclusive sua história.

Essa foi a motivação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais ao idealizar e viabili-
zar a criação de seu Memorial, agora aberto ao público. Como organismo vivo, sempre 
buscará estabelecer a conexão entre o passado e o presente do Legislativo. Afinal, a 
Assembleia faz parte da vida de Minas Gerais há quase dois séculos, atuando na 
criação de leis, na fiscalização do poder público e no debate de temas de interesse 
da sociedade e se abrindo para acolher os anseios, as carências, as demandas e os 
sonhos da população. 

Esse caminho, naturalmente, não foi – e não é – linear, mas feito também de cur-
vas, atalhos, subidas e descidas, em sintonia com a trajetória do Brasil, do Estado e, 
fundamentalmente, dos mineiros. 
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Não nos inspirou, na construção do Memorial, a ideia de criar um centro meramen-
te informativo, promocional e de exposições, mas, sim, a de edificar uma instituição 
capaz de promover, pelo estímulo ao debate, a formação política dos cidadãos, de 

modo especial dos mais jovens, objeto de atenção 
especial na concepção museológica aqui adotada. 

Queremos que o visitante de nosso Memorial 
saia daqui instigado a pensar na trajetória do Le-
gislativo como parte de sua própria vida, de sua 
cidadania, e seja motivado a reagir politicamente, a 
participar e a ajudar a construir os próximos capí-
tulos da história. 

Estimulou-nos, ainda, fazer justiça aos homens 
e às mulheres que construíram o Parlamento até 
aqui, cada um trazendo, a seu tempo e a sua hora, 
não apenas a representação que lhe foi dada pe-
los votos, mas sua formação pessoal, suas opções 

políticas, suas emoções, enfim, todo o acervo humano que, no conjunto, formou o 
rico caldo de cultura em que prosperou o nosso tempo. 

A instalação deste Memorial, ora entregue ao público, é resultado de decisão do 
conjunto dos parlamentares estaduais mineiros, sancionada pela Mesa Diretora, e da 
dedicação e da competência dos servidores que há meses vêm se aplicando na sua 
construção. 

Esperamos que o espaço cumpra os objetivos para os quais foi projetado e que 
nos ajude a prosseguir na tarefa de edificar uma Minas melhor, mais solidária, mais 
participativa e com menos desigualdades. 

Minas Gerais, novembro de 2013.

Dinis Pinheiro
Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Preservar 

a memória 

é dever de 

todas as 

instituições.
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INTRODUÇÃO
O Memorial da Assembleia de Minas nasceu da necessidade de se preservar a história 
dessa instituição que, precedida pela experiência legislativa das câmaras das vilas co-
loniais, data do século XIX, período imperial, e reflete as diversas fases da República, 
configurando uma travessia que, mesmo sujeita a adversidades e impasses, não im-
pediu o aprimoramento das funções do Poder Legislativo em nosso Estado.

Sua criação procura compreender como determinadas ações e agentes específi-
cos, ao longo de alguns séculos e no contexto do desenvolvimento político de Minas 
Gerais, levaram ao amadurecimento de um organismo essencial à democracia. Trata-
-se de manter presente uma memória coletiva, valendo-se da memória histórica. 

Quanto a esse último aspecto, a consciência da existência de memórias comuns é 
um instrumento importante na formação da identidade de cada um de nós. É, portan-
to, fundamental para que nos reconheçamos como parte de um povo, numa socieda-
de em constante processo de mudança. Essas transformações, contudo, não impe-
dem que guardemos informações, reais ou simbólicas, que registram nossas ideias e 
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nossos costumes, dando forma à nossa cultura e ao nosso entendimento do mundo.
O sociólogo Maurice Halbwachs mostrou como a memória individual resulta de 

percepções produzidas tanto pela memória coletiva quanto pela memória histórica. 
Essas percepções comportam, com efeito, não só reflexões, mas também paixões 
e sentimentos, inevitavelmente presentes nas posturas e nos conflitos que os par-
lamentares devem continuamente administrar, na busca fundamental do consenso 
democrático. Na observação de como reagimos, numa perspectiva política conside-
rada em função do presente ou do futuro, constatamos, como sintetizou a também 
socióloga Agnes Heller, que a história constitui a própria substância da sociedade.

Na matriz mais profunda de nossa cultura, sistemas em plena vigência, como a 
democracia e a República, remontam aos antigos gregos, que também nos legaram 
a construção simbólica da memória. Assim, segundo eles, Mnemosyne, ou Mnemósi-
na, é a deusa da memória, além de ser a mãe das nove musas, criaturas responsáveis 
pelo fluxo criativo nos diversos campos das artes, pela orientação da astronomia e 
pela própria história. Mas Mnemosyne, de acordo com o historiador e antropólogo 
Jean-Pierre Vernant, além de divindade do tempo e da rememoração, é também a 

inventora da linguagem e das palavras. Antes da 
introdução da escrita, cuidava de preservar as nar-
rativas, as sagas e os mitos, daí sua ligação com 
os poetas e com a tradição oral. Enfim, personifi-
cando a capacidade de rememorar e de levar em 
consideração acontecimentos há muito afastados, 
atualizava a crença, imensamente produtiva, na 
origem comum dos homens.

Os museus, espaços dedicados à preservação 
e à exibição das artes ou das ciências, etimologi-
camente remetem à palavra musa, tendo o signifi-
cado original de casa das musas. São eles os pre-
decessores dos memoriais, locais voltados para a 

conservação e a propagação de dados, documentos e imagens relativos à vida das 
instituições.

Constitui-se, portanto, objeto de uma memória institucional, como no caso do 
Memorial da Assembleia de Minas, a reunião de um acervo disponível para a consulta 
de todos os interessados, que retrata não só as atividades da organização, mas sua 
inserção no tempo e no espaço que ocupa na sociedade. O objetivo é gerar informa-
ção qualificada como registro de conhecimento e produção de memória social, numa 
luta, sobretudo, contra o esquecimento, já que a memória costuma ser curta, em 
todos os seus domínios.

Um memorial torna-se um lugar topográfico e simbólico, como imaginou o histo-
riador Pierre Nora, capaz de referenciar e legitimar o trabalho que se realiza no coti-
diano do Parlamento mineiro.

No seu caso específico, o Memorial da Assembleia de Minas localiza-se em um 
espaço nobre do Palácio da Inconfidência, edificação da segunda metade do século 
XX, de reconhecido valor histórico e tombada pelo Patrimônio Cultural do Município 
de Belo Horizonte. O prédio, considerado uma manifestação singular do modernismo 

...a história constitui a própria substância da 
sociedade.



9

tardio, é digno de reconhecimento também por alguns de seus bens móveis e inte-
grados, dentre os quais destacam-se um painel de Yara Tupynambá e uma escultura 
de Amílcar de Castro.

Uma exposição de longa duração, constituída de quatro módulos, ocupa, inicial-
mente, o Memorial, com a finalidade de contribuir 
para a formação da consciência histórica e para o 
fortalecimento da confiança do cidadão nas institui-
ções democráticas.

A mostra possibilita o conhecimento do Parla-
mento mineiro, desde seus primórdios até os dias 
de hoje. Enfatiza não só a produção legislativa, mas 
também a criação de novos canais de participação 
popular, detendo-se em momentos relevantes da 
mobilização política da sociedade mineira.

O primeiro módulo é dedicado a uma visão tem-
poral do Legislativo, buscando suas origens nas 
câmaras coloniais. Visita o Império, ressaltando o 
período regencial, quando se iniciou, de fato, uma 
experiência legislativa em todo o Estado, com a 
criação da Assembleia Provincial. Mostra também 
como, nos primórdios da República, o Congres-
so Mineiro, bicameral, era composto pelo Senado 
Mineiro e pela Câmara dos Deputados. Transmite 
ainda informações importantes, lembrando que, 
após a revolução de 1930, nosso Parlamento fun-
cionou apenas entre 1935 e 1937, sendo reaberto 
em 1947. Sua autonomia, restringida com o golpe 
militar, só foi retomada com a redemocratização.

No segundo módulo, destaca-se o diálogo do Legislativo estadual com a sociedade 
civil e os movimentos sociais, começando na luta pela anistia nos anos 1970 e pas-
sando pela formulação da Constituição de 1989, quando sugestões populares foram 
parcialmente integradas ao projeto final. A partir de então, o Memorial descreve como 
as políticas públicas discutidas na Assembleia têm contado, cada vez mais, com a co-
laboração da sociedade e dos cidadãos, seja por meio de audiências públicas, seja por 
outros eventos institucionais.

O terceiro módulo expõe como a Assembleia realiza seu trabalho, a partir de sua 
função de representação popular. Apresenta, assim, suas incumbências de elaborar, 
seguindo um processo rigoroso e minucioso, leis que auxiliem na organização da vida 
das pessoas e de fiscalizar o Poder Executivo e os diversos órgãos estaduais, além 
das atribuições de mediar conflitos entre a sociedade e o Estado. Mostra, também 
como, nos últimos anos, vem ampliando os canais de interlocução com a sociedade 
para formular e avaliar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento de Minas e 
para a promoção da cidadania.

O último módulo identifica cada um dos parlamentares mineiros durante o período 
republicano.

...as políticas públicas discutidas na Assembleia têm contado, cada vez mais, com a colaboração da sociedade e dos cidadãos...



Dessa forma, o Memorial se descortina à visitação pública, acolhendo grupos e 
indivíduos interessados no fluir dessa narrativa histórica, e pretendendo, sobretudo, 
suscitar investigações e pesquisas que favoreçam a avaliação de fatos imprescindí-
veis à preservação de nossa memória coletiva.

Evocada neste espaço, a deusa da memória é a inspiração para tornar viva a re-
cordação das origens e da atribulada trajetória da Assembleia de Minas, em nome da 
sobrevivência e do aprimoramento da democracia participativa.

Floresta virgem perto de 
Mangaratiba, na província 
do Rio de Janeiro 
Litografia
Johann Moritz Rugendas. Viagem 
pitoresca através do Brasil. Belo 
Horizonte: Ed. Itatiaia Limitada; 
São Paulo: Ed.USP, 1989.
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As vilas coloniais
Tendo como missão atual “exercer a representação e promover a participação política 
da sociedade na elaboração das leis estaduais e na avaliação de políticas públicas 
para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais” (MINAS GERAIS, 2013, p.9), o 
Parlamento estadual percorreu, em diversas etapas, um itinerário em que se reconhe-
cem conquistas significativas de nossa sociedade, enquanto o conceito de represen-
tação política foi sendo modificado e ampliado.

Desse modo, uma coletividade por muito tempo dividida entre senhores e escra-
vos passou a apresentar, depois de uma experiência urbana na época da mineração, 
uma feição rural e oligárquica. Posteriormente, tomou características predominan-
temente urbanas e industriais até se consolidar na forma atual de uma sociedade 
pluralista e democrática.

Em vários momentos desse percurso, mesmo que houvesse eleições e eleitores 
desde a independência, o sufrágio e a participação política eram restritos. Também 
mudou o conceito de cidadão. Se antes apenas os homens de posse – excluidos os 



escravos, os pobres e as mulheres – participavam do jogo político, hoje podem ter 
voz, pelo sufrágio universal, todos os indivíduos acima dos 16 anos. 

Rememorar as Minas e os Gerais (regiões de campos e currais, afastadas dos 
centros de mineração) significa, pois, mergulhar nos mais de 300 anos que nos sepa-
ram da criação das vilas coloniais, no século XVIII. 

Em 1711, foram criadas as primeiras vilas: Vila Real do Ribeirão do Car-
mo (Mariana), Vila Rica de Ouro Preto e Vila Real de Nossa Senhora da 
Conceição (Sabará). 

 Outras quatro surgiram até 1715: Vila de São João del-Rei, Vila Nova 
da Rainha (Caeté), Vila do Príncipe (Serro) e Vila de Nossa Senhora da 
Piedade de Pitangui.

 Depois vieram: Vila de São José del-Rei (atual Tiradentes, 1718) e 
Vila Minas Novas (1730). Já ao final do século XVIII: Vila de São Bento do 
Tamanduá (atual Itapecerica, 1789), Vila Real de Queluz (atual Conselheiro 
Lafaiete, 1790), Vila de Barbacena (1791), Vila de Campanha da Princesa 
(1798) e Vila do Paracatu do Príncipe (1798).

 Em 1714 haviam sido instaladas as três primeiras comarcas da capi-
tania: a de Ouro Preto, com sede em Vila Rica, a do Rio das Velhas, com 
sede em Sabará, e a do Rio das Mortes, com sede em São João del-Rei. 
Bem mais tarde, em 1815, instalou-se a comarca de Paracatu.

A criação do senado da câmara, como era conhecida a câmara municipal, constituía 
condição necessária ao reconhecimento pela Coroa Portuguesa do estatuto de vila. 
O órgão encarregava-se do policiamento e da manutenção da ordem, da decretação 
de bandos (proclamações públicas com força de lei) e da garantia da tributação sobre 
a produção aurífera. Ao mesmo tempo, desempenhava funções assistenciais, res-
ponsabilizando-se pelos enjeitados (órfãos abandonados na roda dos enjeitados que 

Detalhe da carta 
Geographica da Capitania 
de Minas Gerais
Manuscrito de Caetano Luiz de 
Miranda, 1804.
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existia na câmara), pela contratação do responsável pelo controle da propa-
gação de doenças, pela fiscalização de vendas, açougues e matadouros e 
pela expedição de cartas de ofício de parteiras, artífices e mestres de obra. 
As câmaras de vereadores, procuradores, juizes (oficiais camarários) eram 
responsáveis, assim, pela administração e pela justiça local.

 
As eleições para os cargos de oficiais da câmara eram indiretas: o conjun-
to dos homens bons – homens com renda, mas não necessariamente al-
fabetizados – elegia seis representantes, chamados eleitores; estes, divi-
didos em duplas, produziam três listas com os nomes dos homens bons 
que deveriam ocupar os cargos camarários. Tais listas eram guardadas 
em pelouros, que eram bolas de cera, e depositadas no cofre da câmara. 
No final de cada ano, um menino escolhido aleatoriamente retirava um 
dos pelouros, que era aberto e sua lista revelada, indicando quais seriam 
os ocupantes camarários do ano seguinte. 

No testemunho do jesuíta italiano João Antônio Andreoni, que circulou pelas Minas 
no início do século XVIII, havia a necessidade, para os portugueses, de disciplinar a 
população colonial: “a sede insaciável do ouro estimulou a tantos a deixarem suas 
terras e a meterem-se por caminhos tão ásperos como são os das minas, que difi-
cultosamente se poderá dar conta do número das pessoas que atualmente lá estão.” 
(ANTONIL, 2011, p. 167)

Um afluxo populacional nunca visto no Império Português acorreu à região atrás 
do metal, reunindo todo tipo de gente: “homens e mulheres, moços e velhos, pobres 
e ricos, nobres e plebeus, seculares e clérigos, e religiosos de diversos institutos”. 
(ANTONIL, 2011, p. 224). Aqui viviam índios, que fugiam de paulistas rastreadores, 
que, por sua vez, guerreavam com os portugueses pelo domínio territorial e espiritual, 
além de escravas e escravos trazidos para o trabalho compulsório.

