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JK é uma personalidade incomparável, é exceção, como diz um seu antigo adversário político

e atual assessor do Governo de Minas, José Aparecido de Oliveira. Por ser um personagem tão

singular, sua história poderia despertar leituras apaixonantes, marcadas por um único divisor:

os que gostam e os que não gostam de JK. Mas, como é impossível conhecer o Brasil de hoje

sem fazer um mergulho radical naquele período da história brasileira, as paixões são acomodadas

no baú das memórias, deixando prevalecer o olhar crítico da razão. E aí, é possível alcançar

unanimidades imprevistas tanto para exaltar os dotes políticos de JK, um democrata de

carteirinha, quanto para questionar as suas ações administrativas, inspiradas por uma opção

inarredável pela modernização a qualquer custo.

KJ

JK 100 ANOS

Manoel Marcos Guimarães

Jornalista
Especial para a Revista do Legislativo

a história que não se repete
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Juscelino transcendeu os
limites do esquema político
em que foi forjado, como
o �valadarismo�. Ele foi
muito além desse esquema,
tornou-se um estadista

Modernidade, conciliação, visão de futuro, vocação para o desenvolvimento e alegria. Em Minas, é

impossível conversar sobre Juscelino Kubitschek de Oliveira sem ouvir de políticos, autoridades, estudiosos

ou cidadãos comuns pelo menos uma dessas expressões. O mais comum, aliás, particularmente neste ano

em que se comemora seu centenário de nascimento, tem sido as expressões aparecerem juntas.

�Juscelino é uma unanimidade na consciência coletiva do mineiro e, talvez, o maior sobrevivente no

sentimento de estima do povo brasileiro�, afirma o jornalista e atual assessor do Governo de Minas, José

Aparecido de Oliveira, que, na década de 50, foi editor do jornal �Correio do Dia�, criado pela UDN

exclusivamente para fazer oposição e falar mal de JK. Quase meio século mais tarde, José Aparecido

mudou de idéia.

�Juscelino transcendeu os limites do esquema político em que foi forjado, como o �valadarismo�. Ele

foi muito além desse esquema, tornou-se um estadista�, avalia o cientista político e professor da Univer-

sidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Otávio Soares Dulci. Mas nem por isso ele deixa de ver em JK

uma vida de �muitos paradoxos�, a respeito da qual nem sempre é possível traçar com muita clareza uma

linha ideológica.

Dulci dá exemplos: �Ele não era um nacionalista orgânico, como Getúlio, mas manobrava isso no campo

político. Era um internacionalista, não tinha problema com o capital estrangeiro, mas sabia fazer um discurso

nacionalista�, que agradava a grupos internos que o apoiavam, como a burguesia rural de origem pessedista.

O professor da UFMG lembra também que Juscelino �nunca flertou com a esquerda�, mas capitalizou com

essa corrente o espetacular rompimento, em 1959, com o Fundo Monetário Internacional.

O paradoxo kubitschekiano, segundo Otávio Dulci, inclui ainda o fato de ele, ao contrário dos políti-

cos mineiros mais tradicionais, ter �hábitos pouco republicanos�, como gostar do luxo, de festas, de

andar com batedores e, ainda assim, ser visto com simpatia, quase como um igual, pelos populares. �JK

gostava do espetáculo com a finalidade política de criar o carisma�, diz o professor, arriscando até

afirmar que ele, provavelmente, intuiu o que o carnavalesco Joãosinho Trinta diria muito tempo depois:

�O povo gosta de luxo, quem gosta de miséria é intelectual.�

O atual governador de Minas, Itamar Franco, de comportamento pessoal diametralmente oposto

ao de JK, nem por isso é menos econômico na avaliação de seu antecessor, tanto na governança do

Estado quanto na presidência da República: �Com JK, o Brasil se impôs ao mundo�, recita Itamar,

para quem �só um presidente com a determinação e a coragem de Juscelino poderia empreender

uma obra como Brasília�.

