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O debate politico e intelectual ubseqüente a trinta ret ma uma série de 
quesLõe que vinham endo o núcleo de análise desde o perfodo da Primeira Repú
blica. 

Desta maneira, por díver as vezes, frações das classes dominantes reaflJllla
ram a necessidade de reforma eleitoral, direito à representaç- políti a, através de 
partidos representativos de seu intere · ou canais, que representassem essas fra
ções de classe, no proces de elaboração de um novo aparato de instiltu ;iooalizaç
do poder. 

Cabe, portanto, assinalar que o processo de di cus ão e implantação da re 
presentação de interesses de classe no cenúio polftico nacional é um d a nteci
mentos llllÚS ilustrativos e caracte rísticos da conjuntura pós- O. 

Situar, no debate então desencadeado, a legislação corporativista para as 
classes dolllÍJUUltes, a pressão das entidades patronais na escolha do Interventor para 
Minas Gerais e a elei ão c projeto para a Assembléia Constituinte Federal em 193 , 
são os prin ipais ponto de reflexão deste capítulo. 

O aoompanhamcnt da defmiçáo da legislação corporativi ta. quando esta se 
defme quando orientada para a burguesia, e de como os conflitos e a lei podem 
transfigurar-se em fegitimad r a de uro poder polftloo. após a configumção dos em-
bates das ~ 'ções antagônicas, será o ponto de partida do trabalho. . 

A sJtuação institucional legal de auton mia das associações d classe patro
nais só é rompida no início da década de 30 com a aberrura do campo de interven
cionislT)O estatal, por meio do Decreto n!! 19.790, de sindicaliza âo. As reações não 
se fazem esperar. Busca-se um tratamento diferencial, onde se possa reunir as van
tagens do controle sobre o movimento operário. sem a perda de liberdade da e tru
tura associativa patronal . 

As críticas seguem a mesma argumentação usada para outros projetos da le
gisla ão trabalhista: as falhas e ~perfeições do texto legal e a ausência prévia da 
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· laboração dos interessados. A A~iação Comere~ de Minas ~ a primeira a : • 
manifestar contra o decreto. Em reuruio de 13 de abril de 1933, Jm Negrão de L•
ma lendo trecho da referida lei, diz que: "se ela traz algumas vantagens para a As
soc'iação priva-a por outro lado de sua liberdade e autonomia, sujeitando-a a ofrer 
vexames\, t•l , No entanto o Decreto o!? 22.653 exige: 

"Art . Jf! ( . . . ) tomarão parte na Ass. Constituinte quarenJa representantes d 
associações profissionais, tocando vinte aos empregatlos e vinte aos empre
gadores, neste in.clufdos trls por parte das profissões liberais e, nL!quele, dois 
por parte dos funcionários públicos. 
Art. Jf! ( . . . ) só terão direito de voto os sindicatos qu.e houverem sido re o
nllecidos pelo Mini'stlrio do Trabalho, Indústria e Comércio e as associações 
de profiSsões liberais e .ftmcionó.rios públicos que estiverem organizadas le
galmente até a data de 20 de maio de 1933 ( . . . .)" (21. 

Pelo exposto, verifica- que os representantes sejam oriundo de entidades 
sindicalizadas; a Associação procura meios de reformular os dispositivos da lei, re
solvendo "que se teleprafe ao Presidente da Rep6blica pedindo a representação 
erofissional sem a sindicalização· que se telegrafe ao presidente do Estados licitan
do wna audiência para se tratar do assunto e que se deleguem poderes a uma pessoa 
para ir a Ju.i 1.. de Fora e ao Rio de Janeiro trat.aJ' do assunto com as congênere:s da
quelas cidades" 131, Sugere também, através do escamoteamento da mesma let, quo 
se consiga o apoio do maior número possfvel de deputados classistas, desenvolvendo 
todos os esforços a fim de se organizar, com urgência, um grande número de sindi
catos patronais, ressalvando, entretanto que tudo isso de v ser feito completamente 
à margem da entidade, pois ela não é siodica.l.izada <4l . 

A posição de intransigência contra a sindicali7..ação permanece por p~te da 
A ociação Comercial de Minas durante quase toda a década. Em 1935 o pres1demte 
da entidade, Caetano de Vasconcelos, em entrevista ao jornal O Debate, d clara. 
.. Não. Não vejo motivos para a sindicalização, porque, estando como estão, todas as 
sociedades sindicalizadas sujeitas a umas determinadas e.xigêncirul legais. que reputo 
lesivas, não apenas ao seu patrimônio, mas à sua própria existência - é sempre pre
ferível ficar como estamos. E foi atendendo a estas razões que as maiore~ as ocia
ções do país, como seja a do Rio de Janeiro e de São Paulo, deixaram de se sindicali
zar" (5). Nesse sentido, paraleJamente à crítica da lei sindical, verifica-se. durante 
perfodo, um esforço de criação de intímeras entidades representativas dos interesse. 
do setor, mantendo-as, contudo, fora das normas oficirus. Defende-se assim, a or
ganização de classe, por ser indispensável à congregação de esforços dos elementos 
que exercem atividades econômicas, como forma de pressão contra a intederêo ia 
estatal em seus órgãos de dru ses. on titufdos, há décadas, em associações civis, ou 
seja, defende-se o princípio da auton mia na organiza ão de seus interesse . Mesmo 
sem a subordinação oficial, o setor da classe comercial não é despojado dos canais 
informais, mas nem por is o menos eficazes, de e:xercfcio do poder, tomando-se 
blllSe permanente de recursos que, em épocas especiais, podem ser mobilizados por 
toda a burguesia. 