Guerra dos emboabas: confronto que uniu portugueses e outros recém-
-chegados, sobretudo baianos e pernambucanos, em conjunto deno-
minados emboabas, contra os paulistas, descobridores das primeiras 
minas, pelo direito de exploração do ouro. No início de 1709, depois de 
aproximadamente um ano de conflito, tropas portuguesas cercaram de-
zenas de paulistas, perto da futura São João del-Rei, no local que seria 
conhecido como Capão da Traição. Mesmo rendidos e tendo deposto as 
armas, os paulistas foram esmagados num episódio sangrento que mar-
cou o fim dos conflitos. Em consequência, foi criada a Capitania de São 
Paulo e Minas do Ouro, no final do mesmo ano. Após a revolta de Vila 
Rica em 1720, a Coroa Portuguesa efetivou a separação das capitanias 
de São Paulo e de Minas Gerais.

Todos deveriam jurar obediência e lealdade a Sua Majestade se quisessem minerar 
nas terras do soberano. No entanto, nem sempre era possível cumprir normas e or-
dens de um rei que se encontrava do outro lado do Atlântico. 

As câmaras de vereadores, 
procuradores, juizes (oficiais camarários) eram 
responsáveis, assim, pela administração e 
pela justiça local.
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Esse rei, exercendo um governo autocrata e absolutista, empenhava-se na dis-
pendiosa manutenção de sua corte em Lisboa. O objetivo da colonização era extrair 
e levar o tributo do ouro, garantindo a presença do Estado e da Igreja com uma série 
de instrumentos legais. Ordenações, posturas, bandos e devassas reprimiam quem 

fosse inconfidente ou infiel, ou seja, traidor do rei.
Súditos e vassalos juravam fidelidade simultâ-

nea à espada portuguesa e à cruz católica. Várias 
ordens tentaram frear os ímpetos de uma elite local 
já considerada de índole rebelde, pronta para se 
amotinar contra o fisco. 

Nas últimas décadas dos Setecentos e no iní-
cio dos Oitocentos, a elite mineira acompanhava 
as transformações no mundo ocidental. Sabia dos 
acontecimentos que levaram à independência dos 
Estados Unidos (1776) e à Revolução Francesa 
(1789) e conhecia, pelos livros, as ideias de liber-
dade, igualdade e fraternidade que percorriam os 
salões e os saraus. 

Muitos desses homens retornaram a Portugal, 
mas outros tantos ficaram e constituíram família, 
montaram patrimônio, definiram seu lugar social 
e desenvolveram a ideia de pertencimento a um 
território. Alguns tornaram-se inconfidentes, pro-
vocando um dos episódios mais conhecidos da 

época, quando se sobressaiu a figura de Tiradentes, que seria elevado, já no período 
republicano, a herói nacional, identificado com um nativismo que se opunha aos pro-
jetos dos colonizadores. 

Com o esgotamento do ouro, a maioria dos homens e das mulheres que vivia 
em vilas e arraiais partiu para o campo. Os mineiros se espalharam pelo território e 
se fixaram principalmente na Zona da Mata e 
no Sul de Minas, que abasteceriam de gêneros 
alimentícios a Corte Portuguesa que desem-
barcara no Rio de Janeiro, em 1808. No sertão 
do noroeste e do norte de Minas, no caminho 
da Bahia, viviam os sertanejos, e, no vale do 
Rio Doce, ainda mata fechada, os temíveis 
botocudos. Foi quando o Triângulo Mineiro foi 
incorporado à província, antes mesmo da in-
dependência do Brasil. 

As grandes distâncias, os caminhos arris-
cados e as dificuldades de comunicação da 
época contribuíram para a relativa autonomia 
das câmaras coloniais, mas não se desenvol-
veram, por outro lado, as condições para se 
estruturar um parlamento regionalizado.

Súditos e vassalos juravam fidelidade simultânea à espada portuguesa e à cruz católica.

Lavagem de ouro próximo à 
montanha do Itacolomi
Litografia
Johann Moritz Rugendas.Viagem 
pitoresca através do Brasil, Belo 
Horizonte: Ed. Itatiaia Limitada; 
São Paulo: Ed.USP, 1989.
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O Império e a Assembleia Provincial 
A memória institucional do Poder Legislativo em Minas Gerais inicia-se, de fato, 
com a Constituição outorgada em 1824, que reorganizou o Estado nacional inde-
pendente. Um efeito determinante, no momento da independência, foi o impacto, 
no Brasil, da queda do absolutismo no mundo europeu, simultaneamente à difusão 
do constitucionalismo, o qual preconizava que mesmo o rei deveria obedecer a uma 
constituição. 

A monarquia constitucional e representativa adotada entre nós revestiu-se, con-
tudo, de um caráter aristocrático e hierarquizado de governar e de organizar o País, 
assegurando à dinastia da família Bragança os bens da Coroa e aos proprietários de 
terras e escravos, as suas posses advindas da era colonial. Todos os outros países na 
América do Sul tornaram-se repúblicas. Só o Brasil instalou a coroa com parlamen-
to, em que Câmara e Senado se reuniam em Assembleia Geral, no Rio de Janeiro, 
deixando às províncias os Conselhos Gerais, órgãos consultivos que dependiam da 
vontade real para funcionar. 
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Em 1822, passamos, então, a ser um país soberano, independente 
de Portugal, que ambicionava ter uma constituição. Houve mesmo o 
início de uma constituinte, mas o imperador, dom Pedro I, acabaria por 
dissolvê-la, por discordâncias quanto às atribuições dos poderes Exe-
cutivo e Legislativo. Foi imposta ao País a Constituição de 1824, que 
vigorou até 1889.

Ao manter a legalidade da escravidão, a carta conservava alijada da ci-
dadania parte considerável da população, a quem era reservado o mundo 
do trabalho e vedada a participação no jogo político.

A Constituição dividiu o País em 19 províncias e estabeleceu quatro 
poderes: o Executivo, chefiado pelo imperador, que o exercia através dos 
ministros do Estado; o Legislativo, dividido em Câmara e Senado; o Judi-
ciário; e o Moderador, que não existia em qualquer outra constituição ame-
ricana, uma vez que refletia a autoridade real e era exercido também pelo 
imperador. Cabia ao responsável pelo Poder Moderador a livre nomeação 
dos ministros de Estado, independentemente da opinião do Legislativo, a 
nomeação dos senadores, a faculdade de dissolver a Câmara e convocar 
novas eleições para renová-la, além do direito de sancionar, ou não, as decisões da 
Câmara e do Senado. 

A pessoa do imperador era considerada inviolável, não estando sujeita a respon-
sabilidade alguma. Isso demonstrava a sobrevivência da mentalidade absolutista que 
ainda se manteve com D. Pedro I, considerado autocrata em excesso e reticente em 
distribuir o poder com os brasileiros. 

O primeiro reinado cerceou a autonomia municipal, com a restrição da competência 
das câmaras às matérias econômicas locais e a proibição de que os vereadores deli-
berassem sobre temas políticos provinciais ou gerais. Esses temas, pela carta de 1824, 
seriam submetidos às decisões do presidente da província, que era nomeado pelo rei. 

A monarquia constitucional e 
representativa 
adotada entre 
nós revestiu-se 
de um caráter 
aristocrático e 
hierarquizado de governar e 
de organizar o 
País...

Bandeira do Império do Brasil
Litografia
Jean-Baptiste Debret.Viagem Pitoresca 
e Histórica ao Brasil, Belo Horizonte: 
Ed. Itatiaia Limitada; São Paulo: 
Ed.USP, 1989.
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Tais decisões deveriam ser endossadas pelos conselhos ge-
rais das províncias, que eram convocados para consulta, sem 
poder de deliberação, durante dois meses por ano. 

Com a vacância do trono português, em 1826, e depois 
da arrastada luta sucessória, dom Pedro I abdicou da coroa 
brasileira, voltando à terra natal como dom Pedro IV para 
lutar pelo trono com seu irmão dom Miguel. 

Quando, depois de 7 de abril de 1831, o primeiro impera-
dor abandonou o País, os setores agrários começaram a se 
movimentar para que o poder centralizado no Rio de Janei-
ro, uma corte ainda dominada por portugueses natos, fosse 
transferido para São Paulo e Minas Gerais, onde se concen-
trava a produção do café, a nova fonte de riqueza do Brasil. 

Passa fora pé de chumbo, vai-te do nosso Brasil, que o Brasil é brasileiro, 
depois do 7 de abril. (dito popular, 1831)

 
A abdicação de Pedro I significou uma mudança de mentalidade para os brasileiros. 
Pela primeira vez não tínhamos a figura emblemática do rei para nos governar. Os 
proprietários de terra e de escravos queriam participar mais efetivamente do poder, 
ao mesmo tempo que temiam pela desagregação territorial do País. O período de 
1831 a 1840, que alguns consideram um interregno republicano, revelava à elite 
brasileira o afastamento emblemático do corpo 
do rei. Essa elite tinha diante de si o desafio de 
reorganizar, sozinha, a jovem nação e, concomi-
tantemente, as províncias, ponto de partida para 
impor uma nova direção aos negócios públicos. 

Queriam os fazendeiros que o poder político e 
administrativo se aproximasse mais de suas terras, 
onde já mandavam e desmandavam nos escravos, 
nos agregados e na família, chegando a invadir o 
espaço público da vila ou da cidade mais próxi-
ma. É o que Raimundo Faoro, em Os donos do 
poder, chamou de “distribuição natural do poder”, 
ou seja, manda quem tem as condições imediatas 
para mandar e não quem, a grande distância física, 
exerce formalmente o poder.

Os ruralistas decidiram, então, reivindicar um 
parlamento provincial no lugar dos conselhos gerais. 
Queriam um poder regionalizado e institucionalizado, 
cujas regras de funcionamento eles pudessem de-
finir. Um Ato Adicional à Constituição de 1824 criou, 
em decorrência, um parlamento em cada província.

Lei 16, de 12 de agosto de 1834: A Re-
gência Permanente em Nome do Imperador o senhor D. Pedro II, faz 

O período de 1831 a 1840, que alguns consideram um interregno 
republicano, revelava à elite 
brasileira o afastamento emblemático do corpo do rei.

Dom Pedro I, de 
Benedicto Calixto
Acervo Museu Paulista
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saber a todos os súditos do Império, competentemente autorizada para 
reformar a Constituição do Império, nos termos da Carta de Lei de doze 
de outubro de 1832, que decretou as seguintes mudanças e adições à 
mesma Constituição.

Art.1. O direito reconhecido e garantido pelo art. 71 da Constituição 
será exercitado pelas Câmaras dos Distritos e pelas Assembleias, que, 
substituindo os Conselhos Gerais, se estabelecerão em todas as provín-
cias com o título de Assembleias Legislativas Provinciais.

A criação, em 1834, e a instalação, em 31 de janeiro de 1835, da Assembleia Provin-
cial Mineira colocaram em funcionamento uma estrutura institucional com capacida-
de de decisões políticas muito mais amplas do que as das câmaras municipais. 

A Assembleia teria, até 1840 pelo menos, grandes prerrogativas e muita autonomia, 
o que lhe permitiu o efetivo exercício do poder legislativo provincial, formulando leis 
sobre divisão civil, judiciária e eclesiástica da província, instrução pública, desapropria-
ção por utilidade pública, finanças e impostos provinciais, obras públicas e estradas. 
Também podia autorizar empréstimos provinciais e municipais, declarar estado de sítio, 
velar pela Constituição e pelas leis mineiras, além de promover estatísticas, realizar a 
catequese e a civilização dos índios e estabelecer colônias, entre outras atribuições.

Levava-se uma fazenda do norte de Minas ou do longínquo Triângulo, numa via-
gem cansativa e desconfortável, cerca de dois meses até 
a capital mineira, Ouro Preto. Para os parlamentares da 
província, era um aventura por caminhos arriscados e 
tortuosos, quase sempre na companhia de tropeiros. A 
sensação de participar da elite política, no entanto, com-
pensava o esforço.

Era um privilégio ser selecionado para exercer o voto 
censitário, que abrangia dois níveis. O primeiro era o 
dos votantes, destinado a quem provasse renda. Esses, 
até 1881, quando foi criada a eleição direta, escolhiam 
os eleitores, que, por sua vez, votavam nos candidatos. 
O sentimento partilhado entre eles era de que lhes era 
dada a incumbência ou a chance de provar que sabiam 
governar tanto a casa, no âmbito privado, quanto o Estado, na arena pública. Mas 
essas fronteiras costumavam se confundir. 

Os deputados provinciais eram escolhidos entre proprietários rurais, funcionários 
públicos e pequenos e grandes comerciantes. Eram eleitos porque reuniam habilida-
des, experiências e conhecimentos que lhes dariam autonomia para que deliberassem 
sobre políticas públicas, mas sem levar em consideração as preferências específicas 
de seus representados, por quem pensavam e agiam. Aceitando participar do Par-
lamento, teriam de abrir mão dos hábitos de mandatário para conviver no dissenso 
político. Oscilavam, entretanto, entre a força do governo central, que pretendia trazer 
a civilização e definir os rumos daquela monarquia acéfala, e a descentralização, que 
os aproximava dos interesses ligados às suas propriedades.

Habitantes de Minas
Litografia
Johann Moritz Rugendas. Viagem 
pitoresca através do Brasil. Belo 
Horizonte: Ed. Itatiaia Limitada; 
São Paulo: Ed.USP, 1989.
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Assembleia Provincial
• Uma legislatura durava dois anos. As reuniões ocorriam durante dois 

meses seguidos. O horário de funcionamento era das 11 às 15 horas.
• A publicidade dos atos do Legislativo não era obrigatória.
• Os discursos eram feitos sempre de improviso, com proibição de se ler 

texto escrito.
• O deputado provincial podia ser, ao mesmo tempo, deputado da As-

sembleia Geral.
• Somente os que tivessem uma determinada renda anual mínima, incluin-

do os analfabetos, podiam votar ou ser votados.
• Os candidatos precisavam ser brasileiros e católicos. As mulheres, os 

empregados, os escravos e os ex-escravos estavam excluídos do pro-
cesso político. 

• A eleição primária ocorria no primeiro domingo do mês de novembro, no 
recinto da Igreja Católica, após a missa do Espírito Santo.
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• O título de eleitor não existia. A eleição não era secreta. O votante, cha-
mado e reconhecido por uma junta local, colocava na urna uma cédula 
já preenchida com os nomes dos seus eleitores.

• A Justiça Eleitoral não existia.
• Os eleitores escolhiam os deputados da província e os deputados e 

os senadores representantes da província na Assembleia Geral 30 dias 
após a eleição primária. A cédula continha os nomes de todos os can-
didatos.

