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JK 100 ANOS

No início dos anos 50, o País encontrava-se numa

encruzilhada: ou bem ampliava as estruturas e os

serviços da agroindústria e da indústria de bens de

consumo não-duráveis ou dava uma grande guinada,

buscando a realização do modelo de modernidade

econômica completo. Juscelino �pensou grande�,

tendo por referência o �País do futuro� � urbano,

povoado de automóveis, servido de máquinas

modernas, vivendo e criando no ritmo acelerado da

civilização industrial.

Vera Alice Cardoso Silva

Professora do Departamento de Ciência Política
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)



36 Revista do Legislativo

Vossa Excelência procurou fazer com que o Brasil progredisse 50 anos em 5. Indivíduo de boa memória,

lembro-me dessa sua declaração. Um dos líderes no Senado de um partido oposicionista, tentei até ridicularizá-

lo. Homem capaz de autocrítica, entretanto, reconheço hoje, com humildade cristã, que me exagerei no rigor

da oposição e que Vossa Excelência imprimiu ao Brasil um ritmo de trabalho consoante suas aspirações

patrióticas. Em linguagem militar, diria eu que a marcha acelerada, impressa por Vossa Excelência à coluna que

comanda, criou um inevitável alongamento, aumentando o número de estropiados e retardatários; mas o

desenvolvimento nacional, em verdade, se fez. Fez-se aos gritos do seu entusiasmo contagioso. Automóveis e

navios, mais energia e mais estradas, novas iniciativas em todos os campos da atividade humana atestam o

vigor e a força de sua presença à frente dos destinos nacionais.

(Excerto de discurso do então governador da Bahia, Juracy Magalhães, em banquete oferecido ao presidente

Juscelino Kubitschek, em dezembro de 1959)

Não é tarefa simples para o historiador ou o cientista social determinar o impacto

da ação do indivíduo no grande e complexo movimento de mudanças das instituições

e da organização social. Em que medida os rumos de um país, de uma sociedade

inteira, são reorientados pela pura força �dos gritos de um entusiasmo contagioso�?

Esse problema certamente impõe-se quando se pretende avaliar o papel de Jus-

celino Kubitschek na modernização do Brasil.

No início dos anos 50, o País encontrava-se numa encruzilhada: ou bem ampliava

as estruturas e os serviços da agroindústria e da indústria de bens de consumo não-

duráveis � o que parecia para muitos ideólogos e planejadores do desenvolvimento

nacional o caminho mais coerente e congruente com a história passada do Brasil � ou

dava uma grande guinada, buscando a realização do modelo de modernidade econô-

mica completo, ou seja, a implantação de indústrias de base, de bens de consumo

duráveis, de serviços de apoio complexos no sistema bancário, nos transportes e nas

comunicações.

O Brasil dessa época ainda era eminentemente agrário e rural. O porte da

Campanhia Siderúrgica Nacional e da Petrobras, bem como do setor de produção de

energia, não prenunciava o país-potência industrial de 30 anos depois.

Getúlio Vargas, antes de Juscelino, sonhou com o Brasil industrializado, libertado

da sina de país agroexportador, �deitado eternamente em berço esplêndido�. Tratou

de criar condições para mudar tal sina: impôs a transparência de recursos da

agroexportação para investimento na indústria, criou órgãos de planejamento do de-

senvolvimento da infra-estrutura industrial, buscou integrar o sistema de transportes

em âmbito nacional, negociou com os Estados Unidos o financiamento da Companhia

Siderúrgica Nacional.

Getúlio, de fato, preparou o caminho para a grande decisão tomada por Jusceli-

no e por ele posta em prática na presidência do Brasil: a decisão de criar no País a

grande indústria e fazê-lo por meio do pólo automobilístico.

Documentos históricos indicam que Getúlio não tinha certeza cristalina de que a

opção automobilística fosse a melhor para a modernização do País. É certo que criou

um grupo de estudos para avaliar a viabilidade desse caminho de desenvolvimento.

Mas é certo também que tinha forte convicção de que a melhor forma de integrar o

Brasil economicamente era por meio do sistema ferroviário acoplado à navegação

costeira e fluvial. Nessa perspectiva, a visão da integração nacional fundava-se no

pressuposto de haver efetiva complementaridade das regiões do País, a serem unidas

pelo meio de transporte mais rápido e mais difundido até então, que era o ferroviário.