Paralelamente à sua atua ão critica com relação a lei. sindical de 1931, a bur
guesia industrial também remodela a ua organização associativa, procurando man
tê-la fora do regime oficial. Essa refonnulação r~ ume-se, basicamente na criação 

t i ) ASSOCIA , ÃO omercaal de Minn.~ . Ara . Belo 'H rízon1e, 23 de abri l de 1933. 

(2) REPR · SENTACÃ de nssocaa õ p:ro tssionais na A.s.~embléía Constituinte. orreio Mi· 
neiro, maio de 1933. 

1 ) A ' S IA ÃO Comercial de Minas. Ara. Belo Hori:wnle, 23 d abril de 193 . 

!4) A A OCIAÇÃO omercaal de Minas, através da palavra ao Sr. Caetano de Vascon ell s, 
seu presidente. ó Debati'. Belo l·lorizonte. 14 de rruuço de 1934 . 

15) ASSOCIAÇÃO omercaal de Minas. AUt Belo Horizonte, U6seL 19 4. 



da Federação das Indústrias de Minas Gerais, que, apesar de seu reconhecimento 
oficial pelo Ministério do Trabalho, em 28 de setembro de 1934, só se sindicaliza em 
27 de fevereiro de 1935. (6) 

Por outro lado, observa-se, no resto do Brasil, a mesma l?reocupação das en
tidades patronais mineiras pela refonnulação da estrutura orgaruzativa: os industrais 
iniciam, por exemplo, articulações objetivando a criação da Federação lodustriaJ do 
Rio de Janeiro para reunir as forças industriais do Distrito Federal c do Estado do 
Rio. Tra~se, pois, de congregar, reunir e fortalecer as entidades de classe en
quanto associaçõe de caráter privado, ao mesmo tempo em que continuam a existir 
e a atuar, as agremiações comerciais de São Paulo, do Rio e de Minas Gerais. 

Existe, porém, outra face da questão: a indica.lização implica abertura d 
áreas de re.presentação de interesses para a burguesia, re\'resentada por um conjunto 
estável de mterlocutores que, pertencendo à cúpula SOCJal constituem um do mó
dulos institucionais de pressão importante no seio da sOciedade civil. Em Minas 
Gerais, é necessário destacar a sinclicalização da mais antiga entidade associativa dos 
industfiajs do Estado: O Centro Industrial de J u.iz de Fora. Por telegrama, Getúli 
Var~as comunica ao Governador do Estado, Olegário Maciel, a sua satisfação pela 
sindicalização do órgão. (7) 

Por outro lado, é digno de reparo que, o momento mais agudo e crfti o para 
a impo.siçáo do modelo cooperativista à classe trabalhadora (1933-34), quando ela 
tenta alargar sua dissidência com a forma corporat,iva, wna parcela dos empresári . 
reconhece nela wn dos meios para a otimi.zação de seus interesses. 

O objetivo de assumir-se a integração na estrutura sindical consiste na aber
tura de maiores po ibilidades de influência junto ao Estado, po.is, paralclament , se 
passa a constituir um núcleo de pressão organicamente vinculada ao aparelho esta
tal. Na opinião geral, síodicalismo forte correspoode a awnento de pressão organi
zada, erigindo-se ele num instrumento eficaz para enfrentar os setores subordinado 
e a imposição de seus interesses. 

A influência dos segmentos burgueses da indústria e comércio, ao nfvel insti
tucional, evolui durante a instalação e consolidação do Governo Vargas, momento 
que corespoode ao combate às forças tradicionais da poHtica mineira. 

Uma reflexão sobre esse fato faz-se necessária, porque envolve as relações d 
Estado com o Governo Centrai. consubstanciadas na pressão das entidades patro
nais, que se evidenciam por dois aspectos relevantes. no momento: a escolha do in
terventor para o Estado e a eleiçáo para a Assembléia Coo tituinte Federal, em 
1933. 