• A apuração geral na capital da província era realizada dois meses depois 
da eleição nos distritos.

• Os trabalhos de apuração terminavam com solene Te Deum (hino litúrgi-
co) na igreja principal. 

A maioria dos mineiros, diferentemente do ocor-
rido no século XVIII, quando a mineração levou a 
uma florescente vida urbana, tinha passado a viver 
no campo, nas beiradas dos municípios que bro-
tavam pelo interior. Os parlamentares, deixando 
os limites de suas fazendas, viram a administração 
provincial, de início, como um grande enigma a ser 
enfrentado. Discutir e redigir leis sobre educação, 
rendas públicas, força policial, imigração, ocupa-
ção de terras, catequese, estradas e correios e 
economia dos municípios eram alguns dos temas 
que os aguardavam na capital da província, onde 
deveriam provar que eram realmente aptos para 
as novas atividades.

Ouro Preto, por seu lado, não mais exercia o 
fascínio dos tempos áureos do século anterior. A 
cidade se mantinha, entretanto, alerta às mudan-
ças que sacudiam o período regencial. Quanto à 
Assembleia Legislativa Provincial, ela funcionaria 
durante todo o período monárquico até 1889, em 

27 legislaturas sem interrupções, atenta aos acontecimentos no Brasil e preocupada 
em organizar sua vida institucional. Os deputados provinciais acompanhavam os fa-
tos nacionais, como a abolição do tráfico negreiro, a imigração, a lei de terras, a cate-
quese dos índios e o novo código comercial, ao mesmo tempo que se organizavam 
internamente e definiam os limites das câmaras municipais mineiras. Mostravam-se, 
por fim, indivíduos qualificados, bem-informados sobre o que se passava na província 
e no Império do Brasil. 

Foi ainda no período regencial que começaram a eclodir revoltas em diversas 
regiões do País. Tais movimentos (Balaiada, Sabinada, Cabanagem, Farroupilha, 
Praieira, entre outros) revelavam aos políticos que, sem a figura emblemática e cen-
tralizadora do rei, o País poderia se desmembrar em várias repúblicas, e suas pro-
priedades – sobretudo terra e escravos – estariam em risco. 

A maioria 

dos mineiros 

tinha passado 

a viver no 

campo, nas 

beiradas dos 

municípios 

que brotavam 

pelo interior.
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Queremos Pedro II, ainda que não tenha idade, a nação 
dispensa a lei, viva a maioridade. (dito popular, 1840)

A elevação do rei-menino ao trono passou a significar a pa-
cificação. O golpe da maioridade, em 1840, tornando dom 
Pedro II imperador aos 14 anos, foi a solução para preservar 
a unidade e a pax do Império. Em seguida, sufocadas as 
rebeliões, procedeu-se à reorganização do estado nacional, 
novamente assentado na figura do rei. A centralização políti-
co-administrativa foi retomada no Rio de Janeiro, voltando a 
esvaziar os legislativos regionais. A resistência mostraria sua 
face com a Revolução Liberal de 1842, ocorrida em Minas 
Gerais e São Paulo, fruto de uma feroz oposição às novas 
medidas do governo imperial.

 Revolução Liberal: movimento dos parlamentares liberais 
de Minas e São Paulo, que se levantaram em armas quan-

do da anulação das eleições de 1841. Foram derrotados por Caxias e 
anistiados pelo imperador em 1844.

A Lei de Interpretação do Ato Adicional, de 1840, aprovou a restauração do Conselho 
de Estado, restringiu prerrogativas das assembleias provinciais, deu mais poderes 
ao presidente da província e trouxe a reforma do Código do Processo Criminal, que 
despojava o juiz de paz (eleito no local) do poder de polícia. Ele foi substituído pela 
figura do delegado de polícia (nomeado pelo governo central), que passaria a deter 
poderes judiciais. Instituiu-se, assim, a manutenção de uma ordem subjacente à ideia 
de civilização. 

O fazendeiro, transformado ainda na regência em coronel da Guarda Nacional, 
manteve, contudo, suas influências locais, o que veio alimentar longas rixas entre 
famílias poderosas. Mas o poder da Corte rapidamente se restabelecia. O rei vol-
tava a governar, com o recurso de uma burocracia eficiente e conservadora. 

Em meados dos Oitocentos viriam o fim do tráfico negreiro, a lei de terras, o novo 
código comercial e a lei de heranças. O Parla-
mento, funcionando a pleno vapor, trazia um ar 
de avanço e modernidade ao regime, apesar da 
persistência do instituto da escravidão.

Além de combater insurreições escravas, o Im-
pério procurava conhecer a população, sua distri-
buição e sua ocupação. Mantinha relações com o 
mundo exterior a partir do interesse do capital mer-
cantil. Preservava a integridade do território nacional, 
mas com a posição destacada da região cafeeira. 
Por fim, significava, apesar do parlamentarismo, a 
permanência do modelo monárquico, detendo o rei 
tanto o Poder Executivo quanto o Poder Moderador.

A escravidão foi tema parlamentar recorrente.

Retrato do imperador 
D.Pedro II
Félix-Émile Taunay
Acervo Museu Imperial
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A escravidão foi tema parlamentar recorrente. O fim do tráfico de negros (1850), 
as Leis do Ventre Livre (1871), dos Sexagenários (1885) e da Abolição da Escravatura 
(1888) inflamavam os ânimos nos plenários, nas galerias e nas ruas. 

As camadas médias da sociedade e os imigrantes que adentraram a cena política 
após o boom do café levantavam as bandeiras da República, do federalismo e da 
abolição. Sem o apoio dos fazendeiros após o fim da escravidão e sem forças para 
enfrentar a descentralização, a Monarquia agonizava lentamente. O rei estava velho e 
sem ânimo para continuar a reinar.

As diferentes campanhas para ampliação dos direitos políticos que desaguavam 
numa República reforçavam a ideia de que um novo grupo social (a incipiente classe 
média) entrava em cena, pretendendo a ampliação de seus direitos e a plena inte-
gração à vida política. A Monarquia Constitucional Brasileira chegou ao fim em 1889, 
depois de 67 anos, de forma melancólica e com poucos defensores. 

A reação ao sentimento aristocrático e aos privilégios, bem como ao padroado 
régio (o catolicismo era religião oficial e cabia ao rei a nomeação e o pagamento dos 
serviços dos membros do clero, provocando, nos últimos anos do segundo reinado, 
conflitos entre os interesses do Império e os do Vaticano) também contribuiu para que 
o edifício monárquico ruísse. Não haveria, no entanto, grandes rupturas nos quadros 
dirigentes da jovem República. Os monarquistas de ontem passavam a ser os repu-
blicanos de hoje.

Senhor com seus escravos
Foto de Militão Augusto Azevedo 
Acervo Museu Paulista
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A República Velha e o sistema 
bicameral nos estados
Com o golpe militar inflado pelo Partido Republicano, em 15 de novembro de 1889, 
muitos adesistas de última hora, conservadores e liberais, se sentiram à vontade no 
novo regime. O fim da Guerra do Paraguai, quando o Império quis marcar sua auto-
ridade em relação aos vizinhos, já havia colocado os militares na cena política como 
protagonistas que vieram para permanecer. Os fazendeiros cafeicultores abandona-
vam a fidelidade à Monarquia de olho no preço do café e ainda ressentidos com a 
abolição da escravatura sem indenização. 

Os anos posteriores à proclamação da República se caracterizaram por grandes 
incertezas. Os vários grupos que disputavam o poder tinham interesses distintos e 
divergiam em suas concepções de como organizar o novo regime. Os representantes 
políticos das províncias de São Paulo e Minas Gerais defendiam a ideia de uma Re-
pública federativa, que asseguraria um grau considerável de autonomia às unidades 
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regionais. O PRP (Partido Republicano Paulista) e o PRM (Partido Republicano Minei-
ro) sustentavam o modelo liberal. A base da República seria constituída de cidadãos 
(homens alfabetizados) representados na direção do Estado por meio do presidente 
nacional, dos presidentes estaduais e dos congressistas nacionais e estaduais. 

Havia rivalidade entre o Exército, artífice do novo regime, e a Marinha, ainda identifi-
cada com a Monarquia. Os oficiais do Exército posicionavam-se como adversários do 
liberalismo. Para eles, a República deveria ser dotada de um Poder Executivo forte ou 
passar por uma fase mais ou menos prolongada de ditadura. A autonomia das antigas 
províncias era vista com suspeita, pois implicaria o risco de fragmentação do País.

Vivia-se, pela primeira vez, a separação simbólica do Estado e da Igreja, mas o 
Brasil continuava majoritariamente católico. “O povo assistia a tudo, bestializado, sem 
entender o que se passava” – assim o político e jornalista Aristides Lobo descrevia a 
perplexidade geral diante das mudanças.

Foi com a mesma surpresa que Minas se descobriu republicana ao anoitecer do 
dia 15 de novembro, pouco mais de um ano após a realização do Congresso de 
Ouro Preto, que organizara o Partido Republicano na província. O governo provisório 
republicano nomeou um ex-liberal como governador de Minas, no lugar dos repu-

Charge de Alfredo Stoni em 
29/8/1905
Revista de História da Biblioteca Nacional
Ano I, nº 5, 2005
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blicanos históricos, que pretendiam construir uma 
sociedade radicalmente nova, em oposição à que 
caracterizava a época imperial. 

Um decreto federal permitiu aos governadores 
a transformação do sistema de administração mu-
nicipal, o que provocou a dissolução das câmaras, 
substituídas pelas intendências municipais, con-
troladas pelo governo central dos estados. 

No Governo Federal, foi providenciada uma 
nova legislação eleitoral visando à formação de 
uma Assembleia Constituinte. Conhecida como 
Regulamento Alvim, estabelecia, entre outros dis-
positivos, uma mesa apuradora dos votos que ga-
rantia ao governo provisório o controle absoluto 
dos nomes dos representantes que deveriam ela-
borar a nova carta constitucional. 

Os intendentes passaram a controlar todo o 
procedimento eleitoral, e o voto passou a ser por 
lista completa, isto é, o eleitor votaria em quan-
tos candidatos houvesse por número de vagas. 
Defendia-se o fim do voto censitário e a exclusão 
do analfabeto. Os responsáveis pela proposta não 
viam contradição na busca do sufrágio universal com a eliminação do analfabeto, 
pois acreditavam que a alfabetização seria uma condição dependente unicamente da 
vontade dos indivíduos, quando a realidade do País, à época, atestava o contrário. O 
preceito de que analfabeto não tem direito a votar marginalizou a maioria da popula-
ção, especialmente os ex-escravos e os imigrantes.

O intendente municipal tinha o poder de rever as listas de qualificação dos eleito-
res cujas cópias lhe fossem remetidas pelas comissões distritais, e podia eliminar os 
cidadãos que julgasse não terem as qualidades de eleitor. 

Foi criado um sistema eleitoral que estimulava a fraude, visto que o voto não era 
secreto e o próprio governo se encarregava da contagem. Não demorou muito para 
que o processo eleitoral se tornasse um jogo de cartas marcadas em que todos os 
resultados eram previsíveis.

Os partidários da República apressaram-se em garantir a convocação da Consti-
tuinte, temerosos de uma ditadura sob o comando do marechal Deodoro da Fonse-
ca, primeiro presidente republicano, que havia fechado o Congresso e prometido uma 
revisão constitucional visando ao fortalecimento do Poder Executivo. 

Uma comissão foi encarregada de redigir um projeto de Constituição, encaminha-
do à apreciação da Assembleia Constituinte, que, após muitas discussões e algumas 
emendas, promulgou o texto em 24 de fevereiro de 1891. 

A preponderância política concentrava-se nos estados mais importantes: Minas 
Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Minas, por ser o estado mais populoso, deti-
nha a maior bancada: 37 vagas para deputado federal constituinte e 3 para senador, 
aqueles representando a população, estes a unidade da Federação. 

Foi criado um sistema eleitoral que estimulava a fraude, visto que o voto não era secreto e o próprio governo se encarregava da contagem.
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Na sequência, foi instalado o Congresso Constituinte Mineiro, em 7 de 
abril de 1891. Três eixos temáticos principais nortearam as discussões que 
envolveram a elaboração da nova carta constitucional dos mineiros: a orga-
nização do Estado, o sistema bicameral e a mudança da capital, desejada e 
entusiasticamente discutida pelos segmentos pioneiros do republicanismo. 

A mudança da capital de Ouro Preto para outra cidade provocou dis-
cussões apaixonadas entre os parlamentares. A mudança foi apro-
vada pelo Congresso Mineiro em 1893. A nova capital, inicialmente 
chamada Cidade de Minas, foi inaugurada em 12 de dezembro de 
1897, e, em 1906, passava a chamar-se Belo Horizonte.

A Constituinte Mineira, por sua própria composição, marcava a continui-
dade social, com o processo de transformismo das forças conservadoras 
absorvendo as forças progressistas. 

O Congresso Mineiro era presidido pelo presidente do Senado, e as duas Câma-
ras (Senado Mineiro e Câmara dos Deputados) só se reuniam conjuntamente em oca-
siões especiais, como abertura e encerramento das sessões, posse do presidente e 
do vice-presidente do Estado ou discussão de questões pertinentes à Constituição. 

• O Senado Estadual, apelidado de Senadinho, funcionava no Paço Muni-
cipal, prédio ocupado hoje pelo Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, 
antes de se transferir para Belo Horizonte.

• O exercício da atividade legislativa pelo Senado tinha caráter revisor e 
moderador, distante das paixões dos eleitores. 

• Os senadores eram votados em todo o Estado. Eleitos por voto direto, 
tinham mandato de oito anos e, para se candidatar, era preciso estar na 
posse dos direitos políticos; ser alfabetizado; não ser mendigo, praça 
ou religioso; ter idade mínima de 35 anos; ter domicílio eleitoral mínimo 
de seis anos; e ser cidadão brasileiro nato ou naturalizado pelo menos 
quatro anos antes da eleição, além de ser do sexo masculino. 

• O número de senadores deveria ser fixado por lei, de forma a que não 
excedesse a proporção de um para 140 mil habitantes, nem o máximo de 24.

• Os deputados eram eleitos diretamente, tinham mandato de quatro 
anos, e os critérios para se candidatar eram praticamente os mesmos 
que os estabelecidos para os senadores.

• O número de deputados deveria ser estipulado por lei ordinária, desde 
que não excedesse a proporção de um deputado por 170 mil habitan-
tes, nem o máximo de 48. 

• Analfabetos, mendigos e menores de 21 anos eram inalistáveis. Os cri-
térios de renda deixaram de existir. 

• O título de eleitor da República era semelhante ao do Império, apenas 
com a identificação da paróquia em que estava inscrito substituída pela 
identificação do município, além de prever penalidades para os crimes 
de natureza eleitoral.