Antes de Brasília, no entanto, houve a Pampulha, que revelou a genialidade de Oscar Niemeyer para

o mundo, mas fundamentalmente consagrou a chamada �visão de futuro�, que caracterizaria toda a obra

política e administrativa de Juscelino. O complexo da Pampulha é o símbolo definitivo da chegada da

modernidade a Minas, ainda que tardiamente, como registra Marcelo Araújo Cedro na dissertação apre-

sentada no curso de mestrado em Ciências Sociais/Gestão de Cidades da PUC-Minas. �A construção do

conjunto (...) pode ser enquadrada nos quesitos de modernidade como sonho, desejo e encanto�, diz o

mestrando, que concentrou seus estudos na obra de Kubitschek, na Capital mineira.

Mas, se a Pampulha é o marco principal, não é o único a reforçar a unanimidade na avaliação da

obra jusceliniana em Belo Horizonte. Insuspeito, o prefeito Fernando Pimentel, do PT, decreta que JK foi

�o mais marcante� prefeito da Capital, cuja história �deve ser contada antes e depois dele�. Embora de

maneira diferenciada, Pimentel também só tem elogios a Juscelino, cuja administração �não envergo-

nharia� uma administração petista: �Ele tinha uma inteligência privilegiada e entendeu o movimento

social para além da política�. E discorda dos que vêem nele apenas o executor de um governo para as

elites: �Além de obras importantes para as camadas mais pobres, como os restaurantes populares e o

hospital municipal, Juscelino promoveu o emprego e não há �política compensatória� mais avançada do

que o emprego�.
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A Pampulha revelou a genialidade de
Oscar Niemeyer para o mundo, mas
fundamentalmente consagrou a
chamada �visão de futuro�, que
caracterizaria toda a obra política e
administrativa de Juscelino

Colega de partido de Pimentel, o ex-prefeito de Belo Horizonte Patrus Ananias chega a condenar a

�maneira pouco crítica, muito laudatória� com que o centenário de JK está sendo comemorado e enten-

de que isso não faz justiça sequer �à história fascinante, rica, instigante� do menino que deixou Diamantina

para conquistar o Brasil. No decorrer da  entrevista, entretanto, o próprio Patrus acaba assumindo a

autoria de expressões adjetivas como �moderno� (�O modernismo capitalista�), �de boa formação cultu-

ral humanística�, �de grande sensibilidade social�, �sedutor�, �talvez até excessivamente alegre�, enfim,

�um homem universal, mas bem plantado nas tradições mineiras, que transcendeu a província�.

Talvez isso tudo explique por que a historiadora Lucília Neves, sobrinha de Tancredo e uma das mais

importantes estudiosas da história política mineira, percebe tanta alegria nos seus alunos da PUC-Minas

quando dá aulas sobre os anos JK: �os olhos deles brilham e eles sempre querem mais�. Juscelino e os

anos de seu governo no Brasil, diz, ficaram no imaginário popular �como uma época de euforia, de crença

no futuro, de alegria�. Uma época que, para ela, está resumida no título do livro de Joaquim Ferreira dos

Santos: �1958, o ano que não devia terminar�.

UM POLÍTICO MINEIRO, MAS ÍMPAR
Juscelino Kubitschek, geralmente, não é o primeiro nome que vem à lembrança das pessoas quando

solicitadas a citar o nome de um �político mineiro�. Antes dele, costumam ser citados como guardiães do

�jeito mineiro� de fazer política José Maria Alkmin, Tancredo Neves, Magalhães Pinto e Benedito Valadares,

portadores da astúcia, habilidade e dissimulação inerentes a esse modelo folclorizado do político de

Minas. JK estaria muito distante dessa �mineiridade�?

�A trajetória de Juscelino se faz absolutamente dentro da tradição da política mineira�, responde o

deputado estadual Amilcar Martins (PSDB), também historiador, com mestrado e doutorado de análise

sobre a política mineira republicana. Amilcar lembra que JK, como José Maria Alkmin e Milton Campos,

era de origem humilde sob o ponto de vista econômico, mas a superou e entrou na política pelos meca-

nismos oligárquicos, sob as bênçãos de Benedito Valadares.