Paralelamente ao desenvolvimento d trabalhos constitucionais, qu r-
examinados po teri mlente, a interventoria mineira permanoce na dependência d 
wna decisão do Governo Provisório. A imprensa carioca publica notas freqüentes, 
enfatizando afirmativa de que o Governo poderia escolher quem quisesse, desd 
que fosse "mineir , civil e progressista". A Associação Comercial, atenta ao pro
blema, telegrafa a Getúl,io Vargas, de acordo com a resolução tomada em sessão d 
dia 7 de novembro de 1933, solicitando que se proveja, definitivamente, a interven 
toria mineira, de vez 9u a situação de interinidade do chefe do governo acarreta um 
ambiente de expectauva prejudicial ao diferentes interessses do Estado, com refle
xos desastr sos sobre as atividad econômicas (8l . A ~ue tão da interventoria en
volve político na tentativa de afastar o Estado da po tção de destaque no cenári 
nacional. Nessa linha, insere-se a posição mais explícita da Associação Comercial, 
através do seu presidente, Isroael Libânio: "( ... ) não ~ possível que o Sr. Getúli 
Vargas queira vetar por mais tempo a solução de um assunto que inte~sa de pert 
a vida de todo o Estad . Como sabem, a Assembléia t legrafou ao govemad r cen-

(6 AQUJ C ME . A n hi.nória - 5 anos. Vidn intlu.l·rnill. Belo Hnri'l.onle, revereir ele lt;l!l3. 

(7) A SlNDI ALI7.A "ÃO l.lo ntro Indu triu l deJui7 de Fora. Mitll'l.\' ,eruis. B ·I lloriz ot ·• 
23 de .abri I de 1 9 

(8) A INTER V N RI A mmeira. E: ·tndl? de Minn.f Belo Hom nte, 27 de n vembTV de 19 
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tm1 expondo a necessidade de fazer ce.ljSar toda a expectativa que ali hoje '!'antern s 
em terno do assunto da inteventoria. E ~!cito lembrar que o .Gove~o ProVJ 6rl d -
ve muito ao esforço de Minas na consolidação do atual regune. ~~ CJ.U tudo · -
ri6 ou em beneficio da ditadura vê-se refegada a um plano de mfenondad , me -

o o em relação aos estados que estiveram contrário . Exemplifico com o caso c ã. 
Pauto, pois todos lembramos. com que facilidade ~oram resgatados q~troccntos mil 

nt de reis de bônus paulistas ao y so que Minas para atender a .1~çâ~ fman
cei.J;a interna motivada pela Revoluçao de Trinta teve o resgate dn enussao feata pelo 
governo de Olegário Maciel, ~andcmente dificultado" (9). Continua dizondo da n~-

idade de o Governo ProVIsório refletir sobre os males que vem causando a M1-
o.a e que um interventor qualquer que seja ele, mesmo o atual, Gustavo CUJ?l?ane
rda, c desde que se considere a opinião pública; "precisa estar seguro na admimstra
ção do Estado a fim de resolver a grave crise das class con ervadoras e evitar wn 
pânico que tem a maior razão de ser" \10)_ Essa posição é corroborada pelo Diário de 
Notícias do Distrito Federal, em sugestivo editorial: "A ~xte~ e_ansio a. xpectaf.!
va vem gerando incertezas dúvidas e desapontamentos, wqwetaçao ao ântmo pábli
co· e compreende-se que r~percutam d prcssivamente nas classses que trabalham e 
pr' uzem, porque, perante uma interinidade govemativ~ prolongada por .entre .o 
d , ossego e os imprevistos criados pela ação espasmódica do centro, só a mstabJ
Iidadc se fez norma, tendo como corolário a desconfiança e o temor" (1 11. 

Apesar da interferên ia direta e resoluta das associações da classe burguesa 
nos problemas po1Iticos que po aro ~ constituir em o.bstáculos ao seu pr<><?C~SO ~e 

umulação de capital, e do aprove1tamento de c~ aberto .à sua partíctpaçao 
eJ u influência, outros esforços traduzem-se em teotattvas de coar um esp ço pró-
prio para a representação política de se~ ~teresses. . . . 

A tentativa de organização partJdária. dos setores do comtrc10 e da tnd~~tna 
já evidencia desde a década anterior, conhecendo momentos de grande mob11iza-

:- em tennos de urna representação poHtica no âmbito federal, estadual ou mesmo 
muni ipal. Por dois D?mento. , n_o mfuimo, há ~te~ ~ticulaçáo numa campanha 
para essa represcotaçao: a pnmelfa, quando da mdtcaçao de um membro da Asso
ciação Comercial de Minas, Jair Negrão de Lima. para concorrer a uma vaga no 
Conselho Deliberativo da Capital, em 1928; a segunda, quando a representa ão po
lfti da classe é tema de discu ão nos congres s patronais d 1928, 1929 l930, 
concluindo-se pela neces idade ~1peri a da cri~o de um I?artido: . 

