
NOVA LEITURA
Minas Gerais é o somatório de suas raízes multiculturais, e a
releitura das configurações regionais é que dará o novo perfil
do Estado, esvaziando o mote de movimentos separatistas,
que só admitem o igual, o imediatamente semelhante
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história brasileira, desde a Proclamação da República, tem sido marcada
por uma discussão sobre as relações de poder entre a União e os estados.
Essa polarização está expressa nas nossas cartas constituicionais, que
ora privilegiam a centralização, ora a autonomia dos estados e muni-
cípios. Este movimento pendular tem sempre como justificativa a
busca do progresso, da eficiência, da modernidade, e se insere nos
marcos de um sistema federativo que, em princípio, busca assegurar
a unidade através do reconhecimento das diversidades do País (1).

Na República Velha, inicia-se um processo de descentralização
política e administrativa com o fortalecimento do regionalismo,
especialmente de determinadas regiões. O exemplo clássico é 'a
política do café-com-leite', que dava poder de mando em nível da

União aos estados de Minas e
São Paulo. Ainda que se tratas-

________________	 se de uma configuração legiti-
________________ inada pelo jogo de articulações

dos interessados políticos, esta
tendência estava longe de ser
monolítica.

Como salienta Ruben
Oliven, "embora oregionalis-
mo seja um fenômeno essenci-
almente político em sua defini -

t. ção, caracterizando-se por de-
sigualdades sociais, para ser
bem-sucedido, ele precisa arti-
cular-se,rnobilizarido senti men-
tos coletivoseveicul anuo iden-

ti

-
:'	 .	.•.• .	 .	dades e ideologias ligadas as
•••	-	•.	memórias sociais" (2).
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É assim que, também nesse período, a intelectualidade
brasileira passa a discutir questões referentes à organiza-
ção da sociedade e do Estado sob a ótica do universal
e do particular. A influência marcante da cultura européia
abria um debate sobre novas raízes culturais.

A questão da nacionalidade ganha destaque entre os
modernistas de 22 que recusam o regionalismo, porque
acreditavam que somente através de valores nacionais se
chegaria ao universal. A valorização do que existia de mais
autêntico na cultura brasileira, longe de exaltar uma
vinculação regionalista, naturalmente destacaria os ele-
mentos universais de nossa cultura, propiciando um diá-
logo atualizado com o mundo exterior.

Também nessa década, mais precisamente em 26,

por uma pluralidade
de vozes que a faz ser
vista e sentir-se uma-	- IIsin tese do Pais

Gilberto Freyre, no Recife, lança o "Manifesto
Regionalista". Através de uma defesa mais enfática da
região, enquanto unidade básica da organização naci-
onal, Freyre visava, fundamentalmente, à conservação
e à preservação dos valores tradicionais. Sob essa
ótica, é o conjunto homogêneo de regiões, e não uma
coleção arbitrária de estados, que formaria de fato o
Brasil: "uma região pode ser politicamente menos do que
uma nação, mas vitalmente e culturalmente é mais do que
uma nação" (3). Por trás desta visão pode-se entrever a
defesa do Nordeste frente à hegmonia do Sul do País.

Retomando a trajetória político-institucional dos con-
ceitos de centralização e regionalismo, observa-se, com o
advento da República Nova, um crescente deslocamento do
poder de âmbito regional para federal.

A Constituição de 37, sob a égide do Estado Novo,
estabelece mais fortemente o controle da União sobre
diferentes setores: criam-se, por exemplo, o Ministério da
Educação, do Trabalho, e a economia passa a ser mais
direcionada pelo Estado.

Simbolicamente, a força da unificação pretendida
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foi marcada por um dispositivo constitucional que ordenava
a supressão das bandeiras estaduais, como tentativa polí-
tica de enfraquecer o poder regional.

A Assembléia Constituinte de 46 teve como tarefa
repensar aorganização administrativa para um novo Brasil.
O processo de industrialização e de urbanização e a ampli-
ação dos meios de comunicação mudam o perfil sócio-
econômico e político do País, que perde sua vocação agrária
e, conseqüentemente, desloca o domínio das oligarquias
locais. A relação entre União e estados, as competências e
poderes de cada um tomam-se tema de discussão.

O municipalismo ganha forças, sobretudo, através da
participação dos municípios cm alguns tributos que lhes
são destinados via arrecadação dos Estados e da União.

Forma-se uma nova trilogia político-administrati-
va: União, estados e municípios.

O golpe militarde 64 restabelece o centralismo.
Embora a Constituição de 67 e a Emenda Consti-
tucional n° 1 ,de 69, reforçassem o sistema federa-
tivo e reassegurassem as autonomias estadual e
municipal, de fato, essas últimas disposições fo-
ram sempre mais nominativas do que efetivas.

Na pauta da redeinocratização dos anos 80,
entre os ternas contestatórios do poder central,
quase absoluto, figura o debate sobre a necessida-
de do estabelecimento, no País, de um verdadeiro
federalismo. Ao lado de uma reforma tributária
que transfira mais recursos aos estados e municí-
pios, devem-se reafirmaras identidades regionais
que salientam a pluralidade do nosso País. Trata-

se, de fato, de uma questão politicamente crucial: como
propiciar que diferenças regionais convivam, em sua
inteireza, com a idéia de unidade?

