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JK 100 ANOS

Em 15 de junho de 1978, o Plenário da Assembléia Legislativa mineira

aprovou o Projeto de Resolução nº 674/76, de autoria do deputado

Genésio Bernardino, propondo a denominação de �Presidente Juscelino

Kubitschek� ao Salão do Plenário do Palácio da Inconfidência.
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Nove dias após a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek, vítima de desastre de automóvel na via Dutra, nas proximi-

dades de Resende/RJ, e ainda sobre forte impacto dessa notícia, o deputado Genésio Bernardino apresentou à Mesa da Assembléia

Legislativa de Minas Gerais um projeto de resolução com o objetivo de prestar a ele uma última homenagem do povo mineiro. O

projeto dava a denominação de �Presidente Juscelino Kubitschek� ao Plenário do Palácio da Inconfidência, sede do Poder Legislativo

Estadual, e começou a tramitar em dia 31 de agosto de 1976.

Quase dois anos depois, o Plenário da Assembléia, presidido pelo deputado Antônio Dias, aprovava o projeto, transformado

na Resolução nº 1.828, de 1978. Em novembro de 1979, era realizada a cerimônia de comemoração daquela iniciativa, com a

inauguração da placa que anunciava a nova denominação do Plenário da Assembléia. O então presidente da Casa, deputado João

Navarro, destacava a iniciativa como �testemunho do elevado apreço dos representantes do povo à memória do ilustre filho de

Minas, marco de inspiração permanente para os trabalhos legislativos e parlamentares�.

Em seu pronunciamento, no encerramento da solenidade, o deputado João Navarro fazia referência ao momento histórico

em que o País vivia, �marcado pela revitalização de alguns dos mais caros valores da brasilidade, quando Governo e povo se dispõem

a percorrer os caminhos da convivência democrática, na busca das soluções possíveis para os problemas políticos, econômicos e

sociais com que se defronta a Nação brasileira�, para falar da oportunidade daquela homenagem a Juscelino Kubitschek, que

�inscreveu seu nome nas páginas da História, sem se afastar jamais de suas inquebrantáveis convicções democráticas�.

O deputado João Navarro, que iniciou sua vida política como auxiliar do ex-presidente Juscelino, reafirmou o simbolismo

daquela iniciativa, que vinha atestar, mais uma vez, o apego da Assembléia Legislativa de Minas �à ordem institucional, ao respeito

ao Direito e à Justiça, à certeza de que o caminho para o desenvolvimento econômico e o progresso social há que passar, necessa-

riamente, pelo exercício fecundo das práticas da democracia�.

A solenidade reuniu personalidades políticas da sociedade mineira, autoridades do Estado, familiares e amigos de Juscelino

Kubitschek e populares, admiradores do ex-presidente. Entre os convidados, estavam o então vice-governador do Estado, João

Marques de Vasconcellos, os ex-governadores de Minas Levindo Ozanam Coelho e Pio Soares Canêdo e a homenageada d. Sarah

Lemos Kubitschek, viúva do ex-presidente.

A Revista do Legislativo publica a seguir a íntegra dos pronunciamentos do deputado Genésio Bernardino, autor do projeto

que deu nova denominação ao Plenário da Assembléia e que falou em nome da Bancada do Movimento Democrático Brasileiro

(MDB); e do deputado Ronaldo Canêdo, que representou a Bancada da Aliança Renovadora Nacional (Arena).
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�Hoje, este Plenário se transforma no altar cívico do povo brasileiro, pois dentro dele está

pulsando o coração da Pátria.

Os ventos que sopram de norte a sul e leste a oeste do País, forçando as portas e janelas do

regime vigente, anunciam aos mais longínquos dos nossos rincões a concretização dos sonhos libertários

dos Inconfidentes, descortinando o horizonte azul da Democracia e fazendo raiar nele a luz excelsa

da Liberdade. Tudo porque, por um Projeto de Resolução deste modesto parlamentar que ocupa a

tribuna, aprovado por unanimidade do Parlamento mineiro, este Plenário recebeu o nome daquele �

que um dia, menino predestinado, partiu do antigo Arraial do Tijuco, da romântica Diamantina, para

se transformar no maior estadista deste Continente � no maior timoneiro da Justiça, do Direito, da

Democracia e da Liberdade.

