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Os Cadernos Cedec têm como objetivo a divulgação dos resultados das pesquisas e 

reflexões desenvolvidas na instituição. 

As atividades do Cedec incluem projetos de pesquisa, seminários, encontros e 

workshops, uma linha de publicações em que se destaca a revista Lua Nova, e a promoção 

de eventos em conjunto com fundações culturais, órgãos públicos como o Memorial da 

América Latina, e centros de pesquisa e universidades como a USP, com a qual mantém 

convênio de cooperação. 

O desenvolvimento desse conjunto de atividades consoante os seus compromissos 

de origem com a cidadania, a democracia e a esfera pública confere ao Cedec um perfil 

institucional que o qualifica como interlocutor de múltiplos segmentos da sociedade, de 

setores da administração pública em todos os níveis, de parlamentares e dirigentes 

políticos, do mundo acadêmico e da comunidade científica. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é discutir os principais temas da agenda de (re)construção do pacto 

político brasileiro no pós-Revolução de 1930 até a Constituição de 1934. Revisitar esse período é 

relevante, pois constata-se que os desenhos institucionais ali encetados expressaram arranjos 

inovadores para a política nacional, especialmente quando esse pacto foi arquitetado com a 

inclusão de novos atores sociais, novos direitos e sob forte fragmentação política. Assim, partir-

se-á da análise de três documentos oficiais que subsidiaram essa construção: anteprojeto 

constitucional, elaborado pela subcomissão governamental (1932), os debates constituintes 

(1933) e o texto da Constituição Federal (1934). Essas fases do processo constitucional em 

análise favoreceram a realização de diagnósticos sociais em direção a uma mudança orientada 

para as instituições políticas nacionais. 

 

Palavras-chave: Constituição; Constituinte; Federalismo; Regulação do Trabalho; Representação 

classista. 
 

 

ABSTRACT 

The objective of this paper is to discuss the main themes of the political pact re(construction) 

agenda in Brazil after the 1930-Revolution until the Constitution of 1934. Search this period is 

relevant because the expressed institutional designs initiated innovative arrangements for 

national policy, especially when the pact was engineered with the inclusion of new social actors, 

new rights and under strong political fragmentation. Thus, we analyse here the three official 

documents that supported this construction: draft constitution, prepared by the Subcommittee on 

Government (1932), the constituent debates (1933) and the text of the Constitution (1934). 

These stages of the constitutional process under analysis furthered social diagnosis toward an 

oriented change for the national political institutions. 

 

Keywords: Constitution; Constituent; Federalism, Regulation of Labor; Class representation. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho surge a partir da dissertação de mestrado em Ciência Política1 

defendida pelo autor em 2010, que analisou algumas etapas do processo político de 

transição pós-Revolução de 1930 até a promulgação da Constituição Republicana de 

1934. Por sua construção decorrer de uma pesquisa mais ampla, o campo de análise deste 

texto ficará adstrito a dois propósitos: primeiro, analisar algumas inovações temáticas na 

agenda política que norteou o processo constitucional do período (federalismo, questão 

social e representação classista); segundo, buscar no uso dos documentos primários (Atas 

das reuniões da Subcomissão do Itamaraty, Anais da Assembleia Nacional Constituinte 

(ANC) de 1933 e texto da Constituição Federal de 19342) a fonte para desvelar e analisar 

o processo político em curso. 

Esses três textos – atas, anais e Constituição –, em perspectiva comparada, 

revelaram a mudança de temas (diante de um repertório de questões complexas e em 

constante reformulação) no período e com isso, a análise de texto e contexto evidenciou 

uma relevante possibilidade para a reconstituição do processo histórico, tal como 

anunciado por Pocock (2003). 

A hipótese fundamental desta proposta consiste na conjectura de que a 

Constituição de 1934 foi produzida em um cenário de profunda transformação social, 

acompanhada da crise sociopolítica da Primeira República, respondendo assim a uma 

pactuação de feição mais moderna, dada a agenda, a forma e os atores envolvidos nesse 

processo (em boa medida inexistentes no momento da carta de 1891).  

O ponto de partida desta análise, em relação ao conceito moderno, decorre de uma 

situação singular nas linhas de continuidade das modulações das Constituições 

brasileiras; é neste sentido que se caracteriza a hipótese de que a Constituição de 1934 

tem uma pactuação moderna: ela responde ao espírito nacional moderno com uma 

categoria de inovações destinadas à superação de inúmeras assimetrias originadas no 

modelo praticado na Primeira República. É nesta dimensão que a análise se ancora, nas 

disputas que geram o ordenamento jurídico, no processo de construção de um artefato 

jurídico e não de processo social.  

                                                 
1 Dissertação intitulada Constituição e sociedade: uma análise na (re)formulação na arquitetura do Estado-
Nação na Assembleia Nacional Constituinte de 1933, sob orientação da Profª Drª Vera Alves Cepêda. 
2 Esses documentos revelaram aquilo que denomino como as três fases do processo constituinte de 1933. 
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De fato, o termo moderno, para os atores políticos dessa constituinte, era um valor 

em si, presente nos discursos da época. Considerando ainda que essas análises trabalham 

os produtos constitucionais – e não apenas a realidade social, que é controversa –, essas 

inovações estão afirmadas na forma de sociedade civil x Estado, na plataforma de direitos, 

que canalizam na formação da Constituição de 1934. 

A condição primeira para compreender o momento histórico em análise passa, 

necessariamente, por descrever as condições de materialidade efetiva de um processo de 

mudança e, nestes termos, compreender por que a Constituição de 1934 foi (e em qual 

medida) moderna. 

No pós-Revolução de 1930, muitas medidas promovidas pelo Governo Provisório 

ratificaram a necessidade de reorganização da sociedade, de redefinição do Estado 

Nacional e até mesmo de um restabelecimento de ordem normativa nas instituições 

políticas para o atendimento de novas demandas, que se estabeleceram sob forte 

fragmentação política e sem um processo hegemônico solidamente constituído e definido. 

Nos primeiros meses do Governo Provisório houvera a suspensão da Constituição de 

1891, o fechamento do Congresso Nacional, e a construção engenhosa de um novo 

aparato burocrático ao Estado, com novos ministérios (como exemplo, o Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio) e comissões. As principais chaves interpretativas que 

apontam para esta afirmação foram localizadas nos textos analisados, demonstrando o 

contexto conflituoso do período. 

Essas inovações geraram também outras instituições, como as Justiças do 

Trabalho e Eleitoral que, majoradas no anseio por mudanças profundas no staff varguista, 

ajudaram a compor o quadro do Código Eleitoral de 1932. Este, além de estabelecer 

regras mais rígidas para o processo eleitoral nacional – visando o combate às fraudes 

eleitorais – também incorporou as mulheres na participação política, concedendo-lhes o 

direito a voto e representação3. 

Neste cenário político, o imbróglio criado pela pressão dos paulistas para a 

retomada da legalidade constitucional (que demonstrava até mesmo a exigência pelo 

cumprimento da Constituição de 1891 e não só a imediata reconstitucionalização do país) 

também se apresenta como chave interpretativa para a compreensão do conflito que 

                                                 
3 Com as mudanças eleitorais foi possível a participação da deputada constituinte Carlota Pereira de 
Queirós na ANC de 1933. 
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caracterizará todo o processo de constitucionalização até a promulgação da Constituição 

de 1934. A riqueza deste momento era observada em dois aspectos: 

Num primeiro momento, portanto, a luta pela constituinte vai funcionar como polo 
aglutinador, reunindo desde elementos explicitamente contrários à Revolução de 1930, 
até elementos nitidamente revolucionários, dentre os quais figuravam até mesmo 
partidários do governo Vargas. Somente num segundo momento é que o Governo 
Provisório encampa esta proposta, esvaziando-se de seu conteúdo oposicionista e 
colocando-a como intenção legítima de toda a nação, defendida e encaminhada por 
aqueles que estão no poder, particularmente o próprio Vargas. É este fato que permitirá a 
certa ambiguidade no contexto de abertura política do período de constitucionalização. Se 
de um lado amplia-se o espaço de participação política, conquistado efetivamente no 
curso de uma luta radicalizada, este espaço sofre os limites da apropriação que é feita 
pelo Governo Provisório. Tal circunstância demonstra-nos claramente que as 
especificidades do processo de constitucionalização dos anos 1933/34 explicitam-se, 
antes de tudo, pelas próprias características do processo político, marcado pela 
redefinição das alianças internas das classes dominantes e destas com as classes 
dominadas (Gomes, 1990, p. 12). 