Surgia uma 

República 

coroada, 

em que o 

presidente 

detinha 

amplos 

poderes. 
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Na Constituinte Mineira, defenderam o unicameralismo os representantes das cama-
das médias em ascensão, que propuseram um tipo de representação política diverso 
do vigente no Império. Os adesistas e os ex-monarquistas desejavam o bicameralis-
mo, pois viam para o Legislativo republicano de Minas a necessidade de uma câmara 
moderadora, portadora da razão – o Senado –, para conter os impulsos apaixonados 
da Câmara, que, por estar mais perto do eleitor, representava menos os reais interes-
ses do Estado.

Com a vitória do bicameralismo, reafirmava-se uma concepção de representação 
política, segundo a qual, a partir do eleitor mergulhado em seus interesses imediatos, 
se ascenderia progressivamente à Câmara e depois ao Senado (câmara alta e isenta 

de paixões momentâneas), até se che-
gar ao presidente do Estado e ao pre-
sidente da República. Este, encarnan-
do a instância máxima da razão, teria 
a capacidade de definição dos verda-
deiros objetivos de todo o País. Surgia 
uma República coroada, em que o pre-
sidente detinha amplos poderes. 

Os elementos considerados mais 
capazes, oriundos dos setores mé-
dios, foram incorporados à antiga polí-
tica, remanescente do Império, que os 
absorvia por cooptação. A representa-
ção aristocrática transformava-se em 
uma representação oligárquica. Um 
acordo entre a presidência da Repú-
blica, os presidentes dos estados e os 
fazendeiros (coronéis) selava a política 
dos governadores.

Depois das primeiras turbulências, no início da República, o governo conce-
beu um arranjo conhecido como política dos governadores. Seus objetivos po-
dem ser assim resumidos: reduzir ao máximo as disputas políticas no âmbito de 
cada estado, prestigiando grupos mais fortes; chegar a um acordo básico entre a 
União e os estados; e pôr fim à hostilidade existente entre Executivo e Legislativo, 
domesticando a escolha dos deputados. O governo central sustentava assim os 
grupos dominantes nos estados, enquanto estes, em troca, apoiavam a política 
do presidente da República. 

Embora a aparência de organização do País fosse liberal, na prática o poder foi 
controlado por um reduzido grupo de políticos locais. A República, no entanto, con-
cretizou a autonomia estadual, dando plena expressão aos interesses de cada região. 
Isso se refletiu no plano político com a formação dos partidos republicanos restritos 
a cada estado. 

A união das oligarquias paulista e mineira foi um arranjo que ficou conhecido como 
política do café com leite. Esse acordo entre o estado mais populoso (votos) e o esta-
do mais rico (café) passou por vários momentos de tensão. O não cumprimento das 

Lavagem de ouro, 1880
Foto de Marc Ferrez 
Acervo IMS



regras do jogo por parte do presidente paulista 
Washington Luís, que indicou para sua suces-
são, em 1929, o também paulista Júlio Prestes 
em vez de um mineiro, abriu a fissura política que 
os tenentes aguardavam para agir.

Desde o fim da Primeira Guerra Mundial e de-
pois de 1917, com a Revolução Russa, surgiam 
alternativas, no mundo ocidental, à democracia 
liberal e representativa. De um lado, alinhavam-se 
os comunistas, com os sovietes, e, de outro, os 
movimentos que pregavam o fim do liberalismo 
e a intervenção do Estado na economia, como o 
fascismo e o nazismo, concebidos como contra-
ponto tanto ao comunismo quanto ao liberalismo.

A década de 1920 proporcionou também a 
emergência de variados movimentos de grande 
efervescência intelectual. Entre essas manifesta-
ções, destacavam-se as que defendiam a esco-

larização como forma de incentivar um número maior de pessoas a participar da 
vida política, sobretudo por meio do voto. O governo de Antônio Carlos (1926-1930) 
se destacou por algumas medidas voltadas para a modernização de Minas Gerais, 
como a reforma do ensino primário e normal, a reforma administrativa, a criação da 
Universidade de Minas Gerais e a implantação do voto secreto no Estado. Era uma 
tentativa de conciliar os interesses dos setores urbanos emergentes e os dos mem-
bros das frações agrárias, sem romper a ordem estabelecida.

Desde o fim da Primeira Guerra Mundial 
e depois de 1917, com a Revolução Russa, surgiam 
alternativas, no mundo ocidental, à democracia liberal e representativa.

Cariocas comemoram a 
Revolução de 1930 nas ruas
Fotógrafo desconhecido
Acervo Iconografia 
Biblioteca Nacional
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A Revolução de 30 e o Estado Novo
Em 1930, o movimento que derrubou a República Velha foi precedido de uma eleição 
que, apesar das fraudes, levou o debate a uma parcela considerável da população.
 

A Comissão de Verificação de Poderes, órgão do Congresso Nacional 
incumbido de dar parecer sobre as eleições durante toda a República 
Velha, degolou 14 deputados federais eleitos pela Aliança Liberal no 
pleito de 1° de março de 1930, em benefício de deputados eleitos pela 
Concentração Conservadora que apoiou em Minas a candidatura de 
Júlio Prestes.

O assassinato do governador João Pessoa, da Paraíba, introduziu um elemento de 
emoção totalmente ausente em 1889, ao mesmo tempo que a mobilização revolucio-
nária envolvia muitos civis nos estados rebelados. Dessa vez, o povo não esteve au-
sente, como em 1889, e não assistiu bestializado ao desenrolar dos acontecimentos. 
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Foi ator no drama, ainda que coadjuvante. É verdade que em 1930, como em 1889, 
foi necessária a presença militar, mas o Exército, não mais aliado das oligarquias, era 
uma força de oposição à elite civil. Como acontecia na Europa, a democracia liberal 
brasileira não dava respostas satisfatórias às questões sociais. 

Getúlio Vargas soube se adequar bem ao figu-
rino centralizador e chegar ao poder “como dele-
gado da revolução, em nome do Exército, da Ma-
rinha e do povo”. (LOPEZ; MOTA, 2008, p.653). 
Encarnava a aura de um líder protetor, apresen-
tando-se como pai dos pobres.

Os embates travados durante o governo pro-
visório demonstravam claramente que a solução 
da centralização e do autoritarismo adiava ao má-
ximo o retorno à normalidade constitucional por 
uma prometida constituinte. Os congressos esta-
duais foram fechados e colocados interventores, 
a maioria oriunda do tenentismo, nos Executivos 
Estaduais, com exceção de Minas Gerais, onde 
o presidente eleito Olegário Maciel continuou no 
cargo, por seu apoio ao movimento. Para os mi-
litares, vitoriosos, finalmente, após os fracassos 
de 1922 e 1924 e da Coluna Prestes, chegava a 
oportunidade do mando político e de soluções for-
tes, como já vinha ocorrendo na Europa, em face 

Getúlio Vargas 

soube se 

adequar bem ao 

figurino.

Encarnava a 

aura de um 

líder protetor, 

apresentando-se

como pai dos 

pobres.

Militar em frente ao prédio 
principal do 12º Regimento de 
Infantaria de Belo Horizonte
Foto de Ferrando Lutz – Acervo APM
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da falta de respostas claras do liberalismo para os 
graves conflitos sociais que se avolumavam. 

Alguns liberais brasileiros que haviam parti-
cipado do movimento revolucionário vitorioso 
queriam, no entanto, colocar um freio às preten-
sões autoritárias dos novos e jovens protagonis-
tas que surgiam no mundo da política, oriundos 
dos segmentos médios. Os produtores paulistas, 
incomodados com o preço do café no mercado 
internacional e a manutenção da política cambial, 
quiseram recuperar o mando político. O adiamen-
to das eleições para 1933 fez com que São Paulo 
se levantasse em armas pedindo uma constituin-
te. As contradições do envolvimento dos políticos 
mineiros ficaram estampadas na adesão de Artur 
Bernardes à causa paulista.

Os conflitos de interesses eram nítidos. Os jo-
vens tenentes, desejosos de um modelo mais mo-
dernizador e de apelo industrial na política e na eco-
nomia, desprezavam tudo o que relembrasse um 
país agroexportador, sob o comando de bacharéis 
e coronéis. Para assegurarem pontos de apoio ao 
novo governo provisório, criaram as legiões revolu-

cionárias e abriram sedes do Clube 3 de Outubro por todo o País.
Na tentativa de debelar o espírito revolucionário dos paulistas, Getúlio Vargas acei-

tava o caminho das eleições, de forma comedida e paulatina. Em fevereiro de 1932, 
instituía, por decreto, o Código Eleitoral, que regulava o alistamento dos eleitores e 
trazia como importantes inovações a obrigatoriedade do voto e a instituição do voto 
feminino e do voto secreto. Criou, também, a Justiça Eleitoral, retirando do Poder Le-
gislativo o controle sobre seu próprio processo de renovação. Com o surgimento da 
Justiça Eleitoral, eliminava-se o mecanismo da degola, pelo qual os candidatos opo-
sicionistas eleitos para as casas legislativas do País muitas vezes tinham sua eleição 
anulada pelos membros da legislatura precedente. 

As eleições para a Constituinte, marcadas para 1933, desagradavam os setores 
tenentistas do governo, pois deveriam disputar o poder no voto, terreno do adversá-
rio. Criticavam as eleições, consideradas um “trunfo das velhas máquinas ou mesmo 
das máquinas novas, construídas de peças velhas e pela mesma técnica”. Defen-
diam, no entanto, a proporcionalidade no Legislativo, garantindo a representação das 
minorias, e uma novidade, a representação classista ou corporativa, que era típica da 
época e tinha como doutrina a organização da sociedade em associações represen-
tativas dos interesses profissionais.

A representação classista não foi proposta pelo grupo de juristas que criou o Có-
digo de 1932. Era uma reivindicação do Clube 3 de Outubro e seria adotada sem 
nenhuma discussão pública, para contrabalançar o peso dos estados mais fortes, 
previsivelmente controlados pelos governos regionais.

Em fevereiro de 
1932, instituía, 
por decreto, o 
Código Eleitoral, 
que trazia como 
importantes inovações a obrigatoriedade 
do voto e a instituição do voto feminino e 
do voto secreto.
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Avenida Paraná – Belo Horizonte 
Anos 40 
Fotógrafo desconhecido – Acervo MhAB
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A Constituição de 1934 
• Inovou, ao estabelecer direitos trabalhistas, como: salário-mínimo; jornada 

de trabalho de oito horas; regulamentação do trabalho das mulheres e dos 
menores; descanso semanal; férias remuneradas; indenização na despe-
dida sem justa causa; proibição de diferença de salários para um mesmo 
trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil.

• Instituiu a Justiça do Trabalho, para dirimir questões entre empregadores 
e empregados, regidas pela legislação social.

• Criou a Justiça Eleitoral, para organizar eleições, reconhecer diplomas e 
resolver outras questões eleitorais.

• Deu à União o direito de monopolizar, “por motivo de interesse público”, 
certas indústrias. 

• Previu a nacionalização progressiva dos bancos de depósitos e das em-
presas de seguros e proibiu a usura (os juros excessivos).



Em 14 de outubro de 1934, foi eleita a Constituinte Mineira. Foi a primeira 
eleição realizada após a criação da Justiça Eleitoral, que passou a apurar os 
votos e a diplomar os candidatos eleitos. Continuavam inalistáveis os men-
digos e os analfabetos, e a idade mínima para votar diminuiu de 21 para 18 
anos. Quanto às mulheres, deixaram de ser alijadas do processo eleitoral 
em 1932, com o Código Eleitoral Provisório, que permitiu que mulheres 
casadas – desde que com autorização do marido –, viúvas e solteiras, com 
renda própria, pudessem votar. As restrições ao pleno exercício do voto fe-
minino foram eliminadas no Código Eleitoral de 1934, que, no entanto, não 
tornava obrigatório o voto feminino, apenas o masculino.

A Constituinte Mineira teve lugar num momento em que tanto o Esta-
do quanto o País passavam por modificações importantes. O Brasil vivia 
uma fase de redefinição econômica e social, em decorrência do colapso do 
modelo agroexportador. A crise internacional que explodiu em 1929 com 
a quebra da bolsa de Nova Iorque atingiu em cheio a economia nacional, 
até então baseada fundamentalmente na exportação de café. Os efeitos da 
crise se fizeram sentir durante toda a década de 1930. 

Os constituintes decidiram-se pelo fim do bicameralismo em Minas: 
extinguiu-se o Senado e transformou-se a Câmara dos Deputados em As-
sembleia Legislativa. Foi incorporado o mecanismo de comissões parla-
mentares de inquérito, presente na Constituição Federal. A iniciativa das leis, antes 
prerrogativa exclusiva do Legislativo, foi estendida ao Executivo, às câmaras munici-
pais (como durante o período colonial) e aos eleitores, por meio do instrumento da 
iniciativa popular.

Os constituintes 
decidiram-se pelo fim do bicameralismo 
em Minas: extinguiu-se o Senado e transformou-se 
a Câmara dos 
Deputados em 
Assembleia Legislativa. 

Cine Brasil – Belo Horizonte
Anos 40 – Fotógrafo desconhecido  
Acervo MhAB
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Constituição Mineira de 1935
• O período de reunião da Assembleia passou a ser de três meses por 

ano, um mês a mais do que o antigo Congresso Mineiro.
• Os deputados recebiam uma ajuda de custo por sessão legislativa e 

durante esta um subsídio mensal, fixados no último ano da legislatura 
anterior.

• A Constituinte também decidiu pela criação de uma comissão para re-
presentar a Assembleia no longo intervalo entre as sessões legislativas.

• Foi criado o Tribunal de Contas do Estado, com a função de fiscalizar a 
administração financeira do Estado. 

• O cargo de vice-governador foi extinto, assim como os dos juízes mu-
nicipais. 

Getúlio Vargas soube perceber a força do trabalhador urbano na cena política e esta-
belecer uma política trabalhista que tivesse como objetivo reprimir os esforços de or-
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ganização da classe trabalhadora urbana (sobretudo pelos comunistas e anarquistas) 
e atraí-la para o apoio ao governo. 

O intervencionismo estatal era uma forma mundial de reação à crise, e no Bra-
sil correspondeu ao espírito que animava o novo regime. A crise também impôs a 
diversificação da economia. Como a exportação de café e outros produtos primá-
rios já não era capaz de gerar as divisas necessárias, tornava-se necessário produzir 
internamente o que não se podia mais comprar no exterior. Essa substituição de 
importações consolidou a base industrial do País, e a produção cresceu 50% entre 
1929 e 1937. A indústria em expansão se concentrou no Sudeste, mas o processo 
de modernização atingiu as diversas regiões do País, manifestando-se em todas elas 
pelo crescimento urbano.

Após 1930, o movimento de sindicalização em Minas ampliou-se consideravel-
mente em função da legislação trabalhista. Os trabalhadores mineiros aceitaram mais 
facilmente o modelo corporativo do que os empresários. Aceitar a mediação do Esta-
do representava para os trabalhadores uma chance de reduzir o controle do patrona-
to e submetê-lo a certas normas legais de convivência.