O nome dele quase não seria necessário dizer, porque, cassado por um processo político que se

implantou neste País, jamais foi cassado pelo coração do povo brasileiro.

O nome dele está e ficará eternamente plantado na alma cívica desta nacionalidade. O nome

dele, o cidadão do mundo, o presidente eterno, Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Meus senhores e minhas senhoras: As comunidades humanas marcam-se por seu caráter �

aquilo que Hegel chamava de �Espírito de Nação� ou �Espírito Popular�. Às vezes uma cidade

apenas, um pequeno grupo de homens, com a força do seu espírito, determinam o pensar de um

povo inteiro. Os Estados Unidos são marcados pela Nova Inglaterra, aonde chegaram os pioneiros

do Myflower, para construir uma civilização sobre os fundamentos da liberdade.

Quando se fala na  Inglaterra, pensa-se em primeiro lugar em Oxford, para onde os barões

enviavam os seus filhos, a fim de que aprendessem a boa pronúncia do substantivo freedom. São

muitos os outros exemplos, nessa sedutora geografia do mundo, de ajustamentos humanos marca-

dos por sua grandeza, perenes em sua força, fortes em sua perenidade.

Assim são as nossas Minas, assim são os nossos Gerais.

Onde situar a enorme presença da Província, nos poucos séculos de História?

Nos gerais, abertos, por onde o vento corre franco, os rios são mansos e largos e o homem

enxerga o céu inteiro, com suas estrelas todas?

Ou nas minas, entre montes escuros e altos, vales estreitos, ribeirões esguios e impetuosos em

sua adolescência, que irão formar as águas adultas e sábias do São Francisco e do Paraná?

Somos também �geralistas�!

Devíamos, mesmo, criar um neologismo para identificar o homem das Minas Gerais: e não

encontramos outro, senão �mineiral�.

Mas, senhores, são duas personalidades bem diversas, quase antagônicas, que convivem neste

mesmo país das minas e dos gerais.

O mineiro é within, ser interior que cava as grupiaras em seu próprio espírito, afunda galerias,

visita-as na eterna noite subterrânea, em busca do ouro e das pedras raras. Ele não encontra o

absoluto na amplidão, mas nas miudezas da vida. Para ele,  a natureza é o mistério revelado na

observação. Não se perde entre as constelações; não indaga se Deus existe entre as galáxias imen-

sas, as manchas negras, os sóis inquietos do Universo.

Para ele, todo o mistério está na gema escondida entre os seixos escuros e vulgares da cata, no

ouro entre saibro.

O mineiro, perdoem-me dizê-lo, em seu benefício, é ser arrogante de sua sabedoria, que lhe

basta para conduzir-se no destino.

O mineiro conhece, realmente, a palma de sua mão, as verrugas de seu corpo, os boqueirões e

barrocas de sua alma.

Discurso do deputado

Genésio Bernardino, em

nome da Bancada do

Movimento Democrático

Brasileiro (MDB), na

Assembléia Legislativa de

Minas Gerais

O Plenário da Assembléia Legislativa de Minas recebeu

o nome de Juscelino Kubitschek em solenidade

realizada em novembro de 1979

AV
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Orgulha-se, muitas vezes, de seu pecado, embora cumpra os ritos de contrição.

O mineiro, apesar de sua arrogância, é um jogador. E como bom jogador, aposta sempre, como

Pascal, na eternidade da alma e se precata, com o bom e prudente medo do Inferno.

Ele é ousado com sua prudência; aventureiro com seu bom senso; atrevido com o seu temor.

Para ele, certo da morte, a vida é uma graça que deve ser usufruída, em cada ano, cada mês,

cada dia e cada hora.

Ele não vive intensamente, naquele sentido absurdo de viver sempre o perigo.

Ele vive intensamente a paz de cada minuto. Mas, avaro de sua paz, está disposto a todos os

riscos para preservá-la.

É a brisa que se transforma em vendaval, quando tocam os seus bens mais fundos: o veio oculto

de sua própria montanha.

E como é o homem dos gerais? Solitários os dois, o mineiro e o geralista, sua solidão é de

diversa natureza. O homem dos gerais não abre caminhos difíceis no ventre das serras: tem-nos,

fáceis à sua escolha, nos campos ondulantes, ao lado dos rios protetores ou a eles perpendiculares.