Na reorganização partidária, após o movl.ID(:nto de trmta,1a td~Ja volta à. tona. 
A relativa otinuidade de a campanha no tempo demon t a que nao se trata ape
nas da idéia de d terminad líderes u ass · - e, sim, de um projeto d patro
nato. A Associação Comercial de Minas, através da palavra do preliidente Ismael 
J .. ibânio ao e posicionar contrariamente à id~ia de adesão à Confederação das As
sociaç~s de Classe, aflJ'IDa que "a A ocia - teria muito mais tor ajunto aos g -
vemos P." uísse um partido político." 112) 

As 'classe conservadoras" procuram criar wna organização que tenha in~ 
fluêo ia ao nível nacional e à margem das suas assocjações de classe, mas que consi
dere a orieo áo dessas institui ões, já e)(perinlCntadas na luta em prol de seus in
Leresses. 

O Partido Ecoo mista. cone bido e montado por iniciativa d associações de 
classes bur~e as. é fru to da solidariedade conjunta d comerciai e industriais do 
Rio de Janelfo . 

(9) NOMEAÇ- O de interventor definitivQ- entrevista com<? presidente da Associução mer-
cial de Min , lsmael Libãnío. Didrio da Tard . el Honzonte, 14 nov. 1933. 

(10) Idem. 

(l i) DIÁRIO de Nolfcias. D.F. 7 dez. 1933. Apud llOMENY, Maria Helena B. ln:A esrrii~JJô 
da cone. ilúJç4o. Minns Gerais e a aberturo polftica oos anos 30. p. 186. N~te trabalh . en
contra- e descrição p<>rmenorizad bre as demacC:hes para a escolha do mtervent r. espe· 
ciaJmentep. 140e 180188. 

(12) AS OClAÇÁ C merciaJdeMinns.A/a SeloHo~nte, 13ju1.1933. 
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O diágnóstico do momento nacional e internacional ~ a fundamentaç.ã para 
se foillUlf o partido politico .. Assim, ~e-se verificar que as articulações visal,"ldo à 
co.nstituiçáo de uma agremiação das classes conservadoras'' começam poi as inala~ 
o IIl()U)Coto extremamente oportuno para o ucesso de tal organização, pois cir 
cunstâncias do momento tomam o ambiente favorável a estas proposições. 

A grande crise econômica que desarticulara o comércio internacional, afetan
do dW'ament.e as atividades agroexportadoras, coloca as questões eoon6mico- fmao 
cciras coll'\o questões prioritárias para o Estado, fornecendo a base para se estrutu · 
rar toda esta argumentação. Ela tem infcio no reconhecimento da nova posição 
proeminência assumidas pelos negócio do comércio e da indíístria e conclui por su~ 
maior necessidade de participação potltica. ( 13) 

O nócleo minerro do partido, fundado em 1932 e presidido pelo industrial 
Morais Sarmento, congrega elemento do comércio e in~6stria e a sua atuação des
taca-se, principalmente, duranLe as discussões para indicação de chapas para con
correrem às elei~ões dos deputados classistas. O Partido apresenta três nomes de 
dest.aqu nos me1os cientfficos e um no meio comercial, respectivamente, Carlos 
Chagas, Mendes Pimentel e Caetan Lopes. Po teriormente não terá, contudo, n -
nhuma influência no âmbito estadual, passando os interess :; dos segmento comer
dai e industrial a serem ex.pressos pelas duas maiores a~emiações polfticas do Esta
do: O Partido R·epublicano Mineiro e o Partido Proges Jsta. 1141 

As reflexões sobre a posição do patronato relativas à sindicalização não po
dem ser dissociadas da eleição dos representantes classistas à Assembléia Nacional 
Constituinte de 1933. Tendo em vista as cleiçõe para essa Constituinte, a sindicali
zação alcança assim um outro sentido: o el.eitoral. Ela precisa ser pensada, otão. 
dentro desse contexto e pode ser entendida como recurso para o alcance da repre
sentação poHtica na Constituinte. O exame do discurso da liderança empresarial é 
bastante elucidativo 9uanto a essa questão. Euvaldo Lodi, discursando quando da 
fundação da Pederaçao das Ind-ústrias de Minas Gerais, fala sobre a representação 
política das classes, chamando a atenção dos industriai , dos comerciantes, dos la
vradores e dos criadores mineiros para a necessidade de se cerrarem ftleiras em tor
no de candidato que possam comparecer perante a. próxima Constituinte e de de
fend r o legítimos interesses das for~ econômicas de Minas Gerais. Da mesma 
forma, pronuncia- se José Ca:rlos de Moraes armento pr s.idente da PIEM , sobre 
a necessidade do maior compareciment às próximas eleições para a Constituinte, "a 
flm de qu venbam a ser sufragad s candidatos que exprimam o sentimento das 
classes que constituem o arcabouço da economia do país" (1s) 