A reforma eleitoral em 1932 é um ponto-chave para o direcionamento dessas 

mudanças sociais, pois tratava-se da primeira ação governamental específica para a 

reconstitucionalização. As eleições gerais para a ANC foram convocadas a partir desta 

reforma e, na oportunidade, a Subcomissão do Itamaraty4 foi criada como órgão 

responsável pela elaboração de um anteprojeto constitucional, a ser destinado como 

plataforma de debates dos delegados constituintes eleitos. Foi na Subcomissão do 

Itamaraty que uma primeira dimensão moderna da Constituição de 1934, 

especificamente, aconteceu, ao incorporar no anteprojeto uma ordem econômica e social 

ao país, visando a Justiça Social. Posteriormente, nas discussões e deliberações finais da 

ANC de 1933, foram produzidos outros resultados, alguns mais notáveis pela inovação e 

outros mais consoantes a uma vitória de interesses pré-1930. 

Assim, esta exposição terá como foco a análise (um pouco genérica, dada a 

limitação de espaço neste trabalho) dessas três fases do processo constituinte de 1933, 

tentando desvelar como o contexto político da época permitiu a afirmação posterior de 

caráter moderno e diferencial da Constituição de 1934. Como suporte dessa tarefa, 

propõe-se analisar as inovações temáticas apontadas acima, presentes nos debates 

                                                 
4 Na subcomissão havia grandes juristas e homens públicos, com experiência na representação política, 
tanto em nível regional quanto nacional. Entre eles, destacavam-se: os mineiros Afrânio de Melo Franco 
(presidente da Comissão), Antônio Carlos de Andrada e Arthur Ribeiro; os gaúchos Francisco Antunes 
Maciel Júnior (Ministro da Justiça, a quem caberia nomear a Comissão), Assis Brasil, Oswaldo Aranha e 
Carlos Maximiliano; o carioca – DF, Temístocles Cavalcanti (secretário-geral da Comissão); o paraibano José 
Américo de Almeida (Ministro da Aviação); o alagoano Góis Monteiro (Ministro de Guerra); os fluminenses 
Agenor Roure e Oliveira Viana; o paulista Prudente de Morais Filho e o baiano João Mangabeira. 
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políticos da época, nos espaços anteriormente apontados – especialmente nos trabalhos 

da Assembleia Nacional Constituinte de 1933. 

1. CENÁRIO DE MUDANÇA E O DEBATE POLÍTICO INSURGENTE 

Desde a Revolução de 1930, o Governo Provisório, comandado por Getúlio Vargas, 

enfrentou uma série de fragilidades decorrentes da crise do sistema político e econômico 

criado na Primeira República, evidenciando um descompasso vigoroso entre o país legal e 

o país real. 

O período era caracterizado pelo surgimento de demandas inéditas – 

especialmente, no campo econômico e social – que pugnavam por um tratamento original 

em um arranjo institucional diferente daquele que aliava a assertiva de que a “questão 

social fosse uma questão de polícia”, a existência de uma democracia viciosa e um 

federalismo regido pelos interesses oligárquicos regionais mais fortes. Findo o primeiro 

momento da Revolução de 1930, o panorama de conflito no país pós-revolução se 

estabelecera sob forte fragmentação política e as principais ações do Governo Provisório 

evidenciavam a pauta política, econômica e social que o processo político deveria 

enfrentar para a recondução do Estado e fortalecimento da sociedade diante de um 

cenário de mudança complexo. Nesta análise, temas como federalismo (reorganização do 

Estado no desenho centralizador ou descentralizador), questão social (direitos sociais e 

divisão dos custos/benefícios entre os setores econômicos do país) e representação 

classista (como alternativa para a “crise” do sistema representativo brasileiro) acabaram 

por dominar o debate político nesta fase de transição, tanto é que esses temas foram 

objeto de inúmeras marchas e contramarchas, tanto na Subcomissão do Itamaraty, 

quanto nas discussões da própria Assembleia Nacional Constituinte. 

Faz parte desse cenário controverso e tenso de mudanças, anteriores à eleição dos 

deputados constituintes e instalação da ANC, a reforma da lei eleitoral (Código Eleitoral 

de 1932), a sofisticação do aparato burocrático (Ministério do Trabalho, Comércio e 

Indústria, Justiça do Trabalho e Justiça Eleitoral, entre outros) e o estabelecimento do 

controle de todos os Estados-membros por meio de seus interventores federais (que 

impuseram restrições ao pacto federativo: sem autonomia, os Estados passavam a se 

subordinar, indiretamente, ao chefe do Poder Executivo central que controlava seus 

interventores nos Estados).  
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As tensões que envolviam o debate político pré-constituinte resultavam de um 

processo de modernização econômico e político inovador, com o surgimento de um 

quadro de convulsão e conflito marcado pela presença dos trabalhadores assalariados 

(ligados à indústria e em grande parte imigrantes), declínio do modelo agrário 

exportador, surgimento de uma sociedade urbana e industrial, mudanças nas instituições 

(especialmente nas Forças Armadas), forte presença das classes médias e mudança dos 

debates cultural e intelectual. 

O reflexo dessa heterogeneidade em movimento iria protagonizar novos interesses 

e demandas, com atores sociais múltiplos que participariam do processo político. Por 

outro lado, como apontaram Fausto (1987), Santa Rosa (1976)5, Gomes (1980) e Cepêda 

(2010), dada a fragmentação política existente, todo o processo político promovido pós-

Revolução de 1930 até a Constituição de 1934 não conseguiu estabelecer uma nova 

hegemonia constituída, afetando duramente a governabilidade e a estabilidade política, 

agravando a transição fragmentada e híbrida e gerando incertezas tanto para o Governo 

Provisório quanto para o cenário de discussão/concertação para a ANC. 

Decorrente da hipótese inicial de que a Constituição de 1934 teve uma feição 

moderna, foi possível constatar que o arranjo dado aos temas federalismo (centralização), 

questão social (modelo de regulamentação do trabalho e de formas de absorção de 

demandas sociais) e representação classista (outra maneira de representação política) se 

constituiu como chave interpretativa que auxiliou nesse processo de reconfiguração da 

agenda política, econômica e social que se estabeleceu naquele momento histórico. A 

formação de um espírito nacional moderno acabou exigindo soluções diferenciadas para 

esses temas. 

Esses temas constituem o grande campo de incertezas acima enunciado, e também 

foram observados nas três fases do processo constituinte: os temas federalismo, questão 

social e representação classista acabaram assumindo novas feições durante o curto 

período (1932-1934) – especificamente, no período em que os interesses políticos são 

formados e ressignificados. Será que a proposta inicial do Governo Provisório para a 

futura Constituição foi a tese vencedora? Como esses temas se modificaram no 

transcorrer do processo constituinte? 

                                                 
5 Fausto, com a tese do Estado de compromisso, e Santa Rosa, com a tese da ruptura de classes, estabelecem 
um exemplar gradiente da interpretação sobre o “sentido” da Revolução de 30 – acomodação ou ruptura. 
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Decorrente do processo de modernização econômica, que guinou de agrário-

exportador para industrial, o debate sobre o modelo federalista tomou fôlego, pois o 

cenário em 1930 evidenciava o rompimento do arco de alianças (e a arquitetura política) 

anterior e, com isso, promovia uma dupla movimentação: a) aquela representada pelas 

oligarquias que buscavam sua inclusão no novo pacto de poder, mas que também 

articulavam reverter esse pacto em busca da manutenção de seus privilégios; b) aquela 

promovida pelos novos atores políticos e sociais que se situaram no processo de 

modernização.  