Quase sempre deixa-se conduzir pelo animal que o carrega. Ao confiar na natureza, confia no cavalo

ou no mulo; dá apenas um ou outro golpe de rédea, para não deixar o norte.

Companheiro inseparável do eterno, nas águas, no vento, nas estrelas e nas areias, o ho-

mem dos gerais se esquece da morte � e a despreza. Ajunta-se para a aventura da guerra, nos

sertões, e a faz, como tantos a fizeram, nestes nossos gerais amplos, em busca do poder político,

da dilatação de suas terras.

Convive com os bichos, seres animados, com eles conversa nos aboios, ao conduzir, léguas e

léguas, os rebanhos.

Estima a sua montaria, à qual confia, em sua benfazeja loucura, as frustrações do amor, as

ambições do mando.

Aspira à liderança, como extensão do seu próprio ser e poder.

Minhas senhoras, meus senhores:  Falei das nossas minas e dos nossos gerais.

Estamos aqui reunidos para prestar homenagem a um homem que representou as nossas

minas e os nossos gerais, reunindo em sua personalidade única as virtudes e os pecados dos

garimpeiros e pastores.

Estamos aqui, para dizer a Juscelino que ele conseguiu, com a sua invulgar construção humana,

ser a síntese destes dois grandes povos que habitam a velha Província, mas queremos também

lembrar que, para soldar, mesclar, amalgamar, em uma mesma personalidade, os traços díspares

da gente �mineiral� (se aceitam e desculpam o patronímico deselegante), Juscelino usou da mais

grave e severa das qualidades humanas: Juscelino usou da alegria.

O seu coração era uma alegria permanente. Com um eterno sorriso à flor dos lábios. Sua vida

é de todos conhecida.

Não vou viver aqui a sua infância, conviver com a sua adolescência e chegar aos seus anos

maduros. Isso eu já fiz em outras homenagens.

Quero apenas pedir ao grande poeta da arquitetura moderna, Oscar Niemeyer, o testemunho

de um momento importante para as duas grandes personalidades brasileiras.

Refiro-me à construção desse grande cenário artístico que é a Pampulha.

O homem público e o arquiteto se encontraram, uniram seus sentimentos, para a primeira

grande tarefa do gênio.

Eram, se permitem dizê-lo, Lorenzo de Medici e Michelangelo. Belo Horizonte era Firenze,

modesta Firenze, à qual Juscelino convocara o talento do grande artista arquiteto.
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E diz Oscar, nesse pequeno e comovedor depoimento de sua vida e sua arte, que é A

Forma na Arquitetura: �Mas se o prédio do Ministério da Educação, projetado por Le Corbusier,

constituiu a base do movimento moderno no Brasil, é a Pampulha, permitam-me dizê-lo � que

devemos o início da nossa arquitetura; voltada para a forma livre e criadora que até hoje a

caracteriza. Durante anos acompanhei JK. As obras da Pampulha, visitando juntos, altas horas

da noite � como vinte anos depois ocorreu em Brasília � os canteiros de serviço, surpreso com

o seu entusiasmo a imaginar Pampulha já construída, o Cassino, o Clube, a Igreja e a Casa do

Baile a se refletirem nas águas da represa. E Pampulha inaugurou-se, e cobriu-se de casa e

jardins, ruídos e alegrias.�

Faço aqui um pequeno parêntese, e o faço também em homenagem a Juscelino, que os olhos

da minha saudade enxergam, no Plenário, com o seu sorriso cigano, ocultando a imensa alegria

inteira, para dizer a você, Oscar Niemeyer, o quanto nós, mineiros, o estimamos e o temos como

irmão de Juscelino, nas suas virtudes e nos seus invejáveis pecados.

Você, Oscar, é muito mais mineiro do que supõe e do que merecemos.

Na sua maravilhosa arrogância de dizer quem é, senhor de suas rochas interiores, as quais

transforma na arte que encanta e espanta o mundo.

E na sua grandeza de confessar, no depoimento que citamos, que a arquitetura não lhe importa

tanto quanto lhe importa a miséria.