Para Otávio Dulci, que advoga ser "o regionalismo
- a consciência regional - uma síntese do espaço físico e
social de uma determinada área e de sua projeção
ideológica, na medida em que envolve interesses e confli-
tos" (4), Minas Gerais é um exemplo singular onde se
articulam, claramente, variáveis culturais, geográficas e
políticas na composição de seu perfil regional.

Ocupando uma posição central no território brasi-
leiro, ao fazer limite com o eixo Rio-São Paulo, com o
Centro-Oeste e o Nordeste, Minas é penetrada por uma
pluralidade de vozes que a faz ser vista e sentir-se uma
síntese do País. Essa vocação lhe traz responsabilidades
especiais em nível político, impondo-lhe um papel modera-
dor.

Corno assinala Otávio Dulci, a idéia da centralidade
geopolítica é fortalecida pela representação corrente da
personalidade dos mineiros, de suas orientações e de seu
comportamento político. Ou seja, do que se poderia desig-

'Ocupando posição central
no território brasileiro..

Minas é penetrada
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nar por caráterregional, cujos componentes centrais seriam:
"o apego à tradição, a prudência nas iniciativas, a modera-
ção, a aversão aos extremos, o pragmatismo, a adaptabi-
lidade às circunstâncias ( ... ) e a perspicácia, a habili-
dade, a paciência, como meios de lograr objetivos a menor
custo (5).

Esta composição de atributos do "mineiro típico", tão
difundida, existiria na realidade? Tal pergunta, tantas vezes
formulada, pode nos levara urna armadilha conceitual, que
desconsideraria as relações entre mito e realidade. Não se
pode desconhecer a existência desse imaginário coletivo
que, enquanto construção histórica, vem se reproduzindo ao
longo do tempo. Existe, de fato, a intenção política de manter
essa imagem calcada na necessidade de reforçar uma pseudo-

trocas e respeitar a autonomia dos municípios é em tudo
diferente de um ideal separatista que só admite o igual, o
imediatamente semelhante.

A manutenção da integridade territorial mineira se
expressa através de um ato político. Cabe, porém, enaltecer
a importânciade uma releitura das configurações regionais
do Estado. Se no passado as peculiaridades mineiras eram
impostas porum discurso que enfatizava a homogeneidade,
hoje devemos ressaltar as diferenças regionais através do
reconhecimento não apenas de sua importância política,
mas sobretudo de sua capacidade criadora, recompensada
pela participação nos quadros políticos e na distribuição da
riqueza do Estado.

A questão regional em um país como o nosso, de
unidade, ocultando diferenças internas que
venham a questionar a pretendida visão
homogênea.

De fato, se Minas ecoa urna
pluralidade de vozes, ela o faz em um
movimento centrípeto. Quando penetrada
por seu entorno, Minas assimila, identifi-
ca-se, faz-se "muitas". E assim que temos
o mineiro da Zona da Mata, do Triângulo,
do vale doJequitinhonha, do Sul e aquele
falado mineiro das montanhas. Minas é,

"Existe a intenção política de
manter essa imagem calcada

na necessidade de reforçar
uma pseudo-unidade,.

ocultando diferenças internas
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portanto, um Estado construido sobre pro-
fundas diversidades regionais. Cindido
por diferenças sóciocul tuia is, pouco in-
terl igado economicamente, sua unidade
resulta mais da jurisdição do poder esta-
dual do que da existência de traços homogêneos.

Isto significaria, então, a ausência de uma identidade
mineira? Pelo contrário, a noção de identidade traz interna-
mente a idéia da diferença. O que faz de Minas Gerais
"Minas Gerais" é o somatório de suas raízes multiculturais:
"lugar cheio de diversidade, histórias não acertadas, ima-
gens superpostas umas às outras e gerando formas inespe-
radas (6).

Esta configuração complexa pode gerar intenções se-
paratistas na medida em que, não sendo valorizadas e
reconhecidas as diferenças, emergiria um sentimento de
exclusão em regiões do Estado.

Talvez um dos fatores que, historicamente, vem nutrin-
do um corrente sentimento separatista em Minas Gerais seja
esta pseudouni forni idade, criada por suas elites, que asfi-
xiou aquilo que cada uma das regiões de Minas trazia de
específico à configuração de uma identidade mineira.

Entre o projeto da "Nova Filadélfia", no Norte de
Minas, e as manifestações mais recentes por um Estado do
Triângulo, estamos diante da incapacidade de aprender
através de fronteiras. Valorizar a diferença, estimular as

w	. a. ... a —	 .. a_a

pretendida visão homogênea"

dimensões continentais, passa por urna política das diferen-
ças, no que diz respeito às especificidades regionais em seu
sentido mais amplo. Minas, pela experiênc

i
a do seu passa-

do na questão regional, pode ser o exemplo de um novo
enfoque na superação de tensões. Os diversos programas
em execução - na área da cultura, do turismo, da saúde e da
educação - com vistas ao reconhecimento de fronteiras
regionais nestes diversos setores em muito contribuirão
para esta desejada releitura do regionalismo.
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