Na prática, as ações desses novos atores se estabeleceram na modificação da 

concepção sobre o papel do Estado em relação à sociedade e à economia, ao seu próprio 

desenho e organização, entre outros temas. No entanto, como ressalta a literatura que 

analisa o legado e a importância da CF de 1934, cumpre destacar o tratamento 

dispensado ao tema dos direitos e seu distanciamento do formato pré-30. Enquanto no 

modelo liberal da Carta de 1891 a postura do Estado era negativa, garantindo apenas os 

direitos civis, a nova ordem social exigia um Estado diferente, regulador e interventor. A 

questão social (conflito presente em uma sociedade que avançava nas formas de 

organização assalariada e de acumulação industrial e sintetizado no problema central da 

tensão capital versus trabalho), por exemplo, passa a ser uma chave importante para 

entender o processo de transição. Estudos como os de Gomes, em Burguesia e trabalho: 

política e legislação social no Brasil, 1917-1937 (1979) e Werneck Vianna, em Liberalismo 

e sindicato no Brasil (1976), destacaram que, no pré-1930, o operariado era entendido 

não como sujeito, mas como objeto do problema.  

No pós-1930, o tema “trabalhadores” é convertido numa fórmula mista: são objeto 

de uma espécie de regulamentação conservadora, com a conquista de direitos mínimos, 

mas também, por passarem a ter capacidade de expressão via sindicatos, representação 

profissional e interlocução direta dentro do aparato varguista (via conselhos), tornam-se 

sujeitos com capacidade de vocalização política. A regulamentação dos direitos 

trabalhistas, por exemplo, estabelecia jornada de trabalho fixa (com atenção ao trabalho 

da mulher), remuneração de horas extras não superiores a duas horas diárias, assistência 

previdenciária em casos de enfermidade etc. 
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A pactuação levada a cabo por Vargas e seu staff, capaz de garantir algum tipo de 

coesão, organicidade e funcionalidade ao poder entre 1930 e 19376, apoiou-se na 

ressignificação do tema do federalismo, invocando fortemente o conceito de integração 

nacional.  

A chave nação (todas as regiões, todos os setores produtivos, todos os atores) 

talvez explique a garantia das inúmeras inovações que surgiam: a integração dos Estados 

antes excluídos do pacto café-com-leite; a perspectiva de inclusão e distribuição de bem-

estar, de forma a contemplar parcelas maiores da sociedade, numa aproximação da 

terceira fase da evolução dos direitos proposta por Marshall (1967) e como associação 

inequívoca da Constituição brasileira de 1934 com o legado da Constituição da República 

de Weimar (1919) e a regulamentação de direitos do trabalho (em nítida conexão com a 

influência/recepção da legislação proposta pela recém-criada Organização Internacional 

do Trabalho, de 1919, e da Constituição Mexicana de 1917).  

A revisão do modelo federalista buscou desbancar o princípio de legitimidade que 

sustentava o anterior pacto político, ao mesmo tempo em que fundamentava, 

discursivamente, um novo desenho. No entanto, a questão paradigmática neste 

movimento decorre da concepção de que dar sentido ao processo de modernização 

(superação de inúmeras assimetrias formais, culturais e econômicas) amparava-se na 

proposta de legitimar a centralização do poder estatal. E é essa modelagem que se 

encontrou no Anteprojeto Constitucional da Subcomissão do Itamaraty, efetivado na 

primeira fase do processo constituinte. Oliveira Viana, por exemplo, ao fazer referência à 

autonomia que os Estados gozavam sob a égide da Constituição de 1891, esclarecia que 

aquele “dispositivo Constitucional exprime uma concepção do Estado Federal que me 

parece incompatível com as nossas realidades e necessidades presentes e, mesmo, com o 

sentido superior da Revolução, que é de integração nacional” (Azevedo, 2004, p. 35). 

Neste mesmo sentido era o entendimento de Mangabeira (1934, p. 15), alegando que o 

regime federalista esculpido pela Carta Constitucional de 1891 era “no fim, de Norte a Sul, 

escravatura dos Governadores, cuja vontade, cuja violência, ou cuja loucura não 

encontrava poder capaz de refreá-la ou de contê-la, mercê da famosa autonomia ‘ultra-

federalista’”. 

                                                 
6 Quando o desenho institucional passa a ser de outro formato político. 
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Entre as várias inovações e estratégias que sustentavam a guinada do 

ultrafederalismo7 pré-30 para o movimento de centralização varguista cumpre papel 

importante a concepção da “representação classista”. Esta decorria, naquele momento, de 

uma simples (porém complexa) constatação: não era possível pensar o problema da 

nação e até mesmo garantir as forças políticas originadas nos setores mais modernos, 

numa democracia cujo perfil fosse o liberalismo sob o formato e as condições brasileiras. 

Conforme Cepêda (2010), a ênfase no “indivíduo” como portador de interesse e razão e a 

fórmula da competição em situação de domínio oligárquico, regionalista e com fortes 

traços do coronelismo só poderiam manter intacto o resultado eleitoral e político 

perverso da Primeira República. 

Segundo Santos (1978), o processo social brasileiro refletia o paradoxo da prática 

liberal na transição do século XIX para o XX, no qual o liberalismo praticado não resultava 

de uma organização social e econômica que igualasse a maximização dos lucros 

individuais à maximização do bem-estar geral. Assim, enquanto na Primeira República 

(especialmente no governo Campos Salles) desejava-se 

[...] um mercado livre operando sem quaisquer distorções que se originassem, por 
exemplo, da proteção do governo à indústria nacional ou da intervenção indevida do 
Estado nas transações comerciais [...], para poder realizar este programa liberal burlou a 
Constituição liberal de 1891 e esvaziou o mercado político de qualquer conteúdo liberal 
substantivo que pudesse ter. A nível municipal, as oligarquias latifundiárias controlavam 
o aparelho burocrático-estatal e expandiram as capacidades simbólicas e reguladora do 
Estado, sobretudo nos seus aspectos repressivos. A nível nacional, o mecanismo de 
representação política foi esvaziado de qualquer significado, à medida que maiorias 
conformadas eram automaticamente produzidas por todas as eleições realizadas até 1930 
[...] (Santos, 1978, p. 92). 

A representação classista surgiu como um instrumento político alternativo para o 

sistema representativo nacional (com matrizes liberais) que, no longo prazo, envolveria a 

institucionalização de um modelo orgânico para o Estado brasileiro. Gomes, ao destacar a 

defesa do princípio da representação conduzida por Abelardo Marinho na Constituinte, 

observava que  

[...] o ponto central de sua proposta é a concepção de que a representação profissional, 
baseada na sindicalização das classes, é a única fórmula política capaz de renovar o 

                                                 
7 No marco constitucional, embora a questão federalista já houvesse tomado um direcionamento mais 
centralizador – especialmente após o prolongado Estado de Sítio decretado em 1926 pelo presidente 
Arthur Bernardes, o que justificou a afirmação do ultrafederalismo foi que só com a Constituição de 1934 é 
que a centralização se tornou produto constitucional, pois nesse intervalo, os monopólios ainda pertenciam 
aos Estados, que definiam os critérios de justiça, de distribuição de rendas e até mesmo do monopólio da 
tributação. Do ponto de vista jurídico, as inovações que derrubaram o ultrafederalismo só acontecem no 
pós-1934. 
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sistema eleitoral do país. Este sistema, fundado no sufrágio universal, sempre fora 
dominado pela figura dos “chefes políticos” municipais ou estaduais, que através de seus 
cabos eleitorais controlavam a massa de votantes, tanto na zona rural quanto na urbana 
(Gomes, 1980, p. 439). 