Nós, mineiros � e muitas vezes por astuta precaução, como já disse, acreditamos em Deus,

Oscar. E não abuse, porque não convém; fique certo de que Deus, pela mão de Capanema, reuniu

vocês dois, para marcar um tempo de otimismo, uma hora afirmada, na história de nosso País:

Sem Juscelino, atrevo-me a concluir, sua arte seria apenas instrumento para a opulên-

cia dos ricos.

Seu lápis desenharia mansões, mas não conceberia a Igrejinha de todos, dedicada  a um Santo

de todos, como Francisco de Assis, junto a um lago construído para que os pobres de Belo Horizonte

pudessem também ter a sua cota de beleza.

Sem Juscelino, dificilmente você, Oscar, plantaria no cerrado do Planalto, em associação de

inteligência e emoção com Lúcio Costa, uma experiência urbana do amanhã que é: Este marco

eterno de glória brasileira!

Este monumento épico do mundo moderno!

O mais alto monumento artístico de uma raça e o atestado de que é capaz um povo, possuído de

energia e determinação!

A construção de Brasília, a epopéia deste século!

E sem você, Oscar, Juscelino não teria partido da poesia da Pampulha para as colunas artísticas

do Alvorada � a mais criativa concepção do pilar, desde os gregos � carregando o entusiasmo e a

confiança da Nação.

Ele foi, com você, o arquiteto de um tempo novo.

Você foi, com ele, o amestrador de esperanças novas.

Meu caro Juscelino:

Vemos hoje, no Plenário da Casa de nossos avós, os Inconfidentes, o seu nome: �Presidente

Juscelino Kubitschek�.

Todos nós, mineiros da Província inteira, sentimo-nos condôminos invasores de sua grandeza.

Nem todos temos a sua paciência � essa marca garimpeira.

Nem todos temos a sua coragem, porque Deus o poupou do sentimento do medo, ausência que

é característica dos vaqueiros dos sertões � isso, por certo, você, Juscelino, herdou daquela mulher
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sertaneja, temperada nas vicissitudes da vida, nos sofrimentos e nas dificuldades � a vontade indômita

de vencer e de ser: �D. Júlia Kubitschek de Oliveira�.

E poucos, pouquíssimos de nós, temos a sua alegria, exposta na bela voz de barítono por

estes caminhos gerais de minas, com sua invariável saudação, que repartia a todos o nosso

quinhão de intimidade.

A própria imagem daquele temperamento romântico o boêmio, poeta, bandeirante, seresteiro,

tropeiro e caixeiro-viajante: �João César de Oliveira�.

Mas o que temos de melhor, como gente, você o tinha em exagero.

Você era o seresteiro de Diamantina, e o inconfidente de Vila Rica.

Você era o tropeiro de Minas Novas,  e o faiscador de Rio Vermelho.

O �licurgo� do Triângulo, comprador de boiadas, e o agricultor da Zona da Mata, o operário de

Belo Horizonte.

Juscelino, você era gente. Juscelino, você era a gente. E nós éramos com você.

De repente, perdemos a nossa identidade. Não deixavam que você fosse, como não deixavam

que nós fôssemos.

Para golpear o Brasil, era preciso que golpeassem Minas.

E como golpear Minas, sem golpear Juscelino?

Até hoje não disseram por que lhe cassaram os direitos políticos.

Até hoje não disseram por que o convocaram ao vexame (que supunham infligir-lhe) dos interrogatórios.

Até hoje não explicaram por que o empurraram ao exílio, que você abandonou, pelos riscos do

retorno, porque não podia ficar longe da sua terra e da sua gente, gozando de um conforto material

que o seu imenso prestígio no estrangeiro garantia, enquanto, aqui, os trabalhadores sofriam o

arrocho salarial; os intelectuais se submetiam à censura; a mortalidade infantil crescia; a dignidade

era corroída pelo prêmio aos delatores e enriquecimento dos torturadores; irmãos nossos sofriam no

submundo das prisões, muitos banidos, desaparecidos e torturados, enquanto subsidiava-se aos

empresários incompetentes e corruptos.

Você voltou, voltou com a cabeça erguida, elevada como o cimos da serra de Diamantina. A

todos, você olhou nos olhos, com a grandeza do perdão. Perdão que foi sempre o seu apanágio,

pois na rebeldia de Aragarças e Jacareacanga você respondeu imediatamente com anistia, am-

pla, geral e irrestrita �, demonstrando nunca partilhar do ódio, mas sempre partilhar do amor. Só

os grandes são capazes de tamanho perdão.