Ele representa, ainda conforme Amilcar, �uma clara continuidade desse jeito mineiro de fazer políti-

ca�, porém, mais arrojado, buscou conciliar os interesses oligárquicos a que estava vinculado com sua

vontade �modernizadora e de transformação�. JK concilia �na medida do possível, mas faz a ruptura

quando tem que fazer�, diz o deputado.

O cientista político Otávio Dulci  concorda só em parte com a análise de Martins. �Não dá para

enquadrar JK dentro do estereótipo da política mineira, de que Alkmin, Tancredo e Valadares são

referências, mas é possível identificar nele algumas das características desse estilo, como o espírito

conciliador e a capacidade de negociação�. Segundo Dulci, JK costuma ser muito lembrado como o

político que fazia boas composições, �embora nunca tenha sido um grande estrategista político�, e

que fugia do conflito.

A professora Lucília Neves reconhece em JK algumas características que seriam �típicas� do político

de Minas, como �a habilidade política, um gosto reverencial pela atividade política e um grande respeito

AMHAB
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O prefeito Juscelino e sua
equipe inspecionam as obras

de instalação da linha de
bonde na Avenida Pampulha,
atual Avenida Antônio Carlos

responsável pela ampliação do conceito do político

mineiro para o de �realizador� e aponta como sua

principal virtude a de ter sido �um democrata au-

têntico�.

O ex-deputado Eugênio Klein Dutra, que foi ofi-

cial de gabinete no Governo Bias Fortes e é um dos

principais depositários da memória do PSD mineiro,

acha que JK não pode mesmo ser comparado ao

político mineiro daquela época. �Ele era mais avan-

çado, enxergava muito à frente do seu tempo�, sen-

tencia Dutra, antes de completar: �Juscelino repre-

sentou a atualização, a modernização do processo

político pessedista�.

O INVENTOR DA �BELÍNDIA�
A unanimidade positiva em torno da figura de

Juscelino e de sua trajetória política não se repete

na análise da trajetória administrativa e econômica

de seus governos, quer na Prefeitura de Belo Hori-

zonte, quer no Palácio da Liberdade, quer na

Presidência da República. Particularmente nes-

ta última.

A primeira pedra, e talvez a mais contun-

dente, parte do professor Otávio Soares Dulci,

para quem a ânsia pela modernização acele-

rada e �uma separação estratégica muito níti-

da entre cidade e campo� acabaram por

pela coisa pública�, mas diz que o seu

cosmopolitismo o diferencia de todos os demais:

�Sua visão de mundo ultrapassava as fronteiras

do Brasil�.

A tese encontra um defensor no ex-prefei-

to de Belo Horizonte Patrus Ananias, para quem

Juscelino �tem uma vertente mineira forte,

libertária, mas era universal�. �Ao éthos brasi-

leiro ele incorporou valores universais�, diz

Patrus, que não vê �interlocutores históricos�

para ele no Brasil.

É o que pensa também um ex-adversário his-

tórico, o jornalista, ex-secretário particular de

Jânio Quadros e atual assessor do Governo de

Minas, José Aparecido: �Juscelino não é perso-

nalidade comparável, é de exceção�. José Apare-

cido diz que JK foge do protótipo do político mi-

neiro porque era universalista, �até por sua for-

mação, no seminário de Diamantina�. Os políti-

cos mineiros em geral, segundo ele, �viviam

exilados dentro da montanha; JK não�.

O governador Itamar Franco chega a cha-

mar de �incautos observadores� os que en-

xergam nuances pouco mineiras no estilo JK.

E afirma: �Ele era mineiro por excelência. Con-

ciliador, aglutinador e extremamente hones-

to�. Itamar diz também que Juscelino foi o

Belíndia

A expressão �Belíndia� foi
cunhada pelo economista Edmar

Bacha, para tentar explicar as
profundas diferenças sociais e

econômicas do Brasil, onde
convivem regiões e situações às
vezes semelhantes às da Bélgica

e às vezes iguais às da Índia

A
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Binômio

aprofundar o fosso da separação social e criar

um desequilíbrio tremendo no Brasil entre os

meios urbano e rural. Dulci, especialista na his-

tória econômica brasileira, acha que, embora

suas origens remontem à Lei Áurea, a �Belíndia�,

citada por Edmar Bacha, nasceu com JK, pois é

em seu governo que tem início o inchaço das

grandes cidades, a favelização.