No entanto, esse instrumento da representação classista apresentou outro aspecto 

relevante, em que, nesse desenho, se dava com a 

[...] disseminação generalizada da incorporação ao universo político das demandas 
relativas ao universo econômico - a preocupação com a questão do progresso material, a 
importância das classes produtoras, a “justa” remuneração do trabalho, o equilíbrio entre 
os conflitos de interesses ocasionados no processo produtivo. Por este ângulo podemos 
perceber o sentimento de mudança que marcava os espíritos da época, uma mudança da 
agenda de temas que, por seu impacto real, apareciam agora como importante na re-
configuração das relações e instituições sociais. Este subsolo, em que se enraizavam a 
“questão social”, o reconhecimento de novos atores e a forte crise econômica, era a 
origem do tom consensual que cercava a aceitação tácita do diálogo (necessário) do 
Estado com as “forças vivas da nação” (Cepêda, 2010, p. 215). 

Assim, identificados alguns dos principais temas objeto dos debates políticos nos 

pós-Revolução, passa-se à análise de como eles foram ressignificados nos debates 

constituintes. 

2. A CONTRIBUIÇÃO DA ANC PARA O DEBATE POLÍTICO NACIONAL 

A Constituição de 1934, ao inovar seu tempo histórico por incorporar demandas 

inéditas e promover a abertura de um processo de modernização econômica que, além de 

agrário também pudesse ser industrial, pode ser considerada moderna (em sentido 

amplo) porque realizou o ajuste com o debate nacional pretérito em seu processo 

constituinte de 1933. Esse processo demonstrou a origem do consenso que cercava a 

aceitação tácita do diálogo (necessário) do Estado com as “forças vivas da nação”, ou seja, 

as “classes productoras” (Anais, 1935; Cepêda, 2010). 

O processo constituinte para a futura Constituição foi convocado em 1932 (antes 

da Revolução Constitucionalista) e efetivado com as eleições gerais realizadas em maio de 

1933. A ANC, instalada em novembro de 1933, era uma arena política subdividida em 

interesses fragmentados, pois reunia tendências ideológicas de toda sorte. Nela, havia 

representantes das oligarquias mercantil-exportadoras, das elites partidárias estaduais, 

militares, empregados, empregadores, profissionais liberais, setores rural e industrial 

etc., isto é, tanto opositores quanto grupos de apoio aos interesses do Governo Provisório. 

Os interesses políticos também estavam em construção e muitos eram ressignificados no 

interior do processo constituinte. 
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Nos primeiros meses de trabalho, as principais ações dos constituintes consistiram 

na análise do anteprojeto constitucional apresentado pelo Governo Provisório na sessão 

de instalação da ANC. A sistematização das emendas parlamentares ao texto elaborado 

pela Subcomissão do Itamaraty ficou a cargo da Comissão dos 26, grupo composto por 

constituintes (líderes) da ANC, a quem caberia oferecer parecer e apresentar no plenário 

o anteprojeto modificado para votação. 

Em perspectiva comparada, os temas questão social, federalismo e representação 

classista aparecem de forma variada devido às mudanças ocorridas nesses três ambientes 

de cooptação, diálogo e negociação derivadas das reuniões da Subcomissão do Itamaraty 

e dos debates constituintes que deram origem à CF de 1934. 

A seguir, analisar-se-á como foram estabelecidas essas mudanças. 

2.1. Federalismo 

Na história política brasileira o país experimentou diferentes ciclos de 

“federalismo”. Decorrente de sua natureza regionalmente dividida, “o federalismo 

inicialmente adotado era resultado da acomodação do Estado aos interesses seccionais 

existentes, representados pelas províncias, e que continuou a se expressar e a reforçar as 

divisões regionais ao longo da evolução política do país” (Souza, 2006, p. 8). 

O resultado do modelo federalista na Primeira República correspondia à 

concepção de Estados membros descentralizados, cuja maior hegemonia cabia aos 

Estados de São Paulo e Minas Gerais devido à política dos seus governadores, 

instrumentalizada pelo governo Campos Salles. Não obstante, há que se considerar ainda 

que, na prática, a dominação exercida por alguns Estados em detrimento dos demais se 

ajustava a uma centralização (oligárquica) e não, necessariamente, a uma 

descentralização política e administrativa. 

Foi no anteprojeto elaborado pela Subcomissão do Itamaraty que a questão 

federalista tomou um formato diferenciado, quando seus membros procuraram, com a 

burocratização do aparato normativo do Estado, estabelecer uma montagem 

centralizadora de maneira gradual, com mecanismos jurídico-institucionais e políticos 

destinados a viabilizar o controle do poder central sobre as esferas estratégicas da 

economia (Souza, 2006). 

A questão econômica que se desenvolvia na discussão federalista não era apenas a 

tributária (fonte de recursos para os Estados), mas também aquela que visava o próprio 
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processo de modernização econômica da sociedade, marcada pela transformação de um 

mercado predominantemente rural para um mercado urbano. 

O anteprojeto da Subcomissão, nesse aspecto, procurou reconhecer a tendência 

internacional de acrescentar e fortalecer os poderes da União, respeitando a autonomia 

dos Estados, mas colocando acima de tudo os interesses da União, de modo a promover a 

unidade da Nação (Anais, 1935; Mangabeira, 1934).  

Nos debates constituintes os parlamentares se depararam com um anteprojeto 

que previa o “reequilíbrio entre o poder estatal central e as unidades federativas, 

[resultando] uma expansão do poder central em detrimento da autonomia das 

oligarquias regionais e das limitações que elas imprimiam às decisões do Estado central” 

(Souza, 2006, p. 13). 

A rigor, não restavam muitas dúvidas de que o regime federativo da Primeira 

República havia passado por descompassos que, inevitavelmente, alteraram suas 

características originais. Porém, o diagnóstico não era coeso: ao mesmo tempo em que os 

constituintes acusavam os desvios promovidos pelo poder Executivo na engenharia da 

separação dos poderes da Primeira República, debilitando os poderes Legislativo e 

Judiciário, havia também aqueles que pugnavam por um regime parlamentarista, por 

considerá-lo ideal às condições brasileiras, ou ainda aqueles que defendiam que o grande 

problema da experiência federalista se prendia à separação dos poderes. Entretanto, foi 

na questão federalista que a atuação das bancadas ligadas aos interesses oligárquicos 

evidenciou sua articulação em busca da reversão do pacto político que se estabelecia: o 

anteprojeto também previa a supressão da participação dos Estados na representação 

congressual, tornando o sistema legislativo unicameral, composto apenas por deputados 

federais. Para os constituintes, o que o Governo propunha era a supressão do pacto 

federativo, o que representava um atentado ao regime e ao espírito intrínsecos do pacto 

fundamental (Anais, 1935). Com o objetivo de restaurar a autonomia e independência dos 

Estados, inclusive, com a manutenção do sistema legislativo bicameral, a Comissão dos 

26, em seu primeiro parecer sobre o anteprojeto, acolheu as opiniões de seus pares. 

O discurso federalista envolvia também um tema central: a questão social. No 

momento em que o Estado apresentou a proposta de centralização do poder, buscando 

dar novas feições ao federalismo, a intenção era também evitar que os Estados membros 

invocassem seus direitos de autonomia para fazer a defesa do interesse local em 

detrimento do interesse geral ou até mesmo nacional, que pudesse se realizar no âmbito 
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do próprio território estadual8. A questão social também era um problema nacional e 

muitos constituintes viam no desenvolvimento econômico um perigo aos seus interesses 

locais, posto que, com a regulamentação dos direitos trabalhistas, por exemplo, as 

atividades rural e industrial passariam a onerar demais os empregadores.  

Por conseguinte, manter a União na direção central do país, como principal agente 

na condução de políticas públicas e econômicas, colocaria os principais Estados 

produtores em uma situação desconfortável – se comparada às benesses do regime 

anterior –, gerando, naturalmente, resistências. O principal exemplo disso foi a 

regulamentação dos direitos dos trabalhadores rurais; na ANC, houve propostas que 

buscaram equiparar os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, mas, no debate 

público, eles acabaram sendo objeto de uma regulação especial a ser produzida pelo 

Congresso posteriormente. 