Você voltou e estava conosco, até que a morte o levasse, ousado, alegre, querendo estar em todos

os lugares, porque queria estar no coração de todos nós; tomar a tijelinha de café ralo em todos os

barracos, subir em todas as jabuticabeiras, participar das tertúlias de inteligência em todas as acade-

mias, ser médico em todos os hospitais, tanger todos os rebanhos, faiscar em todas as grupiaras.

E você, agora, Juscelino, eleito do Eterno e no eterno, está com todos nós, neste momento de

amanhecer, de nosso amanhecer, que se é possível pelo seu exemplo, só será construído porque

herdamos a sua colher de pedreiro, o seu compasso de arquiteto, o seu termômetro de amor, a sua

cruz de fé.

Queremos que você esteja conosco neste Plenário.

Você aqui já estava, mas marcamos a sua presença com esta placa denominativa.

E para decerrar esta placa, Juscelino, outra pessoa não poderia ser que aquela que foi sua

companheira heróica, participante dos grandes momentos históricos deste País.

Aquela que foi sempre o seu acalanto, sem a qual você não teria forças para sobrepor-se aos

temporais.
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Aquela que foi sempre o seu amor, o seu carinho, onde você buscava, nas horas de desalento,

a inspiração da luta, do sacrifício e da resistência.

Ela aqui está, Juscelino � a sua companheira: �D. Sarah Lemos Kubitschek�.

Que com suas filhas, Márcia e Maristela, recebe nossas homenagens.

Oxalá você, Juscelino, nos oriente principalmente agora que estamos numa encruzilhada. Nos

oriente para que sejamos dignos de ser seus concidadãos, nesta Província de Minas Gerais, que

antes de você deu-nos homens como Teófilo Otoni, Bernardo Pereira de Vasconcelos, Artur Bernardes

e Mílton Campos. Esteja sempre conosco, Juscelino.

Neste instante de abertura democrática, de reformulação partidária, quando a Nação procura o

reencontro com o seu povo e quando todos nós procuramos o grande momento de conciliação

nacional, seja, Juscelino, o nosso guia, o nosso orientador por estes caminhos das Minas e dos

Gerais, ave divina a nos mostrar o glorioso destino, a estrela mágica a nos mostrar o porto seguro

das glórias imarcescíveis e eternamente duradouras.

Você, Juscelino, foi e será sempre um exemplo de homem; homem sim, meus senhores, não no

meu complexo intraduzível, mas nas peças fundamentais que constituem todos os seus caracteres.

Os grandes homens não se limitam nem ao tempo, nem ao espaço. Suas memórias atravessam os

milênios, sulcando eternamente as areias movediças da História.�

�Falo desta tribuna, pela segunda vez, sobre o Presidente.

Hoje, participando de solenidade em que se dá o nome de �Presidente Juscelino Kubitschek� ao

Plenário desta Casa.

A primeira vez, com voz embargada, em 23 de agosto de 1976, na reunião ordinária daquela

segunda-feira, à noite, depois de uma viagem tormentosa, vindo de minha terra natal. Os Anais

desta Assembléia registram as minhas palavras. E eu disse, ao terminar o meu pronunciamento,

espontâneo e sincero: �Espírito aberto, sempre voltado para os ideais democráticos, Juscelino

Kubitschek soube perdoar seus adversários mais ferrenhos, buscando sempre a união das forças

representativas do povo brasileiro em torno dos ideais maiores da Nação. Democrata, tolerante,

paciente, humano, culto, bondoso, conciliador, foi um estadista; e na memória de nossa História

permanecerá sempre como uma das figuras mais expressivas, majestosas e gigantescas. Como uma

das maiores de nossa Pátria�.

Hoje, quase três anos após, comovido, emocionado, ainda com a alma extravasando, mas com

a razão ditando  as minhas palavras, vislumbro e já tenho a premonição de certa paz, serenidade e

tolerância pairando sobre nós. É que o Presidente permanece conosco. E, sob a inspiração daquela

figura extraordinária, singular, exponencial da vida pública desta Nação, nós trabalharemos dialo-

gando, debatendo e porfiando em favor do povo de nosso Estado.