�Juscelino tinha a expectativa de que, pro-

gredindo a cidade com a industrialização e abrin-

do estradas, os frutos desse progresso iriam au-

tomaticamente para o campo�, diz o cientista

mineiro. E complementa: �era uma visão mecâ-

nica, otimista, liberal, que o mercado vai resol-

ver�. A concepção da época era de que o campo

era o �atraso�, de que não se devia investir nele.

Os livros de Geografia, inclusive, diziam que o

 O �Binômio� foi um dos dois jor-

nais criados em Minas, na década de

50, para combater o Governo JK (o

outro foi �Correio do Dia�, da UDN). O

nome do jornal tem origem na campa-

nha de Juscelino ao governo, concen-

trada no mote publicitário �Binômio:

Energia e Transportes�, transforma-

do satiricamente em �Binômio Som-

bra e Água Fresca�. José Maria

Rabelo, um dos fundadores do jornal,

então com 23 anos, revela que o pri-

meiro financiamento para circulação

do jornal veio da bancada udenista na

Assembléia, liderada pelo deputado

Milton Sales, que foi, inclusive, quem

sugeriu o nome do jornal.

De 1952 até o final de seu gover-

no no Estado, Juscelino e sua equipe

foram o tema principal do jornal, sem-

pre enfocados de maneira crítica e irô-

nica, às vezes com manchetes fortes.

Definido pelo seu outro fundador, Euro

Arantes, como uma �brincadeira de

estudantes que a política resolveu le-

var a sério�, o �Binômio� durou 12

anos e foi fechado pelo regime mili-

tar de 64, que também cassaria Jus-

Brasil era �um país essencialmente agrícola� e a idéia

que pretendiam passar era de que isso era um mal a

ser superado.

Foi o que o Governo JK procurou fazer, mesmo

tendo ele sido conduzido ao poder pelo PSD, partido

essencialmente dominado pelas oligarquias rurais. Por

incrível que isso possa parecer, Otávio Dulci entende

que a visão de JK em relação à agricultura pode ser

comparada à de Fernando Henrique Cardoso hoje.

Não sem uma dose de ironia, mas com convicção,

ele afirma que �FHC está sendo obrigado a fazer uma

reforma agrária, embora com mágoa. Ele não é con-

tra o MST, mas acha esse movimento uma coisa

muito antiga, acha que gastar dinheiro com o campo

é coisa do século passado, que não se ajusta a esses

tempos de globalização.� Raciocínio de gente da ci-

dade, como Juscelino.

A historiadora Lucília Neves, da PUC-Minas,

concorda só em parte com o raciocínio de Dulci.

Juscelino queria, sim, segundo ela, �superar o

dualismo entre campo e cidade�. �Ele pensou na

interiorização, mas a questão do campo acabou

ficando apenas no simbólico�, quase lamenta.

Ela invoca como argumento a meta 31 do

Plano de Metas de JK, exatamente a que pre-

via a construção de Brasília e que era considera-

da a meta-síntese, prevendo interiorização e mo-

dernização simultâneas. Apesar disso, somente

na sua primeira mensagem presidencial ao Con-

gresso, Juscelino citou a questão rural. Jamais

falou em reforma agrária.

Os desdobramentos não se fariam esperar por

muito tempo. Lucília aponta uma �concentração exa-

gerada� da renda brasileira, como resultado do mo-

delo de desenvolvimento adotado e dos expedientes

utilizados para superar a inexistência de uma pou-

pança interna: os empréstimos externos, a emissão

de moeda sem lastro (gerando inflação) e o achata-

mento dos salários. A classe média se beneficia da

política kubitschekiana, comprando eletrodomésticos,

e vive seus �anos dourados�, que duram pouco.