2.2. A Questão Social 

A inclusão da ordem econômica e social no anteprojeto foi uma grande inovação, 

característica da mudança social em curso na sociedade brasileira no início da década de 

1930. Pela primeira vez, o Estado chamaria a si a responsabilidade de regular – em um 

texto constitucional – a ordem econômica9 e social, de modo que os princípios da justiça 

social e das necessidades da vida nacional pudessem assegurar aos cidadãos uma 

existência digna10.  

No entanto, há que se fazer uma referência expressa sobre a forma como o 

pensamento jurídico do período tratava a questão social em comparação com a formação 

                                                 
8Essa observação foi feita por Oliveira Viana nas discussões que precederam o anteprojeto constitucional. 
9 Em relação à intervenção do Estado na ordem econômica, convém explicitar que esta relação poderia se 
dar de três formas: primeiro, o Estado regula através dos direitos do trabalho; segundo, por um lado ele 
regula as tributações e, por outro, fomenta o financiamento econômico; por fim, o Estado estabelece o 
planejamento na economia. A partir de 1891 e até 1930, por exemplo, o Estado já intervinha na ordem 
econômica; no entanto, essa intervenção era mínima e só correspondia às duas primeiras formas 
apresentadas acima. Com a Revolução de 1930, o que estava em jogo era o aprofundamento dessa 
intervenção, que formalizava diretamente a regulação do trabalho, o financiamento e a tributação. Todavia, 
o desenho completo da intervenção do Estado na ordem econômica aconteceria somente em 1937, com o 
Estado Novo, quando o desenho institucional forjava uma profunda orientação no planejamento econômico, 
inaugurando o nacional-desenvolvimentismo. 
10 Dentre os direitos incorporados pela Subcomissão do Itamaraty e relacionados à ordem social (em 
especial, pela regulamentação do trabalho) encontravam-se: a) a permissão da sindicalização reconhecida 
nos termos da lei; b) o dever da lei de estabelecer as condições de trabalho na cidade e no campo, 
intervindo nas relações entre o capital e o trabalho para colocá-los em igualdade de condições, tendo em 
vista a proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do país; c) a promoção da assistência 
pública aos pobres; d) a orientação de uma política pública de colonização no sentido de fixar o homem no 
campo, favorecendo o desenvolvimento das forças econômicas do país. 
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do pensamento social brasileiro. No período em análise, os debates constituintes eram 

encaminhados por juristas, em sua grande maioria. As décadas de 1920 e 1930 

representaram o apogeu do pensamento jurídico dogmático, especialmente pelos estudos 

teóricos sobre a teoria geral do Estado produzidos na Europa, que buscavam 

incessantemente a pureza metodológica a ser aplicada à ciência do Direito. Nesse 

contexto, era necessário estabelecer noções, regras e classificações, filiando-as ao direito 

público ou privado. Assim, a questão social analisada na época acaba sendo examinada 

pelos juristas no âmbito da sistematização do Direito; por isso, quando o tema “questão 

social” vinha à baila, ele era encarado como legislação trabalhista. 

Com o desenvolvimento do pensamento social brasileiro, evidenciou-se que a 

questão social não se restringia à regulamentação dos direitos trabalhistas. Para o 

pensamento social, ela envolvia a formação do povo brasileiro: era a imigração, a 

migração, a cultura popular em formulação. 

Sem deixar de levar em consideração esses enfoques (pensamento jurídico, social 

e político), a análise deste texto avançará sobre a regulação do trabalho, uma vez que ela 

caracteriza uma ação efetiva de intervenção do Estado, paradigma na mudança de sua 

função historicamente formulada. 

Nos debates constituintes foi possível destacar a afirmação do deputado Horácio 

Lafer: “sendo o primeiro postulado da moral a solidariedade humana, o Estado deve 

proteger os fracos, amparar os desvalidos, auxiliar o proletariado, exercer, enfim, uma 

função reparadora das misérias da terra” (Anais, vol. II, 1935, p. 322).  

No anteprojeto debatido na ANC não houve alteração no dispositivo que regulava a 

ordem econômica; ela deveria “ser organizada conforme os princípios da justiça e as 

necessidades da vida nacional, de modo que assegure a todos uma existência digna do 

homem. Dentro desses limites é garantida a liberdade econômica (art. 123)”. No entanto, 

a alteração apareceu no texto final da CF de 1934, aprovado pelos constituintes:  

“Art. 115 - A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da Justiça e as 
necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos existência digna. Dentro 
desses limites, é garantida a liberdade econômica. Parágrafo único - Os Poderes Públicos 
verificarão, periodicamente, o padrão de vida nas várias regiões da País”.  

Percebe-se então que, em função das discussões parlamentares, a alteração 

reforçava a atuação do Estado interventor na ordem econômica e, por conseguinte, na 

própria questão social. 
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A regulação constitucional da ordem econômica e social reforça a hipótese de que 

a Constituição de 1934 foi moderna porque estabeleceu chaves interpretativas que 

apontaram para o rompimento da limitação imposta pela Constituição de 1891, que 

atendia, de forma específica, apenas os direitos de primeira geração (direitos civis), com 

uma pequena expansão para os direitos políticos. Com a regulação, o anteprojeto previa 

um aprofundamento nessa relação, de modo a inserir, na estrutura do Estado, direitos 

sociais e econômicos. 

As ações do Governo na regulação dos direitos econômicos e sociais foram 

designadas pela literatura clássica como etapas da modernização autoritária e/ou 

modernização pelo alto (Souza, 2006; Faoro, 2001; Vianna, 1976; Fausto, 1987; Gomes, 

1980, entre outros), devido à concepção de que faltava ao povo soberania suficiente que 

lhe permitisse estabelecer de forma autônoma seus interesses, ou seja, realçava-se a 

dependência da sociedade em relação ao Estado. 

A manutenção (ou supervalorização) das teorias clássicas acabou por impedir a 

percepção de que, por trás das construções teóricas, havia um processo político que 

legitimava as lutas da cidadania por direitos, que se evidenciou na constituinte de 1933; 

eram eles que fortaleciam os desenhos da mudança social. Na década de 1930, por 

exemplo, o Estado não oferecia/concedia direitos sociais para a população brasileira; o 

processo político que insere a demanda por direitos sociais na agenda nacional começou 

a ser construído em meados da década de 1910, com as greves nos pequenos setores 

industriais, e muitas das respostas do Estado decorriam do atendimento – direto ou 

indireto – dessas demandas. É certo, contudo, que algumas ações foram antecipadas pelo 

próprio Governo, mas isso não permite a inversão do processo político fomentado na 

base da sociedade política. 

A regulação de direitos sociais, por exemplo, passou a ser pautada pela agenda 

política não por benevolência do Governo11, mas sim devido à organização de grupos de 

                                                 
11Para ilustrar essas transformações, Gomes (1979) recuperou um pequeno trecho do discurso do segundo 
ministro do Trabalho (Salgado Filho), em 06 de março de 1934, aos industriais de Novo Hamburgo, para 
ilustrar o tipo de relações que estabeleciam: “[...] Daí surgiu a legislação com que o Governo Provisório 
espontaneamente, sem exigências de qualquer natureza, dotou o país, não só com o objetivo de amparar a 
classe operária, mas também para manter a tranqüilidade, pois está convencido que só na existência de 
direitos e obrigações recíprocas pode ser assegurada a ordem; porque não existindo leis e não existindo 
garantias em favor do trabalhador, este só tinha um meio hábil para a reivindicação de seus interesses, que 
era a violência [...]. Foi portanto com satisfação que ouvi o intérprete da classe patronal julgar 
conscientemente a necessidade da legislação que o Governo Provisório organizou, dotando o país de regras 
norteadoras das relações recíprocas entre patrões e operários, ou melhor, na linguagem legal, entre 
empregadores e empregados”. (Salgado Filho apud Gomes, 1979, p. 205). 
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trabalhadores sobretudo urbanos (novos atores), que tornaram públicas as demandas 

sociais e buscaram espaços legítimos para sua representação.  