Essa defesa de representantes ligado às demandas da classe é coo eqüênda 
de um lllOvimento já desencadeado anterionnente, em 1932, pela A sociaçao Co
mercial de Minas quando, através de telegramas às uas congêneres de todas as ca
pitais do país, solicita a sua colaboração para a normalidade da situação econômi 
co-·fJ.Danceira (16) . A Associ~ões Comerciais dos outros E tado , atravé d um 
manifesto subs rito pela do Rio de Janeiro, manifestam-se, então nela con titucio
naliz.ação do Brasil, aliando-se à de Minas que iniciara a campanha tl7l_ 

A posição da bW'guesia mineira. em relação ao regime político mais adequado 
ao pafs, varia ao I ngo da década. Após a Revolução de 30 e até meados da década, 

( I 3) No Di trito Fedem! Partido Econ ruista consegue bons resultados elcitorai . nsegue 
lllistar 20.000 eleitores em 1933 e eleger com deputados Henrique de Toledo O sdsworth 
Miguel de Oliveira Couto . Pela representa.ção proflSsional Francisco de Ol<iveira P os. 
Para mmores delalhes sobre o Partido Economista do Brasil ver: GOM , A. M. de C. 8ur
gu<! ia e trobal.ho. Rio de Janeiro, ampu . 197 . p. 27 1/279 

(14) O RR TOdaMnll.hã.Distrito Federal, Oabr. l934 . 

15) FU DADA a Poo •raçlio das lntlústri:s.~ de Mma.~ er:us. Miruu erai.~ Hei H ri7 nte , I 

mar. 1933 . 

(16) AS ' O AÇÃO Comercial de Minas. Ata Belll Horizonte . 21 Jan. I n . 
(17) ASSOCIAÇÃO Comer i ai de Minas. A1t1 Belo lforlz nte, lO abr. 19 2. 
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oposição ao processo de centralização política que se desenvolve é dara: Minas 
erais, ·apesar da posição de co-participante da Revolução, não tem assegurado um 

papel de destaque oo novo processo que se abre. Essa posição vi.sualizada no episó
djo da Interventoria clarifica-se pelo posicionamento e luta desenvolvida a favor da 

onstituinte. Organiza-se a luta através do intenso alistamento eleitoral, visando ao 
pleito de 1933, em que se escolherão os representantes poHticos à Assembléia Na
cional Constituinte. Em reunião do dia 19 de janeiro de 1932, a Associação Comer
cial toma as seguintes iniciativas concernentes às eleições: dirigi-se às associações 
do interior, solicitando-lhes auxfl.io na intensificação do alistamento eleitoral, e ins
talar na sede da entidade na Capital, um "bureau" de alistamento com "fotógrafo 

tudo mais que facilite tomar eleitores os comerciantes, industriais e lavrado
te "l1B)_ 

A posição da burguesia deseovoJve-se, assim, em duas frentes: defesa da re
eresentação classista e, na ausência de um partido próprio, apoio aos candidatos dos 
dois partidos mineiros - O Partido Republicano Minelf\o e o Partido Progressista. -
(l P), desde que comprometidos com os seus interesses. • ' 

Sobre a representação classista, a Associação continua pressionando para 
conseguir modificações no Anteprojeto da Oonstiruição que excluía a representação 
de entidades não-sindicalizadas, propondo que se pleiteasse, junto à Comissão do 
Anteprojeto, junto aos Governadores dó Estado e junto à União, a consagração do 
processo de representação de todas as atividades legais do pais, não só na.'! Assem
bléias como também na Constituinte: "( . . ) a) que o seja por igual o número de re
presentantes de cada atiVldade grupal. b) qu estes estejam, ao tempo de sua eleição, 
exercendo as atividades de seus representado - c) que nos lugares onde não houver 
Associação 9ue represe~ te sUàS atividades, seja a elei ão realizada sob a direção das 
autoridades Judiciais ou seus substitutos; d) que nde não houver Associação, meta
de da representação seja eleita por e tes e metade pelo processo da letra c'' (2Ql _ A 
seguir elege-se uma Comissão de Discussão da Constituinte l21) . 

Já é lugar comum e consagrado na historiografia brasileira que a introdução 
da representação classista no Código Eleitoral fez-se por obra e graça dos elemen
tos tenentistas ligados ao Clube de Outubro. Sem subestimar a sua atuação, julga-se 
inadequado esse privilégio especial, pois, pelo que se analisou até aqui, é de extrema 
importância a atua ão das entidad s d classes patronais na def~ da representação 

nas discussões do Decreto 22.653 (22) 
A elejção do representantes elas istas à Assembléia C nstituinte realizou-se 

em 25 de julho d 1933. A distribuição da representaçã profissional por Estados e 
por scto.res de produção foi a seguinte: 

( t >ll A PD IÇÂO <l • vemo Provisório de alijar MirulS do centros de decisão do pnfs do;ve ser, 
segundo Maria H. Bousquet Bomeoy1 em trabalho citado anteriormente, a luta dos tenenLeS 
paro de..\Qrganiz a máquina figárqwca do PRM. Ver, especialment.e, op. ciL, p. 143-7. 