A crise brasileira dos anos 60 só pode ser com-

preendida estudando o Governo JK, diz Otávio Soa-

res Dulci. A herança, no entanto, não é só do gover-

no dele, complementa: �A questão agrária, por exem-

�Juscelino nasceu na região do garimpo.
O garimpo é o risco, mas também a
obstinação; o arroubo, mas também a
prudência; o sonho, mas também a
atenta vigilância. Duas coisas
impressionavam em JK: a coragem
pessoal e política e, em contraponto, a
generosidade de seu coração.�
Deputado Aécio Neves, presidente da

Câmara dos Deputados

celino. Hoje, José Maria Rabelo diz

que o jornal fazia �crítica à realidade

da época e não ao Juscelino�, reco-

nhece que ele nunca os molestou,

�sempre respeitou a liberdade de im-

prensa�, e admite que a equipe do jor-

nal �tinha medo� de se aproximar de

JK: �Ele era muito charmoso, muito

envolvente, muito cativante.�

AV
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Editor de política do �Cor-

reio do Dia�, jornal criado pela

UDN para combater Juscelino

Kubitschek, o jornalista José

Aparecido de Oliveira, hoje as-

sessor do governador Itamar

Franco, conta que, antes de se

candidatar a presidente da Re-

pública, Juscelino, em uma de

suas vindas a Belo Horizonte,

solicitou uma conversa com

ele. �Ele gostava de ouvir os

que eram contra.�

Nossa excessiva submissão aos
interesses econômicos internacionais
talvez seja um pouco resultado
desse período, da sua ânsia de
trazer para cá novas indústrias

plo, já vinha de muito tempo. Ele só não alterou a dinâmica do processo e, pela aceleração capitalista que

gerou, acabou amplificando demais o problema�. Pensamento semelhante ao de Lucília Neves, que não

vê �demérito� exclusivo de JK no tratamento da questão rural: �tanto que o problema persiste; as ligas

camponesas que surgiram naquela época são o MST de hoje�.

A não-intervenção na questão agrária é também o principal argumento do ex-prefeito Patrus Ananias

para quebrar a unanimidade favorável a JK. �Ele não considerou suficientemente essa questão�, afirma

Patrus. Ele agrega também outra possível crítica aos anos JK: �Nossa excessiva submissão aos interes-

ses econômicos internacionais talvez seja um pouco resultado desse período, da sua ânsia de trazer para

cá novas indústrias�, diz.

De uma forma ou de outra, o aprofundamento do fosso entre cidade e campo acabou despertando

a mobilização no meio rural. A organização das ligas camponesas, por exemplo, coincide com o Governo

JK e o udenista Jânio Quadros se elege presidente com uma plataforma de reformas de base, rapida-

mente abandonada, mas que seria retomada por João Goulart e abortada pela intervenção militar de

1964. A receita desenvolvimentista de Juscelino, segundo Lucília Neves, foi retomada pelos governos

militares pós-64. Só que com uma diferença essencial: sem democracia.

EM BH, O ENSAIO DO ESTADISTA

Rompido com Benedito Valadares, por este ter apoiado o golpe de Getúlio Vargas em 1937, Jusce-

lino não aceitou o convite para assumir a Prefeitura de Belo Horizonte, como prefeito nomeado. Valadares

ignorou a recusa e o ato de nomeação foi publicado no Diário Oficial do dia seguinte. JK tomou posse e

Aparecido/
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Revista33

Escrito nas estrelas

Aplausos das pedras

Caixas misteriosas

Juscelino perguntou, en-

tão, a Aparecido o que este

achava de sua possível candi-

datura à Presidência e ouviu

uma argumentação totalmen-

te pessimista, naturalmente

de inspiração udenista. O jor-

nalista conta que Juscelino

Kubitschek, depois de ouvi-lo,

apenas olhou para o céu es-

trelado e disse: �Todo esse

seu raciocínio, toda sua cons-

trução, não tem a força que

você imagina. Já está escrito

nos astros que eu serei presi-

dente.�

JK e o professor Edgar da

Mata Machado eram adver-

sários políticos com base elei-

toral em Diamantina. Nas ur-

nas, a vantagem quase sem-

pre foi de Juscelino, o que não

impediu que o professor Edgar

tivesse grande respeito por ele.