Diante disso, sinto, mais uma vez, que, em admirável processo seletivo, a História vai impondo

relevo àquelas figuras que, realmente, se deixaram marcar pela genialidade ou foram tocadas pelo

poder de planejar e criar e, num plano maior, de servir dedicadamente à comunidade. São as figuras

que fulguram com obras que passarão engrandecidas ao futuro e que conquistaram a admiração de

seus contemporâneos e serão tidas como modelos nos tempos que hão de vir. Poucos pertencem a esse

tipo de autênticos líderes, que comandam porque lhes pedem e aceitam as diretivas. Surgem excep-

cionalmente. E, de maneira também excepcional, erguem-se às altitudes que os fazem imortais.

Juscelino é a síntese da alma de todo o povo deste País. Sua imagem, como homem e como

político, é reverenciada neste imenso Brasil, onde não há rincão, planície, planalto, grota e monta-

Discurso do deputado Ronaldo

Canêdo, em nome da Bancada da

Aliança Renovadora  Nacional

(Arena), na Assembléia

Legislativa de Minas Gerais
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nha que não tenha sentido o eco de sua palavra de força, o brilho de seu talento, o seu espírito, a

qualidade e a aptidão de seu caráter e personalidade marcantes.

Acima de siglas, divergências, malquerenças, desentendimentos, paira, à unanimidade da Pá-

tria, como o grande mineiro, o notável brasileiro condutor maior de sua gente.

Das terras novas que ele fez nascer neste grande País, surgem nostalgias, pesares de opiniões,

mágoas de erros cometidos, e choram-se saudades.

A Nação, quando fala em Juscelino, reconcilia-se. Houvera tudo e houve. Agora, o bom povo

brasileiro, a boa gente mineira já sabe sorrir e apertar as mãos, movidos ao simples soar e pronun-

ciar destas palavras mágicas e místicas: Juscelino Kubitschek.

As palavras inspiradoras do grande presidente � conciliação, tolerância, anistia e bondade �

são, hoje, a senha, o caminho, a trilha mais fácil dentro de nossa Federação.

Impossível é sintetizar tudo o que já se disse sobre o Presidente. Nunca, tão cedo, um homem

público foi julgado em sua obra política e, desmentindo a afirmativa de que só outras gerações

podem julgar com isenção, obteve o galardão de herói nacional. Para orgulho de nós, mineiros. Para

orgulho de nós, homens públicos, que buscamos, esquadrinhamos, revistamos e perseguimos os

ideais que ele alcançou e o fizeram tão venerado e que foram, por alguns momentos, esquecidos �

Democracia Plena e Liberdade.

Que coerência, em suas palavras nucleares, em pronunciamentos afirmativos e definitivos!

Em 27 de janeiro de 1955, candidato do ex-PSD à Presidência: �A duração de minha candidatu-

ra está condicionada à duração da própria democracia em nossa Pátria�.

Em princípios de 1964, na convenção do ex-PSD, como candidato à Presidência nas elei-

ções não realizadas de 1965: �Não devemos confundir a bandeira da reforma com a reforma

da bandeira�.

Sempre a democracia como impulsionadora e empuxo de seu patriotismo; sempre a liberdade

como condicionante para sua ascensão e inspiradora da sua luta.

Como falar ou descrever suas caminhadas? Como dizer o que todos já sabem?

De que forma deixar patente que, com efeito, o Brasil foi buscado e conquistado, quase em sua

inteireza, durante aqueles anos em que exerceu a chefia do Estado? É do nosso tempo. Que são

décadas? Não alterou as nossas fronteiras, mas palmilhou o nosso território. A grandeza da terra, a

ufania do gigantismo da Pátria, começou a se tornar realidade graças à sua criatividade. Havia em

nossa infância e adolescência, Oeste e Norte para ser cantado e festejado, e hoje há Oeste e Norte

mais pisado, trilhado, descoberto e integrado.

Visão do futuro, no Brasil integral, povoado e percorrido, mas que sem sua ação e vontade não

viria. Premonição do destino grandioso desta Nação e consciência  que sua ação era urgente, neces-

sária e definitiva.

Transformou a silhueta deste País, irradiou por todos os confins a sua personalidade contagiante;

mineiro-brasileiro; lúcido, otimista, corajoso e tolerante.