( 19) obre o Partido Pr gres l' ta, fundado em iniiS erâ.is em janeiro de L93J, ver BOMEN , 
M. H. B. op. cJI. , p. 16R-79. 

(20) ASSOCJAÇÃO Cornercinl de Minas. Aw , Belo H rizon te, 1.7 nov. I 2 

t2 1 ASS IA('ÃO Comerem! d Minas o anleprojelo d onsli luiç o Mintt~ <.remi.v, jun. 
1934. 

(22) Dentre os uutore.~ que privilegiam a atunç o dos teneoleS, ver: OMES, A. M. de . n.J .) 
Confronto e Compromisso no Processo de C nsLitucionalizaçã . In: FAUSTO, A. Brasil 
republicano. Históric Geral do ivilizor;ão BrasU<!ira São Paufo. Di fel. 1981. t. 3, v. 2, p. 17 
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REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL NA 
ASSEMBL€IA CONSTITUINTE 

EST AOOS DA FEDERAÇÃO DF SP MG RS 
SETOR DE PRODUÇÃO 

Agricultiu-a e Pecuária - - 1 1 Indóstrlas e Afms 3 3 1 3 Com. Transporte c Afins 3 1 1 -TOTAL 6 4 3 4 
-

PE TOTAL 

1 3 
- 10 
- 5 
1 18 

Ft:mru: GOMES, A~ela M. de Ç. Burg~ e trabalho nq Bro.ffl. p. 280. 
ASSOCJAÇ OComerc•al de Mmas. Ata Belo Horizonte. 19 de dezembro de 1933. 

. A predominânci~ do setor industrial não pode ser considerada co~o um blo
queiO ao setor co~rCJ~ ou ao agrícola, pois, no caso especffico de Minas, os re
PJ:esentante~ classistas Vll!C~-se aos. três setores. Os membros da representação 
mmeira são. Eu~aldo Lodi, 4- VJce-presJdeote da Confederação Industrial Brasileira 
em 193~ c prCSJ~. en~e em 19.35, !DCID~ro da D~toria da PIEMG e da AssoÇi&!rão 
Co~rcial ~~. João Pinherro Filho, 4!! VICe-presidente da Confederação In
dus~ ~rasiletra ef!!l934 e. membro da primeira diretoria da FIEMO em !933 e da 
A~~ Co~rcial de Mmas; João Jacques Montandoo, presktente da Sociedad 
Minerra ~ Agncultura ~ ~ ComissAo de Discussão da Coll3tituinte !23l, Consti
tue-se, ~lS, .a ~cada mmeua por home~, de longa data, participam de deba
tes das ~OilClpaiS questões .econômicas do e do Estado, como representantes de 
grandes mteresses ~nôJIUCOs. ~ão, tam m. pessoas vinculadas, há tempo, às enti
~s de classe. ~s representativas do Estado e do .Brasil, estando, portanto, r
feitamente fan:Jiliarizados com as demandas de sua classe Se em determm· ad pe 

to _,, ... . , . , os mo-
men s, oco~m wverg~::ncaas entre os ctiferentes setores da burguesia, elas se tor-
nam ~d.árias e esses setores se ~portam como um todo, quando se trata de 
que~toes que represe~tam ~as à sua posição de domfnio. Por tudo isso é int 
máti~ a represe~taçao c~a;>SJ~ta de Minas: ao lado de dois industr.ais, col~-se 

0 pres~d.ente da S~Jedad~ Mmeua de Ag~cultura. Da mesma maneira, é elucidativa a 
parti':'pação do mdu tnal Euvaldo Lodi na Comissão do 26 na Constituinte q 
:~~~o d~j!>~~~ ~ ·da legi fação social e elimina o artigo referente à ~pr~: 

. A representação p~ofissional, co!OO fofl!Ul d. e pressão, é transportada para 0 
plano estadual. A Assocaação. omercial movinlenta-se nesse sentido., através das 
palavras do aeu advogado, !,rur Negrlo de Lima, ~ue, ressaJtaodo a couveruencia 
des~ representação para as classes conservadoras' , diante de wn movimento con
trário ~ue se esboça na. C~stituin!C Estadual, julga conveniente um entendimento 
~~ a Oderaçlo da Indóstria de Mmas Gerais, oo sentido de pleitear junto à Cons
ti~tc, que a proporção da representaçio I'J'Ofissiooal do EstadO se]a igual à fede
ral ( ): ~ questAo da representaç&> profiaaionaJ acarreta acalorados debates na 
Cons~~te, sobret~do entre ?S deputados Símio da Cunha, do Partido Republica
no Minerro, contrário ao projeto, e José Bonifácio de Andrade Pilho, do Partido 

{23) ASSOCIAÇÃO Comercial de Minas. Ato. Belo Horizonte 19 dez 1933 
MJNAS OSRAIS. Belo Horizoncc 23 de nlal'Ç(I· de 193 ' · · 
Idem, 19 de janeiro de 1934. ' · 

(24) VIANNA, L. W. Ubera/isnao e .sindi ato no Bra.riJ. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 1979. p. J\i3. 