O ex-prefeito de BH Patrus

Ananias foi testemunha de um

comentário de Edgar, relatan-

do eloqüente e emocionado

discurso de improviso feito por

JK em sua terra natal: �Até as

pedras de Diamantina o aplau-

diram.�

Eugênio Klein Dutra, ex-de-

putado estadual e ex-secretá-

rio da Educação de Minas, um

dos depositários da memória

do PSD mineiro, conta que, em

1966, quando Luiz de Souza

Lima assumiu a Prefeitura de

Belo Horizonte, havia alguns

M
M

A
V



11Revista do Legislativo

fez, de 1940 a 1945, aquela que é unanimemente apontada como a mais revolucionária administra-

ção da Capital, verdadeiro ensaio para sua obra posterior, à frente do Governo de Minas e da Presi-

dência da República.

O atual prefeito da cidade, Fernando Pimentel, do PT, não tem dúvida: JK dividiu a história da

cidade em duas, antes e depois dele. Seu sucesso à frente da Capital tem, para o atual prefeito, duas

explicações: uma relacionada com o próprio perfil de Juscelino, outra, com a circunstância histórica

em que ele governou.

Primeiro, a circunstância histórica: �É preciso não esquecer que Juscelino foi um prefeito nome-

ado, escolhido por um interventor que, por sua vez, fora escolhido por um ditador�. Nessas circuns-

tâncias, ele administrou a cidade sem qualquer controle externo, sem qualquer fiscalização, sem

oposição, seja de Câmara Municipal, seja de Tribunal de Contas, seja de Ministério Público, seja da

própria imprensa, toda ela a reboque do projeto totalitário vigente. �Com isso, JK teve ampla liberda-

de para fazer tudo o que quis�, complementa o prefeito, lembrando que �o sacrifício da liberdade

administrativa ao controle democrático hoje existente é saudável�. De qualquer forma, Fernando

Pimentel é de opinião que a circunstância histórica deve ser citada, mas não deve ser vista como

demérito para Juscelino: �Afinal, vários outros ocuparam o cargo nessas mesmas circunstâncias e

hoje nós nem lembramos os nomes deles.�

A segunda explicação de Pimentel para o sucesso da administração de JK em Belo Horizonte

está na �genialidade� do diamantinense. �Juscelino entendeu que nossa cidade não tem uma história

natural, não tem uma vocação, não é, por exemplo, uma confluência de rios, não é um porto, não

�Belo Horizonte é uma cidade
inventada e, como toda cidade
inventada, tem que ser
periodicamente reinventada.
E foi o que ele fez: reinventou
Belo Horizonte.�
Fernando Pimentel, prefeito de

Belo Horizonte

Klein/Disco
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Vaias e acadêmicos

caixotões empilhados no

subsolo da Prefeitura. Ele, se-

cretário da Fazenda, e Sílvio de

Marco, secretário da Adminis-

tração, quando encontraram os

tais caixotes, foram avisados

de que eles não deveriam ser

abertos, pois ali estavam

�guardados inquéritos sobre o

Governo JK.� Klein Dutra diz

que resolveram abrir assim

mesmo e descobriram que o

conteúdo era um equipamen-

to completo de micro-filma-

gem, ainda intacto, que JK

mandara comprar, em 1944,

na França, mas não teve tem-

po de instalar. �Quando nós

instalamos o equipamento, 20

anos depois, a microfilmagem

ainda era um recurso conside-

rado moderno no Brasil, o que

demonstra a visão de futuro de

Juscelino, que pensou nisso

muito antes�, diz Dutra.

