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Qualquer analista que presentemente se disponha a examinar as grandes linhas e principais referên-

cias do imaginário e da memória política nacionais há de se deparar, inevitavelmente, com duas grandes

figuras que marcaram o século XX: Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Um, forjado num ambiente

político que demandava moralidade política e modernização, acabou sucumbindo ao �canto da sereia�

autoritário e se associando às doutrinas mais discricionárias que marcaram o século XX; o outro inicia sua

carreira política ao passo que o primeiro já era uma liderança nacional. No carregado ambiente político

dos anos 40, ocupa um cargo executivo municipal e parece caminhar permanentemente em direção a

uma percepção mais global e participativa da própria cultura e das instituições políticas nacionais. Um,

Getúlio Vargas, alimenta-se de uma aspiração democrática que animava alguns dos rebeldes de 1930

para, logo depois, renegá-la, supostamente em nome da busca de maior eficiência do processo de mo-

dernização, e caminha em direção ao autoritarismo; o outro, JK, parte do autoritarismo estado-novista,

no qual construiu a fama de empreendedor e bom administrador, em direção à percepção da importância

da democracia e de algumas políticas de inclusão, ainda que pensadas sob a égide de um pragmatismo

típico dos anos 50

O primeiro chega ao ocaso de sua carreira na década de 50 e, vencido por uma reestruturação do

campo político à qual não conseguiu se adaptar, põe termo à própria vida, preferindo entrar para a História

a ter que �negociar com o inimigo�. O segundo procurou, na mesma década de 50, reposicionar-se ampla-

mente no cenário político, o que fez articulando a velha �sintaxe� pessedista com a nova �semântica�

eleitoral construída no cenário do anonimato urbano. Um deixa sua contribuição ao universo musical evocan-

do a continuidade: �bota o retrato do velho, outra vez... bota no mesmo lugar�; o outro contribui com seu

estilo bonachão e alegre: �isso é viver como se aprova... é ser um presidente  bossa-nova�. Ambos, cada um

a seu modo, estavam fadados a ocupar um lugar de destaque no imaginário nacional; o primeiro, como o

taciturno ditador �pai dos pobres� e inventor do �Estado-Providência�; o segundo, como democrata e maior

incentivador da �utopia do Brasil moderno�. Embora fosse o �inventor da inflação�, era também o �bonachão

cordial� do qual se dizia: �se você quiser permanecer inimigo de Juscelino Kubitschek, mantenha-se longe

dele�. O homem era um poço de simpatia, até segundo seus inimigos.

É precisamente sobre este último, ao qual com freqüência políticos de diferentes matizes têm procu-

rado se associar no passado e no presente, que gostaríamos de tecer aqui alguns comentários. Temos

lido e ouvido muito a respeito da necessidade de Minas Gerais retomar, segundo aconselha a história,

sua tradição de intervenção política no quadro nacional. Assim, com regularidade, identificamos no dis-

curso político regional notas, discursos e alusões em que seus autores procuram se apresentar perante a

opinião pública como os legítimos herdeiros da tradição política de Minas. Não são poucos os que se

postulam, ora mais explicitamente, ora mais subliminarmente, como �um novo Juscelino� ou, alternati-

vamente, �um novo Tancredo Neves�. Uma pergunta com que freqüentemente não se defrontam é

aquela que insiste em se apresentar àquele que se postula como pretenso analista político: muito se fala

em tradição política regional, mas, considerando nossa história, o que é a tradição em Minas Gerais? O

que seria a tão decantada �mineiridade�, afinal? Se o mineiro é visto freqüentemente como pacato e

ordeiro, também já carregou o estigma de desordeiro e sedicioso. Se é visto como conciliador e transi-

gente, também já foi conspirador e inconfidente. Se é visto como moderado e responsável, também já

foi visto, por intermédio de Juscelino, como arrojado e empreendedor. Se é visto como reacionário e

conservador, sobretudo quanto à moralidade familiar, também já foi revolucionário quanto à ação políti-

ca, quando se converteu num dos esteios da ideologia liberal nascente ou da luta contra certas formas de

despotismo e se mostrou profundamente identificado com a modernização, do que diversas ações

associáveis a Juscelino Kubitschek seriam exemplos cabais.