A principal característica da Assembleia de 1935 foi a homogeneidade político-
-ideológica da elite mineira, em que pesem as divergências partidárias. A Consti-
tuinte exibia uma espécie de consenso estratégico dos setores dominantes para 
enfrentar as questões da época sem permitir que os interesses estabelecidos 
fossem abalados. 

A Constituição foi promulgada em 30 de julho de 1935, e a Assembleia Cons-
tituinte transformou-se em Assembleia Legislativa. Durou pouco tempo, devido ao 
estabelecimento do Estado Novo, que fechou novamente o Congresso Nacional e as 
casas legislativas dos estados e municípios.

Estado Novo
• A Constituição outorgada de 1937 previa a realização de um plebiscito 

em 1943, quando o regime seria posto à prova nas urnas. A decretação 

História de um governo – 
Caricatura de Belmonte
(Benedito Bastos Barreto)
Folha da Manhã, 22/7/37  
Acervo Biblioteca Nacional
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do estado de guerra em 1942 permitiu a transferência da consulta para 
o período posterior ao término dos conflitos.

• Em mais de 190 anos de vida independente, apenas durante 9 anos – de 
1937 a 1945, no Estado Novo – o País ficou formalmente sem pleitos 
eleitorais.

• A Cidade Industrial de Contagem foi instituída por decreto-lei em 1941, 
para preservar Belo Horizonte das indústrias.

O golpe veio em novembro de 1937, quando Getúlio Vargas apresentou uma nova 
Constituição (baseada nas leis autoritárias polonesas e na Carta del Lavoro, italiana e 
fascista). Contou com o apoio difuso da população e com a adesão dos integralistas, 
após a divulgação de um suposto Plano Cohen. A reação ao golpe foi pequena, o 
que indica que os avanços democráticos posteriores a 1930 eram muito frágeis. A 
constituição outorgada de 1937 destruía as bases da Federação (o que foi simboliza-
do pela queima das bandeiras dos estados), acabava com a autonomia dos Poderes, 
liquidava a independência sindical e acabava por fechar todos os partidos. Era a 
ditadura do Estado Novo. 

O Plano Cohen foi uma fraude criada para justificar a permanência de Var-
gas no poder e reprimir qualquer tipo de ameaça comunista. No dia 30 de Manifestação de 

trabalhadores em apoio 
ao Estado Novo 
Fotógrafo desconhecido 
Acervo Arquivo Nacional



setembro de 1937, o chefe do Estado-Maior do 
Exército brasileiro, general Góes Monteiro, anun-
ciou, no programa radiofônico Hora do Brasil, 
a descoberta de um suposto plano comunista 
cujo objetivo era a derrubada do presidente.

O novo regime negava qualquer forma de repre-
sentação parlamentar, que foi substituída pela 
versão local do corporativismo. Rejeitava-se o 
conflito social e insistia-se na cooperação entre 
trabalhadores e patrões, supervisionada pelo Es-
tado. Complementando o arranjo, o governo criou 
órgãos técnicos para substituir o Congresso. Sur-

giam, assim, os tecnocratas na cena política, com autoridade e apetite suficientemen-
te amparados no conhecimento técnico e sintonizados com a modernidade vigente 
nos países capitalistas. O Brasil caminhava, a passos largos, para tornar-se urbano 
e industrial, e valorizava o conhecimento técnico em detrimento do conhecimento 
político, o qual era associado ao bacharelismo e à ineficiência. 

Foi durante o Estado Novo, em 1943, que se criou a Consolidação das Leis Tra-
balhistas (CLT), uma legislação introduzida em ambiente de baixa participação polí-
tica e de precária vigência dos direitos civis. Por essa razão, a política social foi bem 
caracterizada como cidadania regulada, isto é, uma cidadania limitada por restrições 
políticas. 

Vargas soube usar o rádio para se comunicar diretamente com o povo, sem in-
termediários. Daí a utilização da Revolução de 1930 como fato mítico e dos acon-
tecimentos de 1937 como o arremate da revolução. Ao mesmo tempo, as posições 
dúbias do Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial, viraram moeda de barganha na 
política externa, o que resultou na implantação da primeira indústria de base no País, 
com a fundação da CSN, em Volta Redonda.

O novo regime 
negava qualquer 
forma de representação 
parlamentar, que 
foi substituída 
pela versão local do corporativismo.

Operários da CSN 
voltam para casa
Foto de Jean Manzon
Acervo Jean Manzon – Cepar 
Cultural
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 A volta da democracia liberal  
e o golpe militar de 1964
Em fevereiro de 1945, Getúlio Vargas baixou o Ato Adicional à Constituição outorgada 
de 1937, marcando eleições para dentro de 90 dias, mas foi derrubado antes, por 
seus próprios ministros militares. Sua força popular logo se fez sentir, com o surgi-
mento do Queremismo, movimento que reivindicava sua participação na Constituinte 
que se anunciava. A luta sucessória foi decidida em favor do general Eurico Gaspar 
Dutra, do PSD, ministro da Guerra do governo Vargas, graças ao apoio que lhe deu o 
ex-presidente, pouco antes das eleições.

Ao final do Estado Novo, Minas já contava com novas lideranças, que acabaram 
por confluir para dois grandes partidos de dimensão nacional. A política estadual 
imprimiu tão fortemente sua marca a esses partidos que as características mineiras 
dessas lideranças passaram, com o tempo, a ser consideradas nacionais. Eram o 
PSD e a UDN – de políticos como Francisco Campos, Gustavo Capanema e Benedito 
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Valadares (além de Juscelino Kubitschek, que recebeu seu batismo político no Estado 
Novo, como prefeito de Belo Horizonte), incluindo os signatários do Manifesto dos 
Mineiros, de 1943, como Magalhães Pinto e Milton Campos.

A biografia das maiores personalidades políticas no Estado de Minas Ge-
rais pode ser consultada no Dicionário biográfico de Minas Gerais: perío-

do republicano – 1889-1991, editado em 1994, pela ALMG, em convênio 
com o Centro de Estudos Mineiros da UFMG. 

A Constituição de 1946 restabeleceu a independência dos Poderes, instaurou a au-
tonomia dos estados e os direitos individuais. Não foi aprovado o fim da censura 
ao teatro nem o direito de desfile, o qual garantia a manifestação pública nas ruas. 
Pretendeu-se condicionar o direito de propriedade, mas acabou-se por limitar apenas 
o “uso de propriedade de bem-estar social”. A indenização pela expropriação de bens 
passou a ser, além de “prévia e justa”, em “dinheiro”, cláusula que se tornaria polêmi-
ca nos debates posteriores sobre a reforma agrária.

Após permanecer fechada por dez anos, a Assembleia de Minas foi reinstalada em 
16 de março de 1947. A maioria dos eleitos era do PSD e da UDN, seguidos por par-
lamentares do PR e do PTB. O PCB elegera seu primeiro deputado em Minas, o líder 
sindical Armando Ziller, mas, em maio de 1947, o partido teve seu registro cancelado 
e foi considerado ilegal, de acordo com o Código Eleitoral, que vetava a formação de 
partidos considerados antidemocráticos e filiados a organizações internacionais. O 
parlamentar comunista continuou, entretanto, a atuar na Assembleia até janeiro do 
ano seguinte, quando teve seu mandato cassado1.

Pontos relevantes entre 1946 e 1964:
• Os mendigos deixaram de ser considerados inalistáveis; a idade mínima 

para votar continuou a ser de 18 anos.
• Os analfabetos ainda não tinham direito ao voto. 
• O voto feminino passou a ser obrigatório.
• A Constituição de 1946 não continha o dispositivo das Constituições de 

1934 e 1937 que determinava a nacionalização progressiva dos bancos 
de depósito e das empresas de seguro.

• Foi restabelecido o direito de greve.
• Dos deputados constituintes estaduais, nada menos que 24 eram ex-

-prefeitos, quase todos do PSD, oriundos da máquina político-adminis-
trativa que Benedito Valadares havia implantado durante o Estado Novo.

• Em 1956, a sessão ordinária da Assembleia foi ampliada para nove me-
ses, e a Casa deixou de ser representada por uma comissão durante o 
recesso parlamentar. 

1 A ALMG, por meio da Resolução nº 5.437, de 12/7/2013, restituiu simbolicamente o 
mandato de Amando Ziller. 
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A Carta Mineira de 1947 não trouxe inovações em relação à Carta da República de 
1946, ou seja, a Constituição Estadual resultante estava, formal e estruturalmente, 
condicionada pela Constituição Federal que a antecedeu. Os trabalhos da Assem-
bleia Legislativa se limitaram a uma adaptação ao texto constitucional federal. 

A onipresença e a onipotência da União, principalmente após a Revolução de 
1930, inviabilizavam a autonomia legal e jurídica dos estados membros pela crescen-
te intervenção nos seus problemas e na sua organização. Os interesses das lideran-
ças políticas e burocráticas regionais, por outro lado, não favoreciam inovações cria-
tivas. Nos anos 1940, o que estava sendo montado, pelo menos na região centro-sul 
do País, era um sistema de alianças de lideranças regionais com projeção nacional, 
visando à definição e ao controle do nosso processo de desenvolvimento socioeco-
nômico, dentro de orientações e diretrizes liberal-conservadoras. 

Esse condomínio de lideranças (que emergiam dos municípios, passavam pelos es-
tados e se consolidavam na União) interessava-se por estabilidade social, conservação 
básica da ordem econômica e desenvolvimento do capitalismo nacional associado à 
tecnologia e aos capitais estrangeiros, com autonomia planejada para o longo prazo, 
por meio da política de substituição de importações. 

Esse projeto político era sustentado por um arcabouço jurídico e institucional, res-
ponsável pela crescente transferência das decisões para o Governo Federal, com o 
objetivo de dar unidade, coerência e eficácia ao mesmo. Dessa forma, a Constituição 
Federal funcionava como uma rígida moldura para as Cartas Estaduais, as quais de-
veriam ater-se, como de fato o fizeram, às prescrições e à ordem constitucional, tais 
como estabelecidas na Carta Maior. 

Os principais partidos políticos da época eram essencialmente conservadores. 
Outro elemento determinante na configuração da Assembleia Estadual Constituinte 
de 1947 era o forte vínculo dos parlamentares com a política municipal. Deputados 
eleitos com votos dispersos por todo o Estado eram uma exceção; a regra era ter a 
eleição garantida pela clientela do município e seus arredores.

No tocante à mobilização social nesse período, o presidente Getúlio Vargas, 
em seu segundo governo, incentivou a organização sindical dos trabalhadores e 
favoreceu o retorno dos comunistas e dos excluídos em geral durante o governo 
Dutra. Mas o Estado não conseguiu controlar as relações trabalhistas, e a libe-
ralização do movimento sindical e os problemas decorrentes da alta do custo de 

JK contempla a solidão 
do Planalto Central

Foto de Jean Manzon
Acervo Jean Manzon  

Cepar Cultural



42

vida levaram a uma série de greves no período. Por fim, dois fatos importantes 
marcaram essa fase da história do Brasil: a luta pelo petróleo nacional e o fim 
trágico do governo Vargas.

No governo Juscelino Kubitschek, o sindicalismo passou por mudanças, com o 
surgimento de lideranças mais jovens e a presença ativa dos comunistas. Nasceram 
organizações paralelas à estrutura oficial, à medida em que os dirigentes sindicais se 
incumbiam de politizar os sindicatos. Parlamentares ligados a essas entidades e elei-
tos pelo PTB ressentiam-se por serem chamados de populistas e acusados de usar 
o eleitor urbano como massa de manobra. 

Nos anos 1960, os setores esquecidos do campo, verdadeiros órfãos da política 
populista, começaram a se mobilizar. O movimento rural mais importante do período 
foi o das Ligas Camponesas. Já os sindicatos canalizavam cada vez mais demandas 
de caráter político, e o número de greves aumentou bastante, mostrando o avanço 
da mobilização social. 

A despeito de discutir matérias cada vez mais complexas, a Assembleia Legislativa 
de Minas dispunha de estrutura administrativa modesta. Não havia, por exemplo, ga-
binetes individuais nem corpo técnico para auxiliar os deputados, o que configurava 
um obstáculo ao bom andamento dos trabalhos.

Estação de bondes 
na Praça 7, em Belo 
Horizonte – Anos 40
Fotógrafo desconhecido
Acervo MhAB
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Armando Ziller é um dos entrevistados do programa de história oral 
Memória Constituinte, publicação da ALMG. Já estão disponíveis tam-
bém os depoimentos de Fabrício Soares, Pio Canedo, Oscar Dias Cor-
rea e Rondon Pacheco, na livraria da Assembleia.

O pleito de 1962 trouxe uma grande novidade: a eleição das duas primeiras depu-
tadas do Legislativo mineiro, Maria José Pena e Marta Nair Monteiro; e uma grande 
renovação da Assembleia, incluindo a eleição de três líderes sindicais de esquerda.

Em 2010 a Assembleia de Minas publicou o livro Mulheres na política: 

as representantes de Minas no Poder Legislativo, com uma pequena 
biografia das 22 representantes femininas no Parlamento mineiro, desde 
1962.

A posse de João Goulart, após a renúncia de 
Jânio Quadros, criou um clima de desconfian-
ça mútua entre o presidente da República e a 
alta hierarquia das Forças Armadas. Identificado 
como populista e socialista, Jango não conseguiu 
montar uma base de apoio convincente, nem no 
Poder Legislativo nem nas ruas. A solução par-
lamentarista foi uma tentativa de estabilização 
aventada pelo governo, mas que foi derrotada no 
plebiscito de 1963. 

O mundo estava cindido pela Guerra Fria, os 
valores se transformando rapidamente e, no Bra-
sil, os debates em torno das propostas de refor-
mas de base exaltavam os ânimos. Examinando-
-se os acontecimentos ocorridos à véspera do 
golpe militar de 1964, e conhecendo-se as ar-
ticulações políticas para derrubar o governo de 
João Goulart, pode-se perceber o envolvimento 
dos deputados estaduais mineiros com um tema 
de dimensões nacionais. 

A essa altura, a convergência de opiniões 
entre o PSD e a UDN era nítida, estendendo-se 
também ao PR. Isso significava que a maioria 
maciça da Assembleia se posicionava contra o governo de João Goulart. A retórica 
anticomunista dominou o ambiente naqueles meses, com a recorrente menção ao 
choque entre democratas, detentores de uma representação liberal e que só reco-
nheciam os partidos políticos como entes jurídicos dotados de representação, e 
comunistas ou trabalhistas, a quem se atribuía deter uma representação populista, 
identificados que estavam com os sindicatos. O palco montado pela Guerra Fria 
se complementava com um apelo de cunho religioso, que retratava a crise política 
brasileira como uma luta do bem contra o mal. 