Os concursos de oratória

eram comuns nas escolas de

Direito e Juscelino Kubitschek,

governador de Minas, foi con-

vidado a presidir um deles. Na

verdade, segundo Eugênio

Klein Dutra, o convite era uma

verdadeira �cilada� preparada

pelos estudantes udenistas do

Centro Acadêmico, liderados

por Jorge Melo Castro. Em sua

saudação, o acadêmico chegou

a afirmar que Juscelino

Kubitschek havia transforma-

do o Palácio da Liberdade em

�Palácio das Liberdades�. No

relato de Eugênio Klein Dutra,

Juscelino Kubitschek, mesmo

hostilizado, não se abalou:

�Identificou o orador que tinha

a preferência da platéia e tra-

balhou para que ele fosse o

vencedor do concurso. Depois,

fez um discurso de encerra-

mento citando Winston

Churchill e dizendo: �feliz o

povo que pode vaiar seus

governantes�. Saiu da facul-

dade carregado pelos estu-

dantes.�
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tinha uma vocação econômica definida. É uma cidade

inventada e, como toda cidade inventada, tem que ser

periodicamente reinventada. E foi o que ele fez:

reinventou Belo Horizonte.�

A Belo Horizonte que JK encontrou já tinha ultra-

passado em muito o seu plano inicial � �era um doente

que repousava num leito de fícus e de rosas� � e ele,

compreendendo isso, tomou as medidas para sua ex-

pansão, agindo, segundo sua própria expressão, como

médico. A revolucionária decisão de construir a Pampulha

é, efetivamente, o principal marco, mas a obra do pre-

feito JK não se esgota aí.

Marcelo Cedro registra, em dissertação de mestrado

apresentada à PUC-Minas, que modernizar a cidade passa

a ser verdadeira obsessão de JK: �Pavimentação de ruas,

saneamento, iluminação, captação de mananciais de água,

serviços de terraplenagem são alguns exemplos de

reformulação urbana associados ao progresso e à

modernidade�. JK reforma toda a pavimentação da Ave-

nida Afonso Pena e de outras avenidas centrais, como a

Santos Dumont e a Paraná, trocando os paralelepípedos

por asfalto, e inicia a abertura de novas e largas avenidas.

São do período juscelinista algumas das mais im-

portantes vias da Capital, como a Antônio Carlos (então

chamada Avenida Pampulha) e a Otacílio Negrão de Lima

(cujo nome original era Getúlio Vargas), abertas para

viabilizar a construção da Pampulha; a Silviano Brandão,

a Pedro II, a Tereza Cristina e a Francisco Sá, todas elas

construídas sobre a canalização de córregos que corta-

vam o território municipal. JK providencia, ainda, a ex-

tensão da Avenida Amazonas até a Gameleira, para

viabilizar ali a construção de uma vila operária.

O estudo de Marcelo Cedro cita um dado que dá

boa dimensão do volume de obras iniciadas por JK: des-

de sua fundação, em 1897, até 1937, os serviços de

terraplenagem realizados em Belo Horizonte significa-

ram a remoção de 1.023.548 m3 de terra; somente em

1940, primeiro ano de JK, esse volume atingiu a marca

de 671.837.580 m3. Os dados históricos registram, ain-

da, a grandiosidade da ação administrativa da Prefeitu-

ra em obras como a captação de água e a construção de

redes de saneamento.

Deve ser creditada a JK, ainda, a construção do

primeiro conjunto habitacional da cidade � o IAPI, no

São Cristóvão, para funcionários públicos e industriários �,

do hospital municipal, do primeiro restaurante popular

(que serviu mais de 355 mil refeições no primeiro ano de

funcionamento, em 1944) e do Cemitério da Saudade

(até então, o único existente era o do Bonfim). Juscelino

retirou as grades e iluminou o Parque Municipal para

facilitar o acesso do público, construiu o Lar dos Meni-

nos para abrigar 300 jovens carentes e criou Postos de

Assistência Municipal, dotados de consultórios médico e

odontológico, para atendimento à população suburbana

e distribuição de leite e sopa.