(2.5) ASSOCIAÇÃO Comercial de Minas. Aro Belo Honzoncc, 4 jul. 1935. 
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Progressista. favorável a ele (261 , A representação clasaista sed incluída na osli-
tuiçlo do Estado de 193~ (2?) 

Assim, a eleição do deputados classistas e "políticos" constitue-se num d 
meotos privilegiados para ~ co~nsão da ~rtAncia de ~ deman~ poU

ticaB, que representam, em óltima ~. o ~ do seu obJetivo de donunação 
se momento significativo da vida do país. Se~o essa linha de ar~~taç~. 

~ importante discutirem-se as sugestões que, a pedid do Governo Provisóno, 
elaboradas para a Constituinte por um grupo de em(>resário reunido ~designada 
Comissão de Ois ussáo d~ Constituinte .. Dela p~~pam, com? presidente, João 
Marques Montand o, pre Jdente da octedad Mmeua de Agncultura; Theódulo 

e Jair Negráo ,d Lima,. da Associação Comercial de Minas; e Américo Scotti, 
pr iden~ da. _U~ão do Varejis de ~_Gerais .. ~ u conjunto, o disc~ 
empresanal mmetto, expresso por essa conussao, expliClta o seu programa de donu-

ão e a tentativa de inclw-lo formalmente no estatuto legal da Con tituição. De
clarando a justeza de as ''classe econômicas que são o ustentáculo da ~·.' 1~
varem a sua palavra de colaboraçã ao ExecutJvo, definem com pontos pnnctpa.JB 
de colaboração: L a defesa do mercado interno - " tribui à competência da 
União o imposto de ex-p rtação, deixaod Estad o d co.n umo para se aca-

de vez com os im.,O to interestaduais que, apesar de proibido , disfar am 
entravando o comércio e a produção i:rtterestadual'' . 2) a oposição à in(?erência d 

tado - ''que pode tomar-se de pótico e invasor em rela ão ao direito indivi
duai " , 3) a. defesa do capital estrangeir "não se justifica r trições a e te capital 
se aplicado na indú tria extrativa, já que ele e lá previdente e sabidamente vigiado e 
ubmetido aos dispositiv s da lei"; 4) as precauções com a relação capital-trabalho 

·• leis não deverão 3Cr imutáveis, poiS a experiência dessas inovações ainda oão 
deu o seu resultado: o Brasil não deve seguir o e emplo de outros países onde elas 
foram feitas 119odadameote, a coação de partidos exaltado ' por reivindicações 
avent11rosas'' (28l 

Pelo exposto acima. seria uma posição w.úvoca a de se consid rar o · tenentes 
e Vargas m idealizadores não 6 da representação classista coino d outro itens 
da Constituint posteri r Con tituição de l934. 

De fato, essencial para a compreensão da lei e do processo político que 
rre paralelo focalizá-la d ntro de sua cuidadosa elabora ão e, com isso. evi

denciar o papel político decisivo tendo em vista a construção de uma estratégia para 
permitir uma elaboraçã pacífica, e a f rma pela qual as tensões são detectadas e 
trotadas ao n[vel governamental. Desta maneira é necessário afumar qu ~ lei é mais 
que um coajunt de regras estabelecidas por aqueles que detêm o poder. E a aqwe -
cência e a submissão que fazem da Lei um instrwnento para se obter o controle :social 
e tomar possfvel a implementação doe wn projeto polftico ordenado pelos que têm a 
capacidade e poder de elaborar a lei (2111 

Na análise dos temas que emer.gem da conjuntura histórica dos anos iniciais da 
década de trinta, toma-se possfvel localiz:ar e tomar vi ível as práticas reais e efeti
vas do exercício do poder pela burguesia. 

Partindo das associações de classe, primci~te da Associação Comercial 
de Minas e da Federaçlo das lnd6strias de Minas Gerais, percebe-se o esfor~ no 
sentido de ampliar os canais de dolllinaçlo da classe, através de diversos dispo81tivos 
estra~gicos. Seja na discuss&l, ou percorrendo as vias instituctonais, seja como de-

(26) MINAS GERAIS . Anais da Assembl6ia Comtituincc do Estado de Minas Gerais. Belo Hori
zonte,lmprensa ficial. 193.5. 

(27) MINAS GERAIS . Cons!.ituiçio d Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, imprensa fi
cial, 1936. 

(28) A ASSOCI..\ÇÃO Comercial c o anteprojeto da Coostituiçlo. MilwsGerais. Belo Horizon· 
te,19jan. 1934. p. tl. 