Getúlio e JK, cada um a seu modo,
estavam fadados a ocupar um lugar de

destaque no imaginário nacional; o
primeiro, como o taciturno ditador �pai dos
pobres� e inventor do �Estado-Providência�;

o segundo, como democrata e maior
incentivador da �utopia do Brasil moderno�
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Se, como nos alertava Guimarães Rosa, o mais cosmopolita de nossos escritores, �Minas são mui-

tas�, então são também muitas as mineiridades. Como investigá-las? Como explicar que, no momento

em que as perspectivas econômicas de Minas Gerais (comparativamente) são tão positivas no quadro

nacional, alguns expoentes de nossa classe política procuram insistir na retomada de um estilo de fazer

política, que, embora dotado de um certo charme, é claramente incompatível com um mundo

crescentemente globalizado? Supondo que as Minas são, de fato, muitas, vejamos, à guisa de exemplo

e provocação, como se apresentaram alguns aspectos de Minas e da mineiridade e o modo como se deu

sua exploração simbólica por Juscelino Kubitschek.

A constituição de uma imagem
a partir do espaço público

Entre as várias cidades históricas de Minas, uma das que mais se destaca hoje, seja pela integridade

e coerência do conjunto artístico e arquitetônico, seja pelo irresistível charme que emana de suas esqui-

nas e ruelas, é a antiga Vila Rica, atual Ouro Preto. A cidade, dividida em duas paróquias, Antônio Dias e

Pilar, arquivais no que tange a certos temas, não revela todos os seus segredos de uma só vez. A Matriz

do Pilar, por exemplo, pode ser citada como importante referência na evolução de todo o conjunto

arquitetônico da localidade. Segundo os estudiosos contemporâneos, a arquitetura daquela igreja revela

um ponto de inflexão decisivo na pressão dos elementos decorativos internos sobre a planta dos monu-

mentos que a ela se sucederam. O cenário que se descortina no interior do templo é, de fato, extrema-

mente impactante para os visitantes. No entanto, não é comumente possível ao visitante ter acesso a

todo o interior do monumento. Uma visita mais detida permitiria a percepção de que, a partir dos

�bastidores�, a leitura é diversa: escorados, pelo interior, por velhos sarrafos de madeira, pesos e contra-

pesos, �maquinismos� de toda espécie, os altares apareceriam como verdadeiros �cenários�. A partir da

visão de fora: religião, arte e fascinação; vistos de dentro, no entanto, alguns elementos estruturais

soavam como meros sustentáculos materiais de um grande �jogo de cena�. Trata-se de um �teatro�,

destinado à encenação do grande drama barroco, o que, inclusive, reafirma-se anualmente, seja nas

celebrações da Semana Santa, seja na evocação do martírio dos inconfidentes, em 1788/89.

Diamantina, por seu turno, embora criada quase à mesma época que Ouro Preto e erigida à condi-

ção de Patrimônio Histórico Nacional no mesmo ano que aquela primeira, parece freqüentar o imaginário

regional e nacional muito mais a partir de sua tradição musical e da permanente evocação das serestas,

que se fazem na rua e se arrastam noite adentro a partir da inesgotável disposição de seus protagonis-

tas. É também a porta de entrada por onde se descortina o Vale do Jequitinhonha, coração da miséria

mineira, mas também o Grande Sertão Roseano, sem fronteiras ou limites físicos. Foi a esse imaginário,

muito mais que à tradição religiosa à qual Tancredo Neves sempre esteve ligado, que Juscelino Kubitschek

freqüentemente procurou se associar ao ponto de hoje podermos afirmar não haver muita certeza se foi

a tradição diamantinense que gerou a fama de boêmio e cosmopolita de Juscelino Kubitschek ou se foi

JK que elevou essa tradição a uma dimensão nacional. Uma coisa é certa, no entanto: ao contrário de

Vila Rica/Ouro Preto, em Diamantina é na rua, na dimensão pública da sociabilidade, que a tradição se

revela; muito mais que num cenário fechado de igreja, nos espaços públicos os seresteiros se movem, o

que, no imaginário ligado a Juscelino Kubitschek, não é questão menor ou desprezível.