A área cultural foi um capítulo à parte na gestão

juscelinista. Ele fundou o Instituto de Belas Artes, entre-

gando sua direção a Alberto da Veiga Guignard, e patroci-

nou, em 1944, uma Exposição de Arte Moderna que teve

repercussão nacional por reunir na Capital mineira a fina

flor do Modernismo brasileiro, como Tarsila do Amaral,

Anita Malfati, Di Cavalcanti, Jorge Amado e Portinari. A

exposição marca a inauguração do conjunto arquitetônico

da Pampulha, símbolo-mor da modernidade de Belo Hori-

zonte, que pela primeira vez reúne os gênios Oscar

Niemeyer, Cândido Portinari, Burle Marx e José Pedrosa.

Juscelino cria também o Museu Histórico Abílio Barreto.

Para uma obra tão gigantesca em tempo relativa-

mente tão curto, é evidente que Juscelino não contou

JK gostava do
espetáculo, com a
finalidade política de
criar o carisma
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apenas com os recursos da municipalidade, à época sem

qualquer fonte própria de arrecadação (aliás, foi dele

também a primeira iniciativa de cadastramento e regis-

tro fiscal dos imóveis da cidade, inspirado no modelo

francês). JK não teve dificuldades em obter apoio do

governo estadual e não hesitou em recorrer a emprésti-

mos bancários para tocar à frente seus projetos. Bus-

cou, ainda, estimular empreiteiros, com o argumento de

que o crescimento da cidade seria benéfico a todos. Com

a imprensa da época controlada pelo Estado Novo, não

sofreu grande oposição ou críticas.

�As grandes empreiteiras nasceram em Minas, com

obras superfaturadas, privilégios de todo tipo�, diz o jor-

nalista José Maria Rabelo, fundador do �Binômio�. Rabelo

isenta parcialmente Juscelino, mas não o seu grupo: �Em

volta dele havia uma corrupção muito grande. Ele não

era corrupto, mas aceitava isso, era leniente.� Há notí-

cias também de que muitos ganharam com a especula-

ção imobiliária em torno das novas áreas de expansão

urbana abertas por JK. Contra ele, entretanto, nem

mesmo o regime militar conseguiu provar qualquer ati-

tude de corrupção, mesmo tendo se esforçado ao máxi-

mo para isso, como forma de justificar sua cassação.

Colaborou Joana Ziller

�Nunca o brasileiro foi tão feliz como em

1958.� Essa é a tese que o jornalista Joaquim

Ferreira dos Santos defende no seu livro-re-

portagem �Feliz 1958 � O ano que não devia

terminar�, publicado, em 1998, pela Editora

Record. No livro, o jornalista faz um completo

levantamento do que ocorreu naquele ano �

da conquista da Copa do Mundo na Suécia ao

reaparecimento público de Luís Carlos Prestes

� e diz que tudo era reflexo do clima de eufo-

ria e democracia instalado no Brasil com Jus-

celino.

Literalmente, diz o livro, à página 12:

�Na verdade, todo esse clima de euforia

estava instalado desde 1956, quando JK

assumiu o governo e estabeleceu o pla-

no de metas, um punhado de obras em

que prometia realizar em cinco anos o

desenvolvimento que para outros leva-

ria cinqüenta. Em 58, porém, quando o

barulhento DKW-Vemag saiu pelas ruas

com 50% de suas peças feitas aqui, to-

dos compreenderam que o futuro, se

ainda não havia chegado com os mes-

mos sputniks que os russos lançavam

ao espaço desde o ano anterior, pelo

menos estava dando o ar de sua graça

entre nós. A síntese da euforia JK é 58.

Sim, de fato, a inflação era alta, como

reflexo da impressão das notas de cru-

zeiro para as obras. Mas e daí? Foi o

ano da fumaça nas indústrias: o lança-

mento do nosso primeiro barbeador elé-

trico, do nosso primeiro radinho de pi-

lha e até de um controle remoto preso

ao aparelho de televisão por um fio. No

fim do ano, apareceu na Manchete o

anúncio do fusca, que seria lançado às

ruas na primeira quinzena de janeiro. E

o Jeca Tatu, de Monteiro Lobato, saiu

de cena.�

1958, o ano feliz