Parlamentar, pela decidida vontade de milhares de coestaduanos, levou para a Câmara Federal

o entusiasmo de quem jamais se deixou abater pelo pessimismo, de quem conhecia as potencialidades

de sua terra e de sua gente e, quer no Plenário, quer nas Comissões, já indicava a firmeza de

convicções e o dirigente que viria mudar o próprio curso da História Nacional.

Na Prefeitura de Belo Horizonte, terçou armas com problemas difíceis e, a cada um, no momen-

to oportuno, dava a solução almejada por ele pelo povo. Mas não ficou aí. Foi mais longe. Sonhou

com uma grande Belo Horizonte e um conjunto arquitetônico e mesológico que fizesse da Pampulha

um marco inicial de uma era de incontido progresso e modernização da Capital.
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Seu nome e sua obra o lançaram no cenário estadual como esperança de uma renovação

que levasse Minas a alcançar índices, até então desconhecidos, de audácia industrialista, de

fecundidade agropecuária, de expansão comercial, de crescimento cultural, de maior eficiên-

cia no setor de saúde e de educação, de vitórias no fundamental terreno da energia e trans-

porte. Era um novo estilo de governar. Os Palácios da Liberdade e das Mangabeiras eram,

para o Governador, apenas pouso de descanso ou de contatos indispensáveis com a família, o

secretariado, os visitantes e os colaboradores imediatos. Juscelino estava mais no interior,

conhecendo e solucionando os problemas das regiões. Era o dirigente sentindo, em toda a sua

plenitude, o que pensava e desejava o sofrido homem mineiro.

Daí sua candidatura à Presidência da República, que o Brasil recebeu, apesar da oposição

de correntes diversas, como certeza de que teria, na chefia da Nação, aquele que era o espe-

rado. E o País não se enganou. Já na campanha eleitoral, Juscelino vivia a ânsia de dar à sua

Pátria a grandeza que sua genialidade dimensionava muito maior que os otimistas julgavam

possível. Veio a vitória e, na manhã do dia seguinte ao de sua posse, o novo Presidente passa-

va a corresponder à confiança dos milhões que lhe deram conscientemente seu voto. E, daí por

diante, Juscelino empenhou-se numa tarefa que trazia as características de sobre-humana,

mas audaciosamente tornada realidade no dia-a-dia de seu governo, que destruiu, com estra-

das de dimensões continentais, com a implantação da indústria automobilística e a expansão

dos setores da petroquímica e da construção naval, do reaparelhamento das forças armadas,

da efetiva interiorização do progresso, da integração da Amazônia e com o monumento de

Brasília, em pleno sertão, que destruiu, repetimos, as peias que restringiam o Brasil real e

progressista à sua orla marítima. Uma nova nação resultou do governo desse mineiro que

abraçou com amor o Brasil e lhe deu a noção concreta de como poderia transformar em

realidade seus ideais de poderoso e permanente desenvolvimento. E Juscelino ingressou para

todo sempre, como gigante entre os gigantes, na História deste admirável continente que a

Providência Divina fez nossa Pátria. Em página de rara beleza, Tancredo Neves, ao falar nas

homenagens que a Câmara Federal prestou ao Presidente, logo após sua morte, fixou esta

visão luminosa sobre o papel renovadoramente grandioso de Juscelino: �Ele foi um predestina-

do que soube cumprir com grandeza sua missão. Ilustrou, enriqueceu e enalteceu sua Pátria.

Dignificou o Povo. Prestigiou e opulentou o patrimônio dos nossos princípios sagrados. Sonhou,

lutou e sofreu para reduzir entre nós a área dos miseráveis e apaziguar o espírito revoltoso dos

que têm fome e sede de justiça�.

Esse o esmaecido esboço daquilo que o filho de Diamantina realizou, e se ele, ainda quando

afastado da vida pública, fazia pulsar o coração dos brasileiros, se o ódio jamais venceu, em sua

alma, a força do perdão, Juscelino foi grande demais para seu tempo e seu meio. E porque, realmen-

te, ele reuniu em si todos os valores expostos, pertence ele, agora, ao maior tesouro humano que o

Brasil poderia possuir e jamais esquecerá. A ele se aplica, com exatidão, este notável pensamento:

�Todas as gerações, todo o passado de uma raça, se expandem nesses belos gênios, que são as

flores maravilhosas duma raça. Esses gênios são a verdadeira glória dessa Nação e todos, até o mais

humilde, devem orgulhar-se dela; não aparecem por acaso nem milagrosamente, mas representam

o fecho dum longo passado e sintetizam a grandeza do seu povo e da sua raça�.