A retórica anticomunista 
dominou o ambiente naqueles meses, com a recorrente menção ao choque entre democratas e 
comunistas.
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A tensão estava no ar em fins de 1963, como pôde ser vista no episódio conheci-
do como Massacre de Ipatinga. Em 6 de outubro daquele ano, no fim da jornada de 
trabalho, a determinação de revistas na saída da Usiminas acirrou os ânimos entre 
os operários. Segundo testemunhos, a polícia foi chamada para garantir que não 
ocorreriam tumultos, mas sua ação truculenta acabou deixando o clima ainda mais 
tenso entre os trabalhadores, que teriam sido espancados. No dia seguinte, cerca de 
3 mil operários foram até os portões da empresa, pedindo a retirada da polícia e a 
substituição da equipe de vigilância. A resposta foi ainda mais dura, com o envio de 
mais soldados armados da Polícia Militar ao local, com ordens de não negociar com 
os operários. O confronto resultou na morte de vários trabalhadores – há controvér-
sias sobre o resultado trágico do conflito, embora os relatos da época apontassem 
30 mortos e cerca de 3 mil feridos. Uma comissão especial foi aberta na Assembleia 
de Minas, em 8 de outubro, para apurar responsabilidades. Na ocasião, tomou alguns 
depoimentos dos operários, mas seu trabalho ficou inconcluso, em razão da ocorrên-
cia do golpe militar no ano seguinte.

O golpe de março de 1964 impediu a manifestação mais legítima de cidadania, ao 
promover a violação sistemática dos direitos políticos e civis. A censura à imprensa 
eliminou a liberdade de opinião. As reuniões eram vedadas, os partidos eram regu-
lados e controlados pelo governo, 
e os sindicatos estavam sob cons-
tante ameaça de intervenção. Era 
proibido fazer greves e o direito de 
defesa era cerceado pelas prisões 
arbitrárias. A Justiça Militar julgava 
crimes civis, a inviolabilidade do lar 
e da correspondência não existiam. 
A integridade física era violada pela 
tortura nos cárceres do governo e 
o próprio direito à vida era desres-
peitado. 

No dia 8 de abril de 1964, a As-
sembleia cassou, por unanimidade, 
os mandatos dos deputados Sinval 
Bambirra, Clodesmidt Riani e José 
Gomes Pimenta, o Dazinho, que já estavam presos e eram acusados de atitudes in-
compatíveis com o decoro parlamentar – subversão, ligação com o PCB e atividades 
sindicais. A Assembleia de Minas foi a única casa legislativa do País a cassar seus 
próprios membros. Registre-se que, trinta anos depois, o Legislativo mineiro reabilitou 
os três parlamentares, reconhecendo que foram cassados por motivos políticos, e 
não por quebra do decoro parlamentar.

Depoimentos dos ex-deputados Bambirra, Riani e Dazinho podem ser 
acompanhados no programa Memória e Poder, da TV Assembleia, que 
disponibiliza um acervo com mais de 120 personalidades de Minas, no 
portal www.almg.gov.br.

Pichação contra a 
ditadura militar, no Rio 
de Janeiro, em 1968
Fotógrafo desconhecido
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O regime militar
O regime militar, ao contrário do ocorrido durante o Estado Novo, manteve o Con-
gresso Nacional aberto a maior parte do tempo. A maioria das assembleias estaduais 
chegou a ser fechada, mas a de Minas, por sua posição inconteste de apoio ao golpe 
de 64, permaneceu aberta por todo o período ditatorial. O Parlamento estadual ofe-
receu, assim, uma representação mitigada ao regime militar.

Com o esvaziamento do Legislativo – restrito ao fornecimento de declarações de 
utilidade pública, à denominação de escolas, hospitais e pontes, e a uma infinidade 
de requerimentos protocolares –, o que se via, nesse período, era uma transferên-
cia de poder aos governos militares. Aos que não aceitassem participar desse jogo 
de aparências restaria o ostracismo político ou a clandestinidade partidária, o que 
aumentava muito as chances eleitorais de quem se beneficiava do jogo. A censura 
à imprensa e a impossibilidade de fiscalização administrativa deram origem a um 
campo fértil para a corrupção e o nepotismo no serviço público, sem o critério me-
ritório do concurso público. 
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Em 1960, a parcela da população que votava era de 18%; em 1986 já chegava 
a 47%, um crescimento de 161%. A título de comparação, em 2012 votaram 140 
milhões de eleitores, representando quase 70% da população. A realidade mos-
trava que o Brasil estava se industrializando rapidamente e invertendo a curva da 
população urbana e rural. O crescimento do eleitorado, no período da ditadura, 
devia-se menos à mobilização política e mais ao medo das punições decorrentes 
do não cumprimento do voto obrigatório.

Partidos políticos foram extintos e o bipartidarismo foi adotado no País. Foram 
criados a Arena, que reunia partidos do governo, e o MDB, que aglutinava as opo-
sições. O regime tentava manter a fachada institucional, impingindo ao Legislativo  
a criação de uma nova Constituição num prazo exíguo – dezembro de 1966 a 
janeiro de 1967 –, provocando a recusa do MDB de participar de sua elaboração. 
A Constituição de 24 de janeiro de 1967 gerou protestos nos meios políticos e jurí-
dicos, e sua existência era praticamente nula diante da Lei de Segurança Nacional, 
dos atos institucionais e da figura dos decretos-lei baixados pelos militares. Os 

deputados mineiros apressaram-se em redigir e 
promulgar uma Constituição Estadual até 13 de 
maio de 1967. 

Em 1968, o presidente Costa e Silva decretou 
o Ato Institucional nº 5, ou AI-5, que deu plenos 
poderes ao governo militar e praticamente aboliu 
a Constituição de 1967. O Congresso foi provi-
soriamente fechado, e diversos parlamentares 
tiveram seus direitos cassados. Em 1969, uma 
emenda substituiu toda a Constituição. A grande 
originalidade da Constituição outorgada de 1969 
é que ela incorporou o AI-5. Ou seja, a Constitui-
ção Federal continha um dispositivo que a anula-
va, já que o AI-5 permitia ao presidente legislar e 
punir, independentemente dos demais Poderes e 
da própria Carta Magna.

O Parlamento 

estadual 

ofereceu, 

assim, uma 

representação 

mitigada ao 

regime militar.

Adesivo de carro 
buscava apoio da classe 
média à ditadura militar
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O regime militar detinha 70% de aprovação no início dos anos 1970. A Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, como as demais do País, deixaria de exercer suas prer-

rogativas para apenas dar uma roupagem institucional 
e legitimar o estado de exceção que vigorava. 

Os chamados Anos de Chumbo desgastaram a 
imagem dos governos militares, que, em 1974, assis-
tiram ao crescimento do MDB nas urnas. Na tentati-
va de calar a oposição, o governo baixou, em 1976, 
o decreto apelidado de Lei Falcão, em referência ao 
ministro da Justiça Armando Falcão. De acordo com 
essa norma, eram permitidas, na propaganda eleito-
ral, apenas fotos dos candidatos e a voz de um locu-
tor anunciando seu currículo. 

Para evitar novo fracasso nas eleições de 1978 
para o Senado, o governo editou o que ficou conhe-
cido como Pacote de Abril, uma artimanha para ga-
rantir a eleição indireta de senadores do partido da 
situação e uma suprarrepresentação para os estados 
da Região Nordeste. A população reagiu com ironia a 
essa medida do governo, apelidando os eleitos indire-
tamente pelas assembleias legislativas de senadores 
biônicos.

Mesmo com todas essas manipulações, o MDB, 
liderado pelo deputado Ulysses Guimarães, saiu vi-

torioso nas eleições de 1978, obtendo 57% dos votos. Um ano depois, o governo 
extinguiu o bipartidarismo, e o pleito de 1982 sinalizou o declínio do autoritarismo. 

Ernesto Geisel, que reconheceu que “o País vai bem, mas o povo vai mal”, 
cumpriu a promessa de terminar seu mandato sem o AI-5. Já o presidente João 
Figueiredo demonstrou todo o seu desinteresse 
pelos jogos do poder e pela convivência forçada 
com os políticos. Com a volta da inflação e a cor-
rosão salarial, houve um avanço dos movimentos 
sociais e operários. A bandeira da anistia “ampla, 
geral e irrestrita” foi desfraldada, e ao governo 
só interessava se ela incluísse os envolvidos na 
repressão aos grupos clandestinos. O caso Rio-
centro e as bombas em bancas de jornal e na 
OAB demonstravam a resistência da linha dura 
em ceder o poder. 

A reforma partidária, em fins de 1979, adiou 
a eleição de prefeitos e vereadores, que seria em 
1980, para permitir a coincidência geral das elei-
ções em 1982, e, com o fim do bipartidarismo, 
desobrigou as siglas de uma convivência forçada 
entre adversários. 

O regime militar detinha 
70% de aprovação no início dos anos 1970.

Presença militar na 
inauguração do Palácio 
da Inconfidência
Fotógrafo desconhecido
1º/5/1972
Acervo ALMG
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Substituindo a Arena, partido da situação, foram criados o PDS 
(Partido Democrático Social) e o PP (Partido Popular), que teve 
vida efêmera. Já o MDB se transformou em PMDB (Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro). O PDT (Partido Democrático 
Trabalhista) e o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) disputaram o 
legado trabalhista de Vargas. O movimento operário e segmentos 
intelectualizados da classe média criaram o PT (Partido dos Tra-
balhadores). Mais tarde, viriam novas cisões desses partidos: dis-
sidentes do PDS criaram o PFL (hoje Democratas), e, do PMDB, 
surgiria o PSDB. 

Desde os anos 1980, a oposição vinha lutando pela volta ao 
Estado Democrático de Direito, por meio de uma Assembleia Na-
cional Constituinte, bandeira do PMDB, e de inúmeras entidades 
da sociedade civil. Os deputados mineiros da oposição se engaja-

ram nessa luta e fizeram vários pronunciamentos a favor da Constituinte. Também se 
pronunciaram contra as arbitrariedades do regime, especialmente a tortura, os assas-
sinatos e a repressão a grevistas. A Assembleia ainda abriu suas portas às lideranças 
da sociedade civil para manifestações a favor da anistia aos brasileiros condenados 
por crimes políticos. 

As eleições de 1982, em que o PMDB conquistou vários estados e grandes ban-
cadas, demonstravam que os movimentos estudantis e sociais, em especial o da 
anistia, levavam o País ao caminho de uma redemocratização. Os sindicatos de ser-
vidores públicos, professores e trabalhadores da saúde foram reorganizados e pas-
saram a ser atuantes. Uma nova reforma eleitoral acabou com a figura inusitada dos 
senadores biônicos. Os governadores dos estados seriam eleitos pelo voto direto em 
1982, e os prefeitos das capitais, em 1985. 

A ditadura estava se arrefecendo, ao mesmo tempo em que a inflação estava fora 
de controle. A classe média, ao perder seu poder aquisitivo, não dava mais aos milita-
res a sustentação da opinião pública. A apresentação de uma emenda constitucional 
pedindo eleições diretas para presidente da República levou multidões às ruas. A de-
mocracia parecia mais perto, e todos pediam “Diretas já!”, mudança que foi barrada 
no Congresso. Vieram, em seu lugar, o Colégio Eleitoral, a eleição indireta e a morte 
de Tancredo Neves, seguida pela posse de José Sarney. Foi uma frustração nacional, 
mas a mobilização social ainda continuava atuante.

Os movimentos sociais, 
principalmente a categoria 
dos professores, batiam 
sucessivas vezes às portas 
do Legislativo, ocupavam 
suas galerias e utilizavam 
suas escadarias para reu-
niões com a exigência de 
restauração da legitimida-
de, através de uma nova 
Constituinte.

Com a volta da inflação e a corrosão salarial houve um avanço dos movimentos sociais e operários.

A Praça da Assembleia 
como ponto de encontro 
das manifestações 
populares
Foto de Guilherme Dardanhan
27/9/2011
Acervo ALMG
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A redemocratização  
e a Constituição de 1988
Das eleições de 1986 sairiam os constituintes responsáveis pela elaboração da 
nova Constituição Brasileira. Participaram desse pleito 30 partidos, dos quais 12 
elegeram representantes para a Assembleia Na-
cional Constituinte, tendo o PMDB a maior ban-
cada. As eleições de 1986 ocorreram no auge 
da euforia com o aparente sucesso do Plano 
Cruzado, gerando pouco debate em relação à 
Constituição. O PMDB e o PFL reunidos assegu-
raram quase 80% dos membros da Constituin-
te e os partidos alinhados mais à esquerda (PT, 
PDT, PSB, PCdoB e PCB) tinham, juntos, 9,5% 
dos parlamentares.

Destaques da Constituição 
de 1988:
• Abertura para a 

participação popular.
• Compromisso com a 

descentralização tributária 
para estados e municípios.
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A Constituição de 1988 desenhou uma ordem 
institucional e federativa distinta das constituições 
anteriores. Buscando uma legitimação para a de-
mocracia representativa, os constituintes optaram 
por duas principais estratégias para construí-la: a 
abertura para a participação popular e o compro-
misso com a descentralização tributária para esta-
dos e municípios, estes reconhecidos, só a partir 
de então, como entes federativos. Da primeira es-
tratégia resultou um arranjo constitucional em que 
prevaleceu a busca de consenso e a incorporação 
das demandas das minorias, inerentes ao Estado 
Democrático de Direito. A segunda moldou um 
novo modelo de federalismo, que enfraquecia o 
poder dos estados, dotados de menor propor-
ção das receitas tributárias e com a competência 
legislativa reduzida, podendo apenas editar leis 
sobre assuntos não reservados aos outros entes 
federados ou complementar normas federais de 

caráter mais geral. Acentuou-se, assim, a centralização da União, em detrimento da 
autonomia maior dos demais entes federativos.

O sistema político consolidado pela Constituição de 1988, segundo alguns au-
tores, pode ser chamado de presidencialismo de coalizão. O Executivo controla a 
agenda legislativa, buscando aprovar a maioria de suas proposições, num sólido e 
consistente apoio partidário.

Na Constituição de 1988 o povo é a única fonte do poder. O princípio da 
soberania popular está consagrado em seu artigo 1º, parágrafo único: 
“Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.

 O método democrático prevê uma organização institucional de de-
cisões políticas, em que os indivíduos adquirem o poder de decidir por 
meio de uma luta competitiva pelo voto do povo e com regras de parti-
cipação. O principal papel do cidadão é escolher um elenco de políticos 
em épocas eleitorais, evitando a tirania. Aos votantes não cabe resolver 
os problemas políticos, mas, sim, escolher os seus representantes, que 
tomarão as decisões em seu lugar. Escolher um representante cuja atua-
ção corresponda ao desejo de seus eleitores dá legitimidade ao exercício 
da representação popular nos parlamentos, finalidade última da demo-
cracia representativa. Mas a Constituição também garante a implantação 
de uma democracia participativa, ao munir o cidadão de instrumentos 
hábeis para uma maior participação. 

A Constituição Federal refletiu a efervescência social e a diversidade política presentes no 
País após o regime militar, determinando o modelo de todas as constituintes estaduais. 