A mudança na função do Estado evidenciava a transformação que os direitos 

sociais provocam quando inseridos nos pactos constitucionais. Diferentemente dos 

direitos civis – nos quais, por meio dos órgãos administrativos e do Poder Judiciário, o 

Estado intervém quando um direito individual é violado -, esperava-se uma ação positiva 

do Estado, posto ser ele o agente promotor (por meio da legislação social e do trabalho) e 

responsável pela efetivação desses direitos. 

Em que pese essas considerações, o debate político em relação à questão social, 

caracterizado pelo momento de ruptura com a ordem política institucional anterior e 

frente à implementação de mudanças profundas que não ficariam somente no plano 

diretivo institucional dos órgãos políticos, mas que abrangeriam também a estrutura 

fundamental do Estado e até mesmo da sociedade, formalizou-se no impasse 

representado pelos novos interesses ligados ao capital versus trabalho. 

Esses interesses correspondiam a uma dupla divisão interna tanto no capital 

quanto no trabalho, que disputavam espaço e representação. Formalizados em diversas 

áreas da atuação econômica, os embates surgiam na própria estrutura, que se 

ressignificava tanto na manutenção do mercado externo (agrário-exportador), quanto no 

mercado interno (mais diversificado e também com uma produção industrial mais 

significativa). No entanto, as divergências no capital ocorriam também em outros 

segmentos, como o latifúndio agroexportador e o minifúndio voltado ao abastecimento do 

mercado interno em expansão. Nas relações de trabalho, a inclusão dos trabalhadores no 

mercado ocorria de forma desigual, em que os contratos violavam direitos mínimos e 

inerentes ao ser humano.  

O impasse entre esses setores – incluindo também os profissionais liberais, os 

servidores públicos e os militares – exigia o comprometimento do Estado por duas 

razões: primeiro, por ser ele o principal responsável pela regulamentação dos novos 

direitos no texto constitucional; segundo, por exigir que os custos econômicos desses 

direitos não recaíssem, exclusivamente, sobre os empregadores (urbanos e rurais). 

As ações das bancadas ruralista e industrial na ANC – bem representativas desse 

contexto de litígios entre os setores – visaram estabelecer uma base de negociação, de 

modo a construir um arranjo de interesses que contemplasse suas demandas. Por outro 

lado, na base de negociação governamental, elas se voltavam a uma orientação destinada 
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a parte do patronato no sentido de que a regulação do trabalho poderia assegurar a paz 

social e promover o desenvolvimento econômico sem afetar suas atividades econômicas 

(Gomes, 1979). 

Não se pode negar um relativo protagonismo do Estado em busca da regulação da 

questão social. Porém, as ações governamentais acabavam por legitimar a figura pessoal 

de Getúlio Vargas, que sabia utilizar esses expedientes a seu favor e conferir legitimidade 

aos atos do Governo Provisório. 

Com o tempo, a legislação social passaria à categoria de direito social e também de 

política pública propriamente dita, na qual “a legislação trabalhista e previdenciária 

passaria a ser vista como um instrumento necessário não só à estabilidade política, como 

ao crescimento econômico e particularmente industrial do país” (Gomes, 1979, p. 204). 

2.3. Representação Classista 

A representação política das profissões já constava no Programa do Clube 3 de 

Outubro e os tenentes viam nesta modalidade de representação uma forma de solapar o 

poder político das oligarquias regionais em concomitância com o fortalecimento da 

sociedade civil. 

Na prática, a proposta tinha por objetivo frear o sistema instável da representação 

promovida pelo modelo de federalismo praticado na Primeira República que, “fundado no 

sufrágio universal, sempre fora dominado pela figura dos “chefes políticos” municipais ou 

estaduais, que através de seus cabos eleitorais controlavam a massa de votantes, tanto na 

zona rural quanto na urbana” (Gomes, 1980, p. 439). Esse modelo foi inserido na 

estrutura normativa do país em 1932, quando se reformulou a legislação eleitoral. No 

entanto, a representação classista não foi incluída no anteprojeto constitucional 

estabelecido pela Subcomissão do Itamaraty; Oliveira Viana, principal defensor desse 

sistema, votou contra a proposta, sob a alegação de que o país não estava preparado para 

assumir esta inovação (Atas da Subcomissão,em Azevedo, 200412). 

                                                 
12 Sua alegação era que não seria possível instituir um sistema que, devido à fragmentação das classes, não 
poderia se organizar de modo a conduzir seus interesses numa Assembleia. Também votaram contra a 
representação classista Agenor Roure, Antônio Carlos, Prudente de Morais e Carlos Maximiliano. Na prática, 
a negativa da Subcomissão para a representação classista criava um problema para o Governo Provisório – 
favorável a este modelo –, que havia estabelecido no próprio Código Eleitoral (1932) essa previsão. Nos 
debates constituintes, a ação dos representantes classistas – que foram eleitos em maio de 1933, por meio 
dos sindicatos devidamente registrados nos órgãos do Ministério do Trabalho – se voltou ao 
restabelecimento da representação classista. No texto constitucional de 1934, a representação profissional 
foi inserida em seus dispositivos. 
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Nos debates constituintes foi possível constatar, no mínimo, três grandes pontos 

nevrálgicos sobre a representação classista: a) o estabelecimento de um modelo 

alternativo para a representação (social) democrática brasileira na synarquia de Sócrates 

Diniz, movimento Pátria Nova e pela plataforma do Clube 3 de Outubro); b) o 

estabelecimento de um sistema híbrido que permitisse a representação de origem 

profissional em conjunto com o sistema tradicional de representação via eleição 

proporcional nos Estados membros da Federação; e c) a manutenção do modelo clássico 

de representação liberal13. 

Para o Governo Provisório, a representação classista injetaria: 

[...] sangue novo na assembléa política, fazendo que as questões de caráter puramente 
faccioso, tão comuns nos nossos Congressos, que quase absorvem os seus debates, 
venham a ser temperadas com certa dose de realismo e de bom senso, que nunca faltarão 
aos Deputados de classes, porque estas – sentinelas sempre vigilantes de seus próprios 
interesses – não permitirão facilmente que seus delegados os obliterem sempre que os 
mesmos devam estar em jogo nas deliberações das assembléas ordinárias (Anais, vol. II, 
1935, p. 364). 

A proposta alternativa de organização e representação decorria de uma formação 

“orgânica14” na qual a vontade do Estado não resultaria apenas da manifestação da 

maioria presente no Congresso; devia-se levar em consideração também a ação de cada 

grupo profissional da nação e a participação a que tinham direito, isto é, que lhes 

advinham de sua própria importância na estrutura do grupo nacional. Isto significava 

que, neste desenho, havia a incorporação, ao universo político, das demandas relativas ao 

universo econômico. 

Como apontou Gomes (1980), essa modalidade de representação era uma maneira 

de transformar – e estimular – as forças sociais em elementos de colaboração do Governo. 

Vargas articulou essas relações por meio de um controle rígido no modus operandi em 

que a abertura à sindicalização regulada se efetivou, especificamente, nas eleições das 

lideranças sindicais que tomariam assento na ANC15.  