Esse mesmo tipo de princípio alimenta todo o projeto e a concepção que presidiram a construção do

complexo da Pampulha: grandes espaços abertos, amplos jardins, planta livre, preferência pelo vidro em

lugar da alvenaria, minimizando as distinções entre os espaços interno e externo. A �Casa do Baile�, um

cassino, um clube de regatas, além da pequena igreja que se abre para o lago em enorme adro, são todos

Em Diamantina é na rua, na dimensão
pública da sociabilidade, que a tradição se

revela; muito mais que num cenário
fechado de igreja, os seresteiros se movem
nos espaços públicos, o que, no imaginário

ligado a Juscelino Kubitschek, não é
questão menor ou desprezível
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locais que estimulam a sociabilidade. Mais que isso, procuram estimular uma nova sociabilidade a serviço

da qual o �prefeito-interventor� põe a máquina pública. Em meio a queixas e suspeitas de superfaturamento,

especulação e privilégios concedidos aos empreiteiros, o prefeito segue seu curso e, para o bem e para o

mal, �inaugura� uma tradição, inscrevendo, nos marcos urbanos de uma sociedade conservadora, um

novo conjunto de referências.

No cenário político, o paralelismo é notável. Se o que caracterizava a tradição política das raposas

do PSD mineiro era a força do �conchavo� e das articulações palacianas na definição das alianças locais

e indicações de candidatos, Juscelino soube jogar nesse campo sem, no entanto, deixar de evocar sua

força propriamente eleitoral e seu carisma pessoal como instrumentos de �desempate�. Isso está nota-

velmente expresso nos episódios que cercam sua indicação para a candidatura ao governo do Estado,

episódio no qual JK deixou claro, no alvorecer da década de 50, que pretendia adquirir luz própria e

transcender os padrinhos Getúlio Vargas e Benedito Valadares. Foi a partir da máquina política pessedista,

da qual havia se aproximado ainda nos anos 40, sob a bênção de Benedito, bem como dos contatos

diuturnos com as lideranças locais, que o �jovem simpático e disponível� revelou a capacidade de articu-

lar os vários diretórios municipais com os quais esperava contar.

Também na campanha ao governo do Estado essa marca esteve presente: o governador, que pos-

teriormente �rasgaria� o Estado com estradas de fora a fora, utilizando o �Binômio: Energia e Trans-

portes�, já o havia feito por via aérea, quando optou por estender a campanha também às localidades

de pequeno e médio portes. Numa �extensa planície em que campeavam as velhas raposas da políti-

ca�, não se podia fiar, apenas e plenamente, nas lideranças locais que haviam hipotecado seu apoio;

era preciso ir até o povo, perceber suas ansiedades e acenar, mesmo sabendo das dificuldades em

cumprir promessas, com estradas, escolas, empregos e verbas, pois é essa a sintaxe pessedista por

definição. Apenas para registro, a campanha ao governo de Minas Gerais, no alvorecer dos anos 50,

sob muitos aspectos, serviu de inspiração à campanha do ex-presidente Fernando Collor, de triste

memória, mas isto é outra história.

A atualização da promessa inconfidente
ainda contribui para configurar uma imagem pública

Eleito governador, Juscelino procurou identificar sua passagem pelo Executivo Estadual, a exemplo

da experiência frente ao município quando idealizou e construiu o complexo da Pampulha, com a constru-

ção e proposição de grandes intervenções na paisagem natural. Quem observasse uma fotografia da

Praça Raul Soares e seu entorno no final dos anos 40 jamais imaginaria que, em dez anos, erguer-se-ia ali

uma torre que, desde então, passaria a dominar toda a paisagem: o Edifício JK. Projetado segundo as

melhores expectativas de modernização então vigentes, o Condomínio JK propunha-se a ser um marco

na história do Estado. Inspirado num conceito arquitetônico e urbanístico que apenas arranhava os pri-

meiros passos na América do Norte e que se consagraria apenas quatro décadas depois, com os hoje

convencionais apart-hotéis, o Condomínio JK não conseguiu convencer, nos anos 50, os tradicionais

habitantes de Minas Gerais, investidores em potencial.

Os apartamentos eram considerados pequenos, o conjunto de lojas no saguão (barbearia, lavande-

ria, bares, restaurantes, etc.) era considerado supérfluo ou desnecessário quando não inconveniente

para uso e moradia familiar que se pretendiam para o prédio. Apartamentos com cozinhas minúsculas ou

apenas um quarto eram um permanente convite à �degradação�, não sendo poucos os rapazes de boa

condição que viram ali uma boa oportunidade de erigir suas garçonières, numa época em que os motéis

O Condomínio JK propunha-se a ser um
marco na história do Estado. Inspirado num
conceito arquitetônico e urbanístico que
apenas arranhava os primeiros passos na
América do Norte e que se consagraria
apenas quatro décadas depois, com os hoje
convencionais apart-hotéis, o Condomínio
JK não conseguiu convencer, nos anos 50,
os tradicionais habitantes de Minas Gerais
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não eram populares e tampouco casais eram aceitos em qualquer hotel para passar apenas uma noite ou

algumas horas. Essa constelação de fatores fez com que um de seus principais cartões de visita para a

Capital não �decolasse�, deixando para trás um rastro de prejuízos, mal-entendidos e suspeitas de mau

uso de recursos públicos. O mesmo não se pode dizer, exatamente nos mesmos termos, de seus projetos

para o Estado de Minas Gerais como um todo, ficando como marco referencial do governo do Estado o

�Binômio: Energia e Transportes�.