(2 ) OEBARA, Ademir. O mt!roodo fk trabalho lvre 110 Bra.Jil. Slo Paulo, Bmilienae, 1986. 
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pu t . do~ c~istas áo nível ~ederal e estadual, oferecendo à burguesia oportunidades 
msti~clO.fl!US para a conqwsta de um espaço político. Esse espaço constitui-se em 
caruus utilizados para procedimentos de sujeiÇao e não, de uma legitimidade que de
veria ser estabelecida. 

Es~ trabalho, embora se trate de uma investiga.ção de natureza histórica, não 
re~ta dáVIda de que o problema _da elaboração de leis, no caso presente da Con ti
tUiçlio formalmente pronta, continua no centro das preocupações cotidianas. Colo
~-~ portanto o momento d~ S:C fazer indagações de conjunto are peito do que ela 
Slgniftca. Sendo uma ConstJ.twção destinada a uma sociedade capitalista e dada a 
composição social da. maioria. dos constituintes, seria uma ingenuidade que esta ul
t:r:_apasse os ~digmas da " democracia burguesa". Mas os impactos que a constitui
çao se revelou impotente para absorver, diz respeito à eclosão do povo - primeiro, 
através das classes trabalhadoras das cidades e do campo, bem como pelos milhões 
de segregados pela miséria, excluJdos da sociedade civil;~- segundo, a via pela qual 
se deu a eclosão do povo na história foi caracteri.z.ada através da chamada "partici
pação popular" . As entidades ditas da sociedade civil - a OAB a CNBB a CYf a 
S:S~· a ABI - e os sindicatos e C?nfederações operárias, as orga.nizações' que arr~
glf!~Cotavlil!l os. trabalhadores rurrus, as mulheres, os índios, os negros, os profassio
naJS de ensmo, tdosos e menores. 

. Finalizando, a Constituição oão é um fim em si mesma. Ela é um meio. Os de 
bruxo devem !aze~ ~orno os de cima: "~eso.lver na luta direta como utilizar produti 
vamente os disposttlvos da Carta constituCional e promover a sua substituição assim 
que se comprove que ela só serve para a lata de lixo da história" (30). 

( O) F ' RNA I) .' , FI r swn. pr«)uto finnl.FlJfl~tule 'iio PauJ.o, 12 set. 19 !! . 
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ASPECTOS DAS ARTES EM BELO HORIZONTE 
NOS ANOS 20 E 30 

Fernando Pedro ilva 
Aluno do Curso de História!UFMG -Bolsistn q 

Primeiramente, juslificam.os a razão de nosso tem~ de aoális~. Julgamos ser ~c 
grande importância re gatannos historicamente o amb1eote artístico de Belo Hon 
wnte, nas décadas de 20 e 30. Sabemo que a Capital Mineira viveu esse moll'!ento 
cultural de man ira intensa c rica não somente na literatura como também na pmtu
ra, no cinema, no teatro e na mósica. Es e período cultura belo-horizontino foi tra
tado até então com raras exceções, de forma preconceituo a e pouco esclarecedora. 

~etivam , (>ortanto, além de discutir a bibliografla :e~e~ente ao tema, tr~ar o 
wnbiente artfstico da época. Para fazermo tal reconstJtutçao u amo as segumtes 
foutes: periódicos, história oral, fotografi , fllmes, pinturas, além da literatura pu
blicada sobre essas duas décadas em Belo Horizonte. Queremos esclarecer também, 
como se perceberá no deconer do texto, que o fato da superficialidade encontrada 
em determinado pontos aqui expostos, justifica-se por se tratar de uma pesquisa em 
andamento. 

Iniciaremos com a discussão da bibliografia realizada sobre a Literatura dos 
anos 20 e 30 em Belo H rizonte. A literatura foi o assunto preferido pelos estudio
sos até o momento. Estes tendem a apresentar uma dinamizaç,ão na produção literá
ria e uma estagnação na produ.ção das ~tes pMsticas cb_l época. ~o _porqu ar~ 
ter sido a literatura um dos únicos movunentos culturats da vroymetana Captt.al M~
neira. Partindo deste rótulo, de Capital atrasada e provincmno, trabalham exclusi
vamente com a literatura modernista. como veremos a seguir. 

Fernando Correia Dias, em seu livro O Movimento Modernista em Mina.s, fo1 
um dos que melhor escreveu sobre o grupo literário da época. Correia Dias traça. 
em linhas gerais, o ambiente das letras em Belo Horizonte, e focaliza o trabalho do 
grupo modernista que se reuniu em tomo da publicação de A Revista. Belo Hori 
zonte, já em 1925, encontrava-se inserida no contexto nacional das artes literárias. 
Contava com várias escolas superiores, com uma· Imprensa Oficial bem equipada 
que assumia o virtual monopólio da edição da. Cidade. A Academia Mineira de Le
tras já se fazia presente neste ambiente desde 1916, quando viera transferida de Juiz 
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