                                                 
13 Cf. classificação elaborada por Cepêda (2010). 
14A perspectiva orgânica representava um conjunto de formulações surgidas nas primeiras décadas do 
século XX que recusava a representatividade partidário-eleitoral e a valorização dos interesses individuais 
do liberalismo como base da organização política nacional. Mais que simplesmente corporativo (próximo 
da conotação europeia) ou autoritário, o pensamento organicista postulava uma interpretação social 
particular (classes produtoras, grupos sociais, bases municipais) e, por consequência, outro princípio para a 
representação e outra função para a ação do Estado (Cepêda, 2010). 
15A ingerência do Ministério do Trabalho na ação dos representantes classistas era mais aparente no que se 
referia aos empregados se comparados aos empregadores. Aliás, quando da eleição realizada em julho de 
1933, a influência no processo de recrutamento desses atores políticos já era o grande destaque desse 
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As ações dos representantes classistas (empregadores, empregados e profissionais 

liberais) nos debates constituintes apontavam “para a questão do novo papel do Estado – 

suas causas, objetivos e limites – tendo pelo menos duas bifurcações principais: o 

intervencionismo estatal em matéria de política social e na questão da promoção do 

crescimento econômico do país”, conforme destacou Gomes (1980, p. 455)16. Por outro 

lado, por ela não ter sido incluída no anteprojeto da Subcomissão do Itamaraty, os 

representantes classistas, atendendo a interesses próprios e também do Governo 

Provisório, promoveram uma série de ações e discussões com vistas à manutenção dessa 

modalidade de representação – e foram vitoriosos. A maioria dos representantes 

classistas ligados aos empregadores tinha formação técnica (engenheiros, médicos etc.) e 

se vinculava ao setor industrial (representado, em sua maioria, pelas organizações 

sindicais da região sul do país). 

Os empregadores classistas participavam ativamente da ANC da mesma forma que 

os deputados, ou seja, não eram considerados inferiores por não terem sido eleitos 

diretamente pela população. Pelo contrário, as intervenções dos classistas ligados ao 

setor empregador eram dignas da atenção do plenário e suas intervenções 

demonstravam um profundo conhecimento sobre as questões em análise (mesmo porque 

seus representantes eram detentores de vastas experiências industriais no país: Roberto 

Simonsen, Euvaldo Lodi, Horácio Lafer, entre outros). 

Por outro lado, por abarcar a representação classista tanto uma questão política, 

dadas a importância e a quantidade de pessoas que a envolviam, quanto uma questão 

técnica, dado o tipo de solução que se exigia (Gomes, 1980), as manifestações dos 

classistas nas temáticas técnicas eram realizadas com muita segurança. 

Analisando as principais emendas enviadas pela bancada dos empregadores foi 

possível perceber que suas ações se direcionavam a um tema em especial: a questão do 

novo papel do Estado – suas causas, objetivos e limites –, com pelo menos duas 

bifurcações principais: “o intervencionismo estatal em matéria de política social e na 

questão da promoção do crescimento econômico do país” (Gomes,1980, p. 455). 

Exatamente por isso, era possível ver nas ações da bancada dos empregadores uma 

                                                                                                                                                           
modelo de representação mantido pelo Governo Provisório. Nesse aspecto, Gomes (1980) também 
observava que era inequívoco o controle do Governo na bancada dos empregados.  
16 Vale destacar que os representantes dos empregadores eram resistentes às inovações da questão social 
por sentirem que os custos seriam repassados exclusivamente a eles. Os representantes dos empregados 
constituíam dois blocos, um deles composto da minoria proletária, fazendo oposição ao Governo Provisório, 
e outro que compunha a base governista. 
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preocupação indireta com um dos temas candentes de todo o processo constituinte: a 

matriz do federalismo em suas duas formas,  a descentralização e a centralização. 

A intervenção, defendida pelos empregadores de forma proporcional, buscava o 

estabelecimento do princípio da livre autonomia, a fim de evitar que o poder central 

excedesse seus limites. Não obstante tal fato, a articulação do novo papel do Estado em 

relação ao tema decorria da necessidade de os industriais, por exemplo, participarem das 

políticas de intervenção para o auxílio da industrialização, que a partir de 1937 tomaria a 

tônica de uma política nacionalista de desenvolvimento econômico. Nesse sentido, os 

classistas empregadores encontravam resistência no âmbito da ANC devido às correntes 

dos ruralistas, que defendiam a produção agrícola interna em detrimento dos avanços da 

industrialização. 

Em perspectiva comparada, as ações das bancadas dos empregadores e dos 

empregados divergiam em vários aspectos. No entanto, um interesse em comum 

congregaria uma ação direcionada desses atores: o anteprojeto constitucional não previa 

a representação classista ou profissional como modo alternativo viável para equacionar o 

sistema representativo da democracia brasileira. Em busca da manutenção dessa 

modalidade de representação, os representantes classistas enviaram à Comissão dos 26 

diversas emendas pugnando pelo reconhecimento da necessidade de dar voz a atores que 

poderiam colaborar com as questões econômicas e culturais do país. A emenda 843, 

assinada pelo classista dos empregadores Euvaldo Lodi e outros, representava bem essa 

posição, sobretudo ao dispor que:  

[...] as classes produtoras não tem tido nenhuma responsabilidade nos desastres 
repetidos que atormentam a política econômica e financeira do Estado, afastadas que dela 
tem sido, pois até então, descoordenadas, não podiam senão mendigar junto aos Poderes 
Públicos as medidas mais urgentes, e nem sempre atendidas. [... a representação classista] 
não altera o sistema unicameral e dá as forças políticas a primazia na assembleia nacional. 
Ao lado delas coloca, entretanto, os representantes das profissões, que terão por principal 
objetivo esclarecer e orientar a assembleia naqueles assuntos que tocaram de perto os 
interesses econômicos e culturais do país (Anais, vol. III, 1935, p. 308). 

Frente aos vários pedidos de reconsideração enviados pelos constituintes à 

Comissão dos 26, procurando garantir a representação classista, o parecer substitutivo da 

Comissão estabelecia que, “embora com o dissentimento expresso de muitos de seus 

membros, julgou conveniente adotá-la por lhe parecer que assim consultava as 

inclinações do plenário” (Anais, vol. IX, 1935, p. 550). 
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Um dos pontos de tensão entre os classistas empregadores e empregados era a 

extensão das políticas sociais. Embora fosse possível constatar que os empregadores não 

eram contrários às leis sociais, havia preocupação quanto à possibilidade de elas 

impedirem o desenvolvimento econômico. Não restavam dúvidas de que essa concepção 

resultava numa contradição. Todavia, como destacou Gomes (1980, p. 464), os 

empregadores eram contrários aos “excessos que identificam a assistência ao trabalhador 

com políticas como a da socialização”, que poderiam se transformar em uma doutrina 

reacionária. 

A ingerência do Ministério do Trabalho sobre a ação dos representantes classistas 

era mais aparente no que se referia aos empregados do que aos empregadores. Aliás, a 

influência no processo de recrutamento desses atores políticos, quando da eleição 

realizada em julho de 1933, já era o grande destaque nesse modelo de representação 

mantido pelo Governo Provisório. Nesse aspecto, Gomes (1980) também observava que 

era inequívoco o controle do Governo sobre a bancada dos empregados. 

As ações dos classistas ligados aos empregados não eram homogêneas e podiam 

ser divididas em dois blocos: o da “minoria proletária” (que fazia oposição ao Governo – 

entre eles, Vasco Toledo, Acir Medeiros, Waldemar Reickdal e João Vitaca –, também 

conhecidos por suas inspirações socialistas) e o da “posição governista” (Gomes, 1980).  

A falta de homogeneidade não decorria apenas da divisão em dois blocos distintos. 

A grande maioria dos empregados representantes vinha da região Norte do país, muitos 

ligados às correntes do tenentismo. Em que pese este primeiro fato, as duas bancadas não 

poupariam críticas às políticas governamentais, ora denunciando a violência praticada 

contra as classes operárias, ora pleiteando um movimento sindical único e autônomo.  

A atuação da bancada dos empregados convergia para a questão social. No 

período, essa relação era complexa, posto que muitas vezes era tratada como questão de 

polícia. Pensar o problema social para os trabalhadores, na ANC, era também resolver 

três tópicos da agenda política: a) a ampliação da legislação social; b) a organização 

sindical, e c) a manutenção da representação classista. Em relação a este último tópico as 

bancadas (empregadores e empregados) se mobilizaram e, no auge do conflito, buscavam 

uma rearticulação que permitisse a aprovação do substitutivo da Comissão dos 26 que 

contemplava modalidade alternativa para a representação política no país. 