O sistema 

político 

consolidado pela 

Constituição de 

1988, segundo 

alguns autores, 

pode ser 

chamado de 

presidencialismo 

de coalizão.
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A Assembleia de Minas promoveu, no ano de 
1986, o simpósio Minas Gerais e a Constituinte, 
no qual várias entidades de classe, entre outros 
representantes da sociedade civil, foram convida-
das e participaram da discussão dos grandes te-
mas que seriam objeto de análise e definição por 
parte da Assembleia Nacional Constituinte.

Em outubro de 1988, dois dias após a promul-
gação da Constituição Federal, instalou-se, na As-
sembleia Legislativa, a IV Assembleia Constituinte 
Estadual, demonstrando o pioneirismo de Minas, 
o primeiro estado a agir nesse sentido. Na realida-
de, os trabalhos dos constituintes estaduais se-
riam concomitantes com os trabalhos ordinários 
da 11ª Legislatura, o que gerou um certo tumulto 
em razão da simultaneidade dos trabalhos. Outro 
assunto que mereceu a atenção dos parlamenta-
res foi o pedido de impeachment do governador 
Newton Cardoso, iniciativa da Coordenação Sin-
dical dos Trabalhadores no Serviço Público. Ape-
sar da intensa mobilização, o processo foi arqui-
vado em 9 de agosto de 1989. Acrescentem-se 
ao ambiente efervescente as primeiras eleições 
presidenciais desde a redemocratização do País, 
marcadas para outubro daquele ano.

Parte dos constituintes buscava avanços signi- 
ficativos em relação à independência do Poder Legislativo e à participação efetiva da 
população no desenvolvimento político do Estado. A necessidade de formas e me-
canismos de integração tinha em vista uma nova ordem jurídica, de acordo com os 
anseios sociais. O momento histórico de retomada, pelo Legislativo, de suas atribui-
ções não foi compartilhado igualmente por todos. Alguns deputados se mostravam 
cautelosos em desbravar caminhos tão diferentes. Entretanto, prevaleceu a orienta-
ção de abrir as portas da Assembleia a todos os segmentos sociais, com o intuito de 
que, por meio de debates e sugestões, subsídios fossem obtidos para a elaboração 
da futura Carta Estadual. Consolidava-se, em Minas Gerais, a participação popular 
pelo caminho apontado na Constituição de 1988.

Prevaleceu a orientação de abrir as portas 
da Assembleia 
a todos os segmentos sociais, com o intuito de que, por meio 
de debates e sugestões, subsídios fossem 
obtidos para a elaboração da futura Carta 
Estadual.

Deputados da 
Assembleia Constituinte 

Mineira, em 1989
Foto de Marcelo Metzker 

Acervo ALMG
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Temas polêmicos surgiram durante os trabalhos constituintes, como o parla-
mentarismo e a legalização dos jogos de azar em território mineiro, ambos derro-
tados. Como novidades da Constituição Estadual de 1989, podem-se assinalar: a) 
diferentemente da autorização dada ao presidente da República pelos constituintes 
federais, não foi atribuída ao governador a prerrogativa de emitir medidas provisó-
rias com força de lei; b) a emenda que incorpora a iniciativa popular como legíti-
ma para deflagrar o processo legislativo; c) a criação da Ouvidoria do Povo (hoje 
Ouvidoria-Geral do Estado); d) a norma que assegura a todos os cidadãos e às 
organizações da sociedade civil o livre direito de petição contra ato ou omissão de 
agentes e órgãos públicos e o direito de se manterem informados sobre a atuação 
daqueles (o chamado controle externo). 

Constituinte Mineira de 1989
• No 1º turno, o projeto de Constituição recebeu 2.013 emendas, sendo 

22 populares.
• No 2º turno, foram outras 280 emendas, para corrigir omissões, erros e 

contradições no texto.

As galerias ficavam 
lotadas nas sessões da 
Assembleia Constituinte 
Mineira, em 1989 
Foto de Marcelo Metzker 
Acervo ALMG
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A Assembleia de Minas após as 
Constituições de 1988 e 89 
As últimas décadas mostram a emergência de uma nova cidadania, fruto do aumento 
da participação popular na esfera pública após a promulgação da Constituição Fede-
ral, em 1988, e da Constituição Estadual de Minas Gerais, no ano seguinte. 

Desde então, vem-se reforçando a ideia de que a democracia não se reduz ao ato 
de votar, pois o cidadão passou a dispor de mecanismos de controle dos atos dos 
representantes que elegeu, evitando, assim, que o mandato parlamentar possa se 
transformar num cheque em branco. Essa nova noção de cidadania pressupõe a luta 
constante em prol da criação e do reconhecimento de novos direitos e pelo acompa-
nhamento da produção das leis e da execução de políticas públicas.

A Carta Estadual de 1989 permitiu a renovação institucional do Parlamento mi-
neiro, levando a Assembleia de Minas a aprimorar o exercício de suas prerrogativas 
de representação da sociedade. Assim, entidades e movimentos da sociedade civil, 

O relator da Constituinte Mineira de 1989, 
deputado Bonifácio Mourão, entrega 

texto final ao presidente da Comissão 
Constitucional, deputado Camilo Machado

Fotógrafo desconhecido 
Acervo ALMG
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na Capital e no interior, passaram, por meio de propostas apresentadas em plenárias 
finais de audiências públicas, a ter voz na elaboração das políticas públicas estaduais, 
incorporando, cada vez mais, o debate e a transparência. 

Uma das primeiras e mais importantes inovações da Assembleia foi a criação de uma 
série de eventos institucionais estimulando a participação da sociedade civil organizada 

nas atividades do Parlamento. Passaram a ser pro-
movidos, frequentemente, seminários legislativos, 
fóruns técnicos e ciclos de debates. Mais recen-
temente, vieram a ser realizadas, ainda, audiências 
públicas,  a fim de trazer propostas populares para 
o orçamento, legitimando e substancializando o 
Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG. 

Reuniões das comissões temporárias e perma-
nentes também têm contribuído para aproximar a 
população de seus representantes. A instituição da 
Comissão de Participação Popular deu origem a 
um canal por meio do qual cidadãos, sindicatos, 
associações, conselhos e ONGs podem apresentar 
sugestões de projetos de lei ao Poder Legislativo. 

A transformação de muitas dessas propostas 
em leis comprova que a construção coletiva de po-
líticas públicas com a participação de agentes po-
líticos do Legislativo, do Executivo e da sociedade 
civil configura, há algum tempo, uma realidade. 

A abertura do Parlamento para a participação 
de movimentos sociais e de cidadãos interessa-
dos em opinar e contribuir no processo de discus-
são e elaboração legislativa foi complementada 

pela criação, pelo Poder Executivo, de conselhos estaduais setoriais e fóruns perma-
nentes, em que têm assento representantes de entidades da sociedade civil. 

Tais inovações ajudaram a conferir ao Legislativo mineiro maior visibilidade, con-
correndo para restaurar a credibilidade de suas ações. 

O Legislativo, mais lembrado como o poder responsável pela elaboração das leis, 
acumula outras competências. Mas mesmo essa função ganhou novo significado 
com os subsídios trazidos por segmentos expressivos da sociedade para a produção 
legislativa.

Com relação à sua função fiscalizadora, a Assembleia tem reforçado, ao longo 
dos últimos anos, o trabalho de acompanhamento e avaliação das ações dos outros 
Poderes. Para tanto, deputados e comissões têm feito uso de requerimentos em que 
são solicitadas informações a autoridades e a órgãos dos Poderes Executivo e Ju-
diciário. Em alguns casos, servidores públicos e agentes políticos são convocados a 
comparecer à Casa para prestar esclarecimentos sobre assuntos específicos. 

Outros instrumentos de fiscalização importantes são as Comissões Parlamentares 
de Inquérito – CPIs –, cujo trabalho de investigação tem sugerido a adoção de diver-
sas medidas de interesse coletivo.

Essa nova noção 
de cidadania pressupõe a luta 
constante em prol 
da criação e do 
reconhecimento 
de novos direitos e pelo 
acompanhamento 
da produção das 
leis e da execução 
de políticas públicas.
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Também cabe formalmente ao Parlamento processar e julgar o governador, o vice-
-governador e o procurador-geral de Justiça por crimes de responsabilidade.

Consolidando o diálogo entre o poder público e 
a sociedade, a Assembleia tem conseguido produ-
zir impacto direto na vida do cidadão, na adminis-
tração pública e nos rumos da economia mineira. 

Concebido para ser a casa do povo, o Legislati-
vo estadual tem seu entorno e suas dependências 
utilizados com frequência para as reivindicações 
políticas da população. A Praça da Assembleia, ofi-
cialmente chamada Praça Carlos Chagas, espaço 
aberto e de fácil acesso, consolidou-se como um 
dos principais espaços públicos de Belo Horizonte 
para a manifestação dos movimentos sociais. Sin-
dicatos, entidades de classe e outras organizações 
da sociedade civil escolheram as imediações do 
Parlamento como ponto de encontro para reuniões, 
protestos e passeatas. 

A Assembleia Legislativa abriu suas portas para 
os que desejam ver de perto o que se faz na insti-
tuição. Todas as reuniões de comissão e de plená-
rio são públicas. A população tem acesso direto aos gabinetes parlamentares, onde 
pode apresentar sugestões e críticas à atuação dos deputados, assim como buscar 
orientação para o exercício de seus direitos ou para a utilização de serviços públicos. 

Além disso, levando em conta o tamanho, a diversidade e a complexidade de Mi-
nas Gerais, a Assembleia tem procurado garantir sua presença no interior do Estado. 
Deputados e comissões realizam periodicamente visitas a periferias da Capital, a ci-
dades do interior – mesmo as de pequeno porte – e a comunidades rurais, mantendo 
contato direto com a população. Ainda em 2013, a Assembleia de Minas inovou mais 
uma vez ao instituir uma maratona de reuniões de prestação de contas de seu traba-
lho, em todas as regiões do Estado.

A estrutura de comunicação da Casa Legislativa, com o intuito de responder aos 
interesses dos cidadãos, utiliza diversos canais, como a TV Assembleia, a Rádio As-
sembleia, o Portal da Assembleia e os jornais Assembleia Informa e Diário do Legis-
lativo. O Palácio da Inconfidência abriga, ainda, espaços culturais como a Galeria de 
Arte, o Teatro da Assembleia e o Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira. 
Esse abrangente complexo de comunicação se dedica, diariamente, a levar informa-
ção, propor debates e divulgar a cultura e a memória política de Minas. 

As iniciativas nesse campo gozam de um notável pioneirismo, como é o caso 
do site da instituição na internet (www.almg.gov.br), criado em 1995. O Parlamento 
mineiro foi a segunda casa legislativa do Brasil a ter uma página na rede mundial de 
computadores, que, naquele momento, apenas começava a se popularizar no País. 

Em 2011, o site foi reestruturado, transformando-se em um portal, de modo a pos-
sibilitar o agrupamento de um enorme volume de informações e, ao mesmo tempo, 
facilitar a sua consulta pelos usuários. Suas ferramentas de interatividade permitem o 

A Assembleia Legislativa abriu suas portas para os 
que desejam ver de perto o 
que se faz na instituição.



acompanhamento das proposições em tramitação, a consulta à agenda institucional 
completa, bem como o acesso a notícias relevantes, associadas a textos, fotos, ví-
deos ou áudios. Pelo Portal, qualquer cidadão pode opinar em consultas públicas e 
enquetes e enviar sugestões de projetos de lei.

Em 2013, o Portal da Assembleia recebeu mais uma inovação, com a criação do 
site Políticas Públicas ao seu Alcance, que, além de reforçar a atuação institucional na 
avaliação e na fiscalização de políticas públicas, permite o aprofundamento do debate 
sobre variados temas de interesse da sociedade.

O Poder Legislativo mineiro foi também o primeiro do País a colocar no ar uma 
emissora de televisão, com o objetivo de facilitar o acompanhamento dos seus traba-
lhos pela população. A TV Assembleia entrou em operação no dia 30 de novembro de 
1995 e, desde então, vem ampliando sua programação e seu alcance. 

Criada em 1992, a Escola do Legislativo, também nacionalmente pioneira, pro-
move a capacitação e a atualização de deputados e servidores e fomenta uma 
educação voltada para a formação da cidadania, na busca da consolidação de 
uma cultura democrática, aberta e gratuita. Ao longo das últimas duas décadas, 
tem procurado atender, ainda, à comunidade externa. Assim, passou a conceber 
ações de formação técnica e política voltadas para agentes públicos, lideranças co-
munitárias, entidades e cidadãos interessados na atuação do Legislativo. Algumas 
de suas iniciativas têm como alvo estudantes de escolas públicas e privadas, como 
o Parlamento Jovem.

Já o Centro de Apoio às Câmaras – Ceac – nasceu do comprometimento da As-
sembleia em manter contato direto com os cidadãos do interior do Estado, por meio 
dos parlamentos municipais. Para isso, o centro dispõe de informações e serviços de 
interesse de vereadores e servidores das câmaras dos municípios mineiros. O Ceac 
atua em parceria com a Escola do Legislativo na promoção de cursos e eventos para 
qualificação e atualização de técnicos e agentes políticos municipais. Além disso, por 
meio do projeto Inovações Democráticas, possibilita o intercâmbio de informações 
entre casas legislativas, dando visibilidade a iniciativas positivas adotadas pelas câ-
maras municipais.

Movimentos sociais 
ocupam a Praça da 
Assembleia
Foto de Lia Priscila
27/9/2011
Acervo ALMG
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Novos desafios da representação
Um dos caminhos encontrados pela Assembleia Legislativa para se aproximar mais 
dos cidadãos é a atuação de deputados e comissões como mediadores políticos 
de conflitos entre a sociedade e o Estado. Isso se dá, especialmente, por meio de 
audiências públicas e de visitas, em que os membros do Legislativo procuram con-
tribuir para a solução negociada de conflitos, ouvindo os argumentos das partes 
envolvidas. 

Em outra frente, vêm sendo consolidados o monitoramento e a avaliação das po-
líticas públicas, por meio da definição de objetivos e de estratégias de atuação e de 
alocação dos recursos necessários. 

Vê-se uma ocasião privilegiada para o debate de políticas públicas na tramitação 
dos projetos de lei que dispõem sobre o planejamento das ações do Estado e sobre 
o orçamento anual. A aprovação de tais proposições é precedida por intensa ativida-
de parlamentar, envolvendo a realização de audiências públicas e a apresentação de 
emendas de autoria de deputados e de comissões. O processo pressupõe grande 
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participação da população, que é convidada a apresentar sugestões que 
podem gerar emendas a esses projetos de lei.

A Assembleia de Minas, ciente da necessidade de conciliar sua tradição 
centenária com os desafios do século XXI, adotou, em 2010, um direcio-
namento estratégico, conjunto de diretrizes e objetivos que vão orientar a 
atuação institucional até 2020.