E outro não foi o sentir de fraterno amigo seu, o saudoso Governador Clóvis Salgado: �Se a

economia está na base das transformações sociais, como quer o materialismo histórico, Juscelino,

com sua ação pessoal, demonstrou, mais uma vez, que a inteligência e a vontade do homem podem,

também, mudar o curso dos acontecimentos.�
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Pertencendo, pois, a essa linha de heróis, ele pôde, com firmeza e sem temer contestação,

afirmar: �Aos homens de bem que não me conheceram e aos moços de meu País, quero afirmar

solenemente que a História de minha vida política é simples e reta. E eu sou um homem que só

quero a ação e o trabalho honesto, na verdade e na dignidade da vida pública. Nada mais�.

E com ênfase: �A glória de meu governo foi manter o regime democrático, apesar de todas as

tentativas, de todos os esforços para derrubá-lo�.

Razões, portanto, tinha Tristão de Athayde, para dizer: �De sua passagem pela Presidência,

devemos tirar as melhores lições políticas para o futuro, se realmente queremos restituir ao nosso

povo o seu direito a um regime autêntico e não falsamente democrático�.

Decidido a exilar-se, diria a um amigo, já fora da Pátria: �Você me aconselhou a fazer do

desterro uma peregrinação, seguindo o exemplo de Rui e de Nabuco.

Reconheço a minha inadaptação a esse gênero de vida e só o que ambiciono é a oportunidade

de voltar a ver o céu de minha terra, rever minha cidade natal, ir ao lar de minha mãe, ao convívio

de meus parentes e amigos�.

Era assim Juscelino, firme, equilibrado, mas também lírico e sentimental.

Fixou bem Carlos Drummond de Andrade, neste texto lapidar: �Foi um menino grande que

sonhou coisas e as realizou. Sentia amor por essa fascinação que nos inspiram os mágicos, as

crianças inventivas, os homens que jamais conheceram o rancor e que abrem para a vida olhos de

confiança e de alegria�.

Deixou Juscelino seguidores, liderados, admiradores e multidões nostálgicas de sua presença.

A ação voltada para o futuro, mas ciente de que é no passado que o presente vai assentar

suas raízes.

�Agora ele pertence às Idades� como Abraham Lincoln, em cujo túmulo está inscrita essa frase.

O grande pensador e doutrinador Gustave Le Bon já afirmava há decênios: �Um povo é muito

mais dirigido pelos seus mortos do que pelos vivos; foi só com aqueles que a raça se fundou. Século

após século, os mortos têm criado as nossas idéias e os nossos sentimentos e, por conseqüência,

todos os móveis da nossa conduta�.

Nós somos assim produto de nossos mortos, crenças, costumes, idéias políticas, sonhos, sentimentos

e esperanças.

Neste instante,  Sr. Presidente, no Plenário Juscelino Kubitschek, permitam-me uma homena-

gem especial a D. Sarah de Lemos Kubitschek, companheira constante do Presidente, vivendo de

angústias comuns, tensões profundas.

Com alento, determinação, firmeza, participando dos júbilos e também das amarguras, que as

injustiças e incompreensões levaram o grande homem público a percorrer. Relata ilustre homem

público de nosso tempo, falando de Juscelino, que �ele se casa com uma jovem de brilhante inteli-

gência e ardoroso temperamento�.

E recebendo esta dama exemplar, do Presidente João Figueiredo, que escala e avança em

direção à democracia plena que todos colimamos e almejamos, um terreno onde será erguido o

museu de Juscelino Kubitschek, afirmou com nobreza e dignidade que �foi um gesto generoso e

grandioso do Presidente Figueiredo�.

Estas as palavras, Sr. Presidente, que, em homenagem ao grande brasileiro que hoje empresta

seu nome ao plenário maior do povo do Estado de Minas Gerais, pude, com visível emoção, que deve

marcar a minha face, proferir e pronunciar, por delegação da Bancada da Aliança Renovadora

Nacional nesta Casa.

Agora Juscelino Kubitschek pertence às Idades�.