A organização sindical também era objeto das demandas dos empregados; muitas 

das propostas buscavam estabelecer a autonomia da sindicalização e se tornavam 
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evidentes nas ações do bloco “minoria proletária”. Simultaneamente às colocações dessas 

demandas, os conflitos se davam quando os empregados buscavam expandir as garantias 

estabelecidas pelo anteprojeto constitucional em relação aos direitos trabalhistas; devido 

à divisão existente entre os empregados, esses conflitos assumiam proporções maiores. 

Como já mencionado, os empregadores (e as demais bancadas não classistas) não 

eram contrários ao estabelecimento de medidas de proteção ao trabalhador, mas, mesmo 

assim, buscavam impor limites ao alcance político e econômico que elas poderiam 

suscitar. As discussões sobre a definição de um salário mínimo para os trabalhadores, por 

exemplo, demonstravam claramente o grau conflituoso na ANC. Gomes enfatizava que: 

[...] todos os elementos da bancada lutam pela regulamentação e consolidação da 
legislação social, procurando garantir na Constituição todos os direitos já consagrados 
por leis anteriores, bem como assegurar seu cumprimento por parte dos patrões. 
Defendem a jornada de oito horas de trabalho; a proteção do trabalho da mulher e do 
menor, cujo limite mínimo de idade para o trabalho deveria ser 16 anos; a extensão e a 
reforma dos direitos securitários, abrangendo invalidez, acidente, morte, doença e 
desemprego; as instituições do salário mínimo e a inclusão do trabalhador rural como 
beneficiário desta legislação (Gomes, 1980, p. 475). 

Os conflitos também aumentavam quando se tratava do estabelecimento do 

direito à greve. A Comissão dos 26 reconhecia esse direito aos trabalhadores; os 

empregados mais reacionários (no sentido de se oporem à política governamental) não 

viam a possibilidade de haver uma conciliação entre trabalho e capital. Gomes (1980, p. 

478), por exemplo, identificava nesse fato que, “apesar de reconhecerem que a legislação 

trabalhista e previdenciária do governo Vargas vinha beneficiando o operariado, 

consideram-na insuficiente e até uma tapeação, pois as leis nem eram realmente 

aplicadas nem se podia, de fato, criticá-las”. 

Por outro lado, era compreensível essa preocupação dos empregados porque, no 

histórico de lutas por melhorias na qualidade de vida, o assunto era tratado como caso de 

polícia, em que “numerosos exemplos de reivindicações em prol do aumento de salários e 

do cumprimento da legislação social, que se encaminhavam pacificamente, terminavam 

com uma atitude intransigente por parte das empresas, [...] e com várias prisões de 

líderes operários” (Gomes, 1980, p. 478). 

Em contrapartida, a questão social, para muitos constituintes na ANC, deveria ser 

tratada como uma questão técnica, a ser resolvida por uma legislação que assegurasse os 

desenvolvimentos necessários e analisasse, tecnicamente, sua solução. Assim, caberia ao 

Ministério do Trabalho, através de suas inspetorias, resolver essas questões; para tanto, 



Cadernos Cedec, nº 101, out. 2011 27 

as medidas a serem tomadas deveriam se concentrar no âmbito administrativo da Justiça 

do Trabalho, e não necessariamente na Constituição. 

Se o direito à greve fora negado pela Constituição na versão final votada pelos 

constituintes, o mesmo não se daria com a representação classista. As manifestações dos 

constituintes sobre a possibilidade e até mesmo necessidade de um sistema híbrido, 

contemplando a representação profissional, tiveram forças suficientes para enfrentar o 

bloco de resistência pela manutenção do modelo clássico de representação liberal. 

Os argumentos contrários à representação profissional decorriam, inclusive, de 

uma alegação extrema que corresponderia ao duplo direito de voto num mesmo pleito 

eleitoral: ao mesmo tempo em que o cidadão pudesse eleger seu representante político, 

nos termos da representação proporcional de seu Estado, caso se vinculasse aos limites 

de uma corporação profissional, também poderia eleger um representante classista. Os 

argumentos também contemplavam a observação de que se a representação profissional 

se estabelecesse pela pura e simples defesa de interesses econômicos ela também poderia 

se agrupar em Partidos Políticos, de modo a exercer sua representatividade da mesma 

forma. 

Não obstante tais constatações, como já salientado por Cepêda (2010, p. 217), 

“recusando a representação corporativa (de qualquer tipo) no Parlamento, como uma 

aberração, este grande setor (numérico e ideológico) não se recusou a dialogar com o 

debate da época: aceitou a importância da questão econômica, mas restringiu-a ao espaço 

da consulta técnica”. 

O desfecho da representação classista se direcionava para sua plena inclusão na 

Constituição. De fato, a representação foi mantida na Constituição de 1934, mas seus 

efeitos não chegariam a ser alcançados. Em pouco mais de um ano, a Constituição 

perderia sua força normativa com a decretação da lei de segurança nacional em abril de 

1935, cujos desdobramentos direcionavam o país para novos capítulos conturbados, 

resultando no Golpe de Estado em 1937 – o Estado Novo. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No âmbito da plataforma de mudanças sociais que se promoveu com a Revolução 

de 1930 até a reconstitucionalização do país por meio da Assembleia Nacional 

Constituinte (ANC) de 1933, a Constituição de 1934 abriu o ciclo das Constituições 
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modernas, por se diferenciar na linha de continuidade nas modulações das Constituições 

brasileiras. 

Sua história expressou o período de transformações que ocorriam no país com a 

crescente urbanização, industrialização e a formação de uma mentalidade urbana e de 

classes (operários, empresários industriais, classes médias), abrindo um novo quadro de 

demandas e interesses a serem abrigados no debate e formatação da própria Constituição 

– em especial, o inédito confronto direto entre capital e trabalho e o afastamento do 

anterior arranjo de hegemonia das forças políticas regionais ligadas ao modelo mercantil-

exportador. 

O processo constituinte então realizado demonstrou como a política de Estado 

(por meio das questões sociais e trabalho) e o Direito (em sua formatação na estrutura 

legal – Estado de Direito) foram fundamentais na passagem para a inovação e a 

modernização do país. 

A Constituição de 1934 foi a primeira da história política constitucional brasileira 

a se ajustar às novas exigências sociais do Moderno, dando voz e voto a atores políticos e 

sociais inéditos. A mudança iniciou-se já no recrutamento eleitoral, ao somar à 

experiência anterior de representação liberal clássica (e desde o Código Eleitoral de 1932 

expandindo o Colégio Eleitoral, inclusive com a concessão do direito de voto e eleição das 

mulheres) a introdução do modelo classista/orgânico, que permitiu a representação 

direta de setores ligados ao capital e ao trabalho. Mais que inovações na engenharia 

institucional, essas alterações expressaram a transformação estrutural da sociedade 

brasileira no período.  

Se os novos atores e interesses não conseguiam ser concertados na moldura da 

velha Constituição (1891), tornava-se necessário uma nova agenda política e uma nova 

forma de pacto. As análises desenvolvidas neste texto partem do mapeamento de três 

fases de disputas políticas que culminaram no texto final da Constituição de 1934: a) 

anteprojeto constitucional promovido pela subcomissão do Itamaraty (proposta oficial do 

Governo provisório); b) os debates constituintes (representados pelo parecer da 

Comissão dos 26); e c) o texto final da Constituição. Atravessando essas três searas de 

disputas aparecem em destaque os temas do federalismo, questão social (especialmente 

na regulamentação dos direitos do trabalho) e representação classista, expressões das 

modificações do processo de modernização em curso no país e dos recursos e estratégias 

do procedimento constitucional. 



Cadernos Cedec, nº 101, out. 2011 29 

Havia um sentimento de mudança que marcava o espírito da época; eram elas que, 

ao promoverem a inclusão de novas temáticas na pauta política do Governo e até mesmo 

da sociedade, espelhavam como essas questões se destacaram na reformulação da 

arquitetura do Estado brasileiro.  
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