Além de estabelecer parâmetros claros para a atuação do Parlamento, 
dotando-o de maior eficiência, o Direcionamento Estratégico auxilia a Mesa 
na definição, a cada biênio, das prioridades para o trabalho da Casa e dos 
projetos estratégicos a serem desenvolvidos. Assim, para o biênio 2013- 
-2015, o principal compromisso do Legislativo de Minas, que deve nortear 
todas as suas ações, é “ser a voz dos mineiros no enfrentamento das desi-
gualdades e na promoção da cidadania”.

O Plenário é o órgão deliberativo do Poder Legislativo de Minas Gerais. 
É formado pelos 77 deputados estaduais, que se reúnem para discutir e 
votar proposições, definindo, assim, o conteúdo da legislação estadual. 
Local de debates, negociação política e articulação de acordos, é nele que 
os parlamentares apresentam suas opiniões a respeito de assuntos de in-
teresse da população do Estado.

O processo legislativo é o conjunto dos atos necessários para a produ-
ção de leis, cujo conteúdo, forma e sequência obedecem a uma série de 
regras e tem início com a apresentação de proposições legislativas. São re-
gras estabelecidas pela Constituição Estadual e pelo Regimento Interno da 
Assembleia e que lhe asseguram um caráter transparente e democrático, 
que deve contar com a ativa participação de todos os interessados.

Qualquer indivíduo pode contribuir com sugestões de projetos de lei, por meio de 
uma mensagem enviada pelo serviço “Envie sua sugestão de projeto de lei”, no Portal 
da Assembleia. O cidadão pode, ainda, comunicar-se diretamente com um parlamen-
tar pelo serviço “Fale com seu deputado”.

•

Um dos caminhos encontrados pela 
Assembleia é a atuação de deputados 
e comissões como mediadores políticos de conflitos entre 
a sociedade e 
o Estado.
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Seminário legislativo “Pobreza e Desigualdade” – Plenário da Assembleia, 2011
Foto de Willian Dias  
Acervo ALMG
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•

Ao longo de toda a sua história, o Parlamento de Minas sempre esteve aberto e sensível 
aos problemas e aos anseios da sociedade, buscando refletir, no ritmo de suas atividades, 
o compasso das mudanças no campo social. Podemos afirmar, com convicção, que a 
Assembleia não se omitiu no enfrentamento dos grandes desafios que se apresentaram 
em Minas e no Brasil, e procurou sempre encontrar soluções para essas demandas em 
parceria com a população.

A atual diretriz da Assembleia – “ser a voz dos mineiros no enfrentamento das desi-
gualdades e na promoção da cidadania” – nada mais é senão a síntese dessa trajetória 
de quase dois séculos retratada no Memorial. Esse caminho foi construído por parla-
mentares que por aqui passaram, vindos de todos os recantos, como representantes da 
multiplicidade cultural e política que nos é peculiar.

Assim, mais que um registro, este Memorial é um reconhecimento e uma homena-
gem aos homens e às mulheres que construíram o Poder Legislativo em Minas Gerais e 
que estão relacionados a seguir.

Deputado Dinis Pinheiro
Presidente

•
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PARLAMENTARES MINEIROS  
(1891–2013)
• Abeilard Rodrigues Pereira
• Abgar Renault
• Abílio Machado
• Abreu Resende
• Adalberto Dias Ferraz da Luz
• Adalclever Lopes
• Adelino de Carvalho
• Adelino Dias
• Adélio Dias Maciel
• Adelmo Carneiro Leão
• Ademir Lucas
• Adolfo de Oliveira Portela
• Adolfo Ribeira Viana
• Aécio Cunha
• Affonso Augusto Moreira Penna
• Afonso Pena Júnior
• Afrânio de Melo Franco 
• Agenor Augusto da Silva Canedo
• Agenor Ludgero Alves
• Agostinho Campos Neto
• Agostinho Cesário de Figueiredo Cortes
• Agostinho de Sousa 
• Agostinho José Ferreira de Souza
• Agostinho José Pereira
• Agostinho Patrús
• Agostinho Patrus Filho
• Agostinho Pereira
• Agostinho Silveira
• Agostinho Valente
• Ailton Neves
• Ailton Vilela
• Ajalmar Silva
• Albertino Ferreira Drumond
• Alberto Alvares Fernandes Vieira 
• Alberto Augusto Furtado
• Alberto Bejani
• Alberto Deodato
• Alberto José Alves
• Alberto Perez
• Alberto Pinto Coelho
• Alberto Teixeira
• Alberto Woods Soares
• Alcides Gonçalves de Souza
• Alcides Loyola
• Alcides Mosconi
• Alcyr Nascimento
• Alencar da Silveira Júnior
• Alexandre de Souza Barbosa
• Alfredo Carneiro Viriato Gatão

• Alfredo Martins de Lima Castelo Branco
• Alfredo Sá
• Alfredo Soares de Lima 
• Alfredo Teixeira Baeta Neves
• Alkimin de Barros
• Almeida Peixoto
• Almir Paraca
• Aloisio Costa
• Aloísio Garcia
• Aloísio Leite Guimarães
• Alonso Marques Ferreira
• Alonso Starling 
• Altair Chagas 
• Álvaro Antônio
• Alvaro da Matta Machado
• Alvaro Salles
• Alvimar Mourão
• Amadeu Andrada
• Ambrósio Pinto
• Ambrósio Vieira Braga 
• Américo de Macedo 
• Américo Ferreira Lopes 
• Amilcar Martins
• Amilcar Padovani
• Ana Maria Resende
• Anderson Adauto
• André de Almeida
• André Quintão
• Aníbal de Paiva Assumpção
• Anibal Gontijo
• Anibal Teixeira
• Anivaldo Coelho
• Anselmo José Domingos
• Antenor de Paula e Silva 
• Antero de Lucena Ruas 
• Antero Dutra de Moraes
• Anthero Rocha
• Antônio Amador Alvares da Silva
• Antônio Andrade
• Antônio Araújo
• Antônio Augusto Junqueira
• Antônio Augusto Spyer
• Antonio Augusto Velloso
• Antônio Benedito Valadares Ribeiro
• Antônio Camilo de Faria Alvim
• Antônio Candido Teixeira
• Antônio Canedo
• Antônio Carlos Andrada
• Antônio Carlos Arantes
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• Antônio Carlos Pereira
• Antonio Carlos Ribeiro de Andrada
• Antônio Carlos Saraiva
• Antônio da Silveira Brum
• Antônio de Oliveira Guimarães
• Antônio Dias
• Antônio do Prado Lopes Pereira
• Antônio Fagundes
• Antônio Faria
• Antônio Fonseca
• Antônio Franco
• Antônio Fuzatto
• Antônio Genaro
• Antônio Gomes Barbosa
• Antônio Gomes Lima
• Antônio Gonçalves Chaves
• Antônio Guimarães
• Antônio Júlio
• Antônio Leão Monteiro de Moura
• Antonio Leopoldino dos Passos
• Antônio Lerin
• Antônio Lunardi
• Antônio Martins da Silva
• Antônio Martins Ferreira da Silva
• Antônio Pimenta
• Antônio Pinheiro
• Antônio Próspero
• Antônio Raposo de Almeida
• Antônio Roberto
• Antônio Sá Fortes
• Antônio Welerson Viana
• Ânuar Fares 
• Aquiles Diniz
• Argemiro de Resende Costa
• Ari Teixeira da Costa
• Aristides Cecílio de Assis Coimbra 
• Aristides Godofredo Caldeira
• Aristóteles Dutra de Carvalho
• Arlen Santiago
• Arlindo Zanini
• Armando Brasil
• Armando Costa
• Armando Ziller
• Arnaldo Canarinho
• Arnaldo Penna
• Arthur da Silva Bernardes 
• Arthur Itabirano de Menezes
• Arthur José Pimenta
• Arthur Queiroga
• Arthur Tibúrcio Ribeiro
• Artur Fagundes
• Ary Gonçalves
• Astolfo Dutra
• Astolfo Dutra Nicácio

• Astolfo Leite de Magalhães Pinto
• Ataliba Mendes
• Athos Vieira de Andrade
• Atos de Lemos Rache
• Augusto Clementino da Silva
• Augusto Coimbra da Luz
• Augusto Costa
• Augusto de Figueiredo
• Augusto Glória Ferreira Alves
• Augusto Gomes Freire de Andrade 
• Augusto Gonçalves de Souza Moreira
• Augusto Pinto Alves Pequeno 
• Augusto Zenun
• Aureliano Chaves
• Aurelino Paulino 
• Autran Dourado
• Azarias José Monteiro de Andrade
• Badaró Júnior
• Baldonedo Napoleão
• Basílio de Magalhães
• Batista Miranda
• Bené Guedes
• Benedito Salles
• Benedito Xavier
• Benevenuto da Silveira Lobo
• Benjamim Guilherme de Macedo
• Bernardino Augusto de Lima
• Bernardino de Sena Figueiredo
• Bernardino Vieira de Medeiros
• Bernardo Cysneiro da Costa Reis
• Bernardo Rubinger
• Biel Rocha
• Bilac Pinto
• Bolivar de Freitas
• Bonifácio de Andrada
• Bonifácio Mourão
• Bosco
• Braulio Braz
• Bruno Siqueira
• Cabo Júlio
• Cabo Morais
• Caetano de Souza
• Caio Nelson de Senna
• Camillo Augusto Maria de Brito
• Camillo Maria Ferreira da Fonseca
• Camillo Philinto Prates
• Camillo Rodrigues Chaves
• Camillo Soares de Moura Filho
• Camilo Machado
• Camilo Maria Ferreira da Fonseca 
• Cândido Ulhoa
• Carlin Moura
• Carlindo dos Santos Pinto
• Carlos Alvares da Silva Campos
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• Carlos Cotta
• Carlos da Silva Fortes
• Carlos de Oliveira Sá
• Carlos Domicio de Assis Toledo
• Carlos Eloy
• Carlos Ferreira Alves
• Carlos Ferreira Tinoco
• Carlos Gomes
• Carlos Henrique
• Carlos Lemos
• Carlos Marques da Silveira
• Carlos Megale
• Carlos Mosconi
• Carlos Murta
• Carlos Peixoto de Melo Filho 
• Carlos Pereira
• Carlos Pimenta
• Carlos Prates
• Carlos Sá
• Carlos Tavares
• Cassiano Rafael d’Afonseca e Silva 
• Cassimiro Vilela de Andrade Filho
• Cássio Gonçalves
• Cássio Soares
• Castellar Guimarães
• Castro Pires
• Cecília Ferramenta
• Celestino Soares da Cruz
• Celinho do Sinttrocel
• Célio Moreira
• Célio Oliveira
• Celso Motta
• Celso Porfírio de Araújo Machado
• César de Mesquita
• Cezar Soraggi
• Chaves Ribeiro
• Chico Ferramenta
• Chico Rafael
• Chico Simões
• Chico Uejo
• Chrispim Jacques Bias Fortes
• Christovam Chiaradia
• Cícero Dumont
• Cícero Ferreira Lopes
• Cícero Ribeiro de Castro Filho 
• Claudemiro Alves Ferreira
• Cláudio Pinheiro de Lima
• Cleber Lima
• Clemente Soares de Faria
• Cleuber Carneiro
• Clodesmidt Riani
• Clóvis de Magalhães Pinto
• Cônego Mesquita
• Cônego Pacheco

• Cordovil Pinto Coelho
• Cornelio Dias
• Cornélio Vaz de Melo
• Cóssimo Freitas
• Crispim Jacques Bias Fortes
• Cristiano Alves de Araújo Rôças
• Cristiano Canêdo
• Cristiano Monteiro Machado
• Custódio Mattos
• Cyro Almeida
• Cyro Maciel
• Dalmo Ribeiro Silva
• Dalton Canabrava
• Daniel de Barros
• Daniel Grisólia
• Daniel Serapião de Carvalho 
• David Moretzsohn Campista 
• Deiró Marra
• Delfim Moreira da Costa Ribeiro
• Delfim Ribeiro
• Délio Malheiros
• Delson Scarano
• Delvito Alves
• Demosthenes César
• Dênio Moreira
• Dermeval Pimenta Filho
• Desidério Ferreira de Melo
• Dilermando Cruz
• Dilermando Rocha
• Dilzon Melo
• Dimas Fabiano
• Dimas Rodrigues
• Dinis Pinheiro
• Diogo Luiz de Almeida Pereira  

de Vasconcelos
• Dirceu Pereira
• Divino Ramos
• Djalma Diniz
• Djalma Pinheiro Chagas
• Dnar Mendes
• Domiciano Augusto dos Passos Maia
• Domingos Ferreira Martins
• Domingos Jório
• Domingos Lanna
• Domingos Ribeiro de Rezende
• Domingos Rodrigues Viotti
• Domingos Santos
• Domingos Sávio
• Donato Andrade
• Dorinato de Oliveira Lima
• Doutor Rinaldo Valério
• Doutor Ronaldo
• Doutor Viana
• Doutor Wilson Batista
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• Duarte Bechir
• Duarte Braga
• Duilio de Castro
• Durval Ângelo
• Edelberto de Lellis Ferreira
• Edgard de Vasconcelos
• Edgardo da Cunha Pereira Sobrinho
• Edmundo Blum
• Edson Álvares da Silva
• Edson Rezende (Edson Vieira de Rezende)
• Edson Rezende (Edson Rezende Morais)
• Eduardo Augusto Pimentel Barbosa 
• Eduardo Brandão
• Eduardo Brás
• Eduardo Carlos Vilhena do Amaral
• Eduardo Daladier
• Eduardo Ernesto da Gama Cerqueira
• Eduardo Hermeto
• Eduardo Lucas
• Eduardo Ottoni
• Edward Abreu
• Efigênio Salgado dos Santos
• Elaine Matozinhos
• Elbe Brandão
• Elias Theotônio Baptista 
• Elisa Alves
• Elisa Costa
• Eliseu Laborne Vale
• Elismar Prado
• Elmiro Nascimento
• Elmo Braz
• Eloy dos Reis e Silva
• Elpídio M. Canabrava
• Ely Franco
• Emiliano Franklin
• Emílio Gallo
• Emílio Haddad
• Emílio Jardim de Rezende
• Emílio Silveira
• Emílio Vasconcelos
• Enéas Câmera
• Epaminondas Esteves Otoni
• Ermano Batista
• Ernani Lemos
• Ernesto da Silva Braga
• Eros Biondini
• Euclênio Teles
• Euclides Cintra
• Eugênio da Cunha e Mello 
• Eugênio Klein Dutra
• Eugenio Simplicio de Salles
• Euler de Salles Coelho
• Euler Lafetá
• Eurico Leopoldo de Bulhões Dutra

• Eurípedes Craide
• Euro Arantes
• Euzébio Tomaz de Carvalho Brito
• Expedito Tavares
• Fabiano Tolentino
• Fábio Avelar
• Fábio Bonifácio de Andrada e Silva
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