Do ponto de vista político e prático, o Binômio, como ficou conhecido, foi uma iniciativa muitíssimo

bem-sucedida. Tratava-se de fornecer ao Estado de Minas Gerais as condições que permitiriam o avanço

e a interiorização da produção industrial: energia elétrica a baixo custo, subsidiada pelo Estado e disponí-

vel em grande volume, bem como estradas e vias de transporte aptas a permitir amplo escoamento da

produção eventualmente resultante. Foi a partir dessa experiência, avaliada como altamente positiva no

Estado de Minas e fora dele e responsável por sua eleição à presidência da República, que se consolidou

a necessidade de um Plano de Metas, do qual Brasília seria a �meta-síntese�. Segundo se acredita, foi

especificamente pela capacidade de simbolizar, imaginariamente e de forma integrada, todo um esforço

de política econômica governamental que Brasília passou a ocupar tamanho destaque no imaginário

nacional, fato de que JK costumava se orgulhar imensamente.

Não é também por acaso que Juscelino escolheu o dia 21 de abril para inaugurar Brasília. A data

que, desde o alvorecer da República, foi consagrada à comemoração da morte de Tiradentes, que,

supostamente, �deu a vida por um novo país�, poderia passar a demarcar um novo tempo, agora não

caracterizado pela vitória do despotismo, mas pelo triunfo da modernidade e pela realização tardia do

sonho de �interiorização� do País. Naquela ocasião, em Minas Gerais e fora do Estado, mensagens cívicas

e publicitárias inundaram os meios de comunicação. A tônica era que o legado dos inconfidentes ainda

está �vivo�, uma promessa tardiamente cumprida. Tratava-se de uma experiência singular, de refletir

sobre passado e presente e o elo que articula duas épocas, experiência sempre fascinante para o histo-

riador e mais ainda, embora sob outro registro, para o político. Nesse caso, freqüentar os �lugares� da

memória sugere-nos sua natureza social e suas funções, assim como seus princípios constitutivos. No

País inteiro, a data é lembrada, mas em Minas o peso é maior; é preciso manter a tradição. Não a

tradição plural, a das Minas que são muitas, mas uma específica. É, por assim dizer, a tradição oficial da

zona central. Por tudo o que foi exposto, pode-se afirmar, seguramente, que não foi por acaso que

Juscelino Kubitschek escolheu inaugurar Brasília, a cidade dos amplos espaços, do sistema viário sem

impedimentos ou esquinas, em 21 de abril.

Essas não são, no entanto, as únicas referências que restaram da tradição de Minas, seja no discurso

de JK, seja no discurso de agentes mais contemporâneos. O gosto pela política em sua faina mais

cotidiana; as expressivas votações e o gosto pela polêmica; a expressividade do movimento sindical e

popular; a intensa atividade intelectual, cultural e artística, entre outros fatores, continuam sugerindo

que as �Minas são muitas�. Não se esgotam nos panegíricos governistas, nem nos mitos criados para

consumo externo. Seja, de um lado, pela reafirmação permanente de uma tradição historicamente

construída, seja pela astúcia implícita em determinados tipos de atitudes políticas, seja, de outro lado,

pelo adesismo dissimulado a que eventualmente assistimos, as Minas são ainda uma grande incógnita,

seja para nós mesmos, seja para os que nos cercam. Nessa complexa trajetória política, Juscelino

Kubitschek também é ainda uma grande incógnita e uma lacuna historiográfica, o que é, seguramente,

incompatível com sua estatura histórica no cenário nacional. Que se façam mais estudos sobre o homem

e seu tempo.

Foi especificamente pela capacidade
de simbolizar, imaginariamente e de
forma integrada, todo um esforço de
política econômica governamental
que Brasília passou a ocupar
tamanho destaque no imaginário
nacional, fato de que JK costumava
se orgulhar imensamente
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