O �pensar grande� de Getúlio ainda tinha como referência o �Brasil arcaico�, em

relação ao qual o ideal da modernidade era o da vinculação orgânica das cidades com

a zona rural pela agroindústria. Pode-se até falar aqui de um �modelo gaúcho� de

organização moderna da economia ou de modelo da �reurbanização�, contemplado

pelo olhar antropológico de Gilberto Freyre.

Juscelino �pensou grande�, tendo por referência o �País do futuro� � urbano,

povoado de automóveis, servido de máquinas modernas, vivendo e criando no ritmo

acelerado da civilização industrial. Essa visão o levou à opção pela indústria automo-

bilística e à decisão de construir Brasília. A nova capital, �cidade futurística�, encarnaria

a nova identidade do País e passaria a ser o centro da rede rodoviária, novo desenho

�arterial� que dinamizaria as energias produtivas do País.

Avaliar o papel de Juscelino na história do Brasil exige localizá-lo neste momento

de escolhas cruciais para a definição do modelo de  modernidade que prevaleceria. Os

�50 anos em 5� foram mais do que uma série de realizações de governo: foram um

momento de configuração da �cara moderna� do País, em todos os aspectos

institucionais e comportamentais desse complexo processo de mudanças sociais.

Como presidente da República, Juscelino tomou decisões que consolidaram um

estilo de modernidade no Brasil de modo definitivo: crescimentos urbano e industrial

e relações sociais cada vez mais competitivas em todos os níveis de convivência.
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O Brasil de Juscelino é mais rico e tem horizontes mais amplos de oportunidades

para os brasileiros do que o Brasil de Getúlio. Mas nele acirram-se as diferenças

regionais e sociais e multiplicam-se os focos de conflitos políticos, num quadro de

equilíbrio instável das instituições políticas.

Vale lembrar, a propósito, dos �efeitos perversos� do Governo JK, a sua própria

crença � anos depois reiterada por Tancredo Neves ao analisar o papel do Congresso

na crise política que culminou com o golpe militar em 1964 � de que cabia aos líderes

políticos encontrar soluções viáveis para problemas de governo e de governabilidade.

Segundo essa visão, a competência negociadora de líderes políticos comprometidos

com �os mais altos ideais do País� teria sido suficiente para conduzir o Brasil no rumo

de crescentes níveis de desenvolvimento e de incorporação democrática de todas as

demandas de grupos sociais mobilizados pela própria intensificação do desenvolvi-

mento nacional.

Faltou direção política competente para conduzir a política no Brasil que se mo-

dernizava? O projeto JK-65 conteria os elementos de mudança necessária nas insti-

tuições e práticas políticas que conduzissem o País para estágio superior de governo

democrático? Tal estágio deveria representar a superação efetiva de práticas populistas.

Elas incorporavam, apenas parcial e problematicamente, massas de brasileiros desar-

raigados da sociedade rural aos benefícios e oportunidades da sociedade urbana em

expansão. O reconhecimento de direitos e de incorporação social e econômica efetiva

dessas massas de migrantes rurais deveria ter sido prioridade essencial de líderes

políticos se o grande ideal fosse o Brasil grande e integrado.

croqui de Brasília (Pegar a foto do

Congresso e fazer traços no Adobe

Photoshop)
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Ainda durante a construção de Brasília, um dos mais argutos analistas da evolu-

ção da sociedade brasileira, que foi Gilberto Freyre, comentava que, por meio dessa

iniciativa, poderia estar sendo criada �a perspectiva de um Brasil verdadeiramente

inter-regional no seu modo de ser nação�.

Tal visão integra Juscelino ao grupo dos �fundadores de nações�, de �pais da

pátria�. De fato, o modelo de desenvolvimento que pôs em prática e a decisão de

construir a nova capital no centro geográfico do País podem ser vistos como estraté-

gias de integração nacional, como meios de vincular, de modo orgânico e permanen-

te, partes desconectadas de um  território e de uma sociedade. Gilberto Freyre fala

dos Brasis, referindo-se às desigualdades e fragmentações regionais do País. Refle-

tindo sobre um aspecto crucial da modernização do Brasil, que foi a ocupação efetiva

do planalto central do vasto território nacional, Gilberto Freyre tinha opinião firme e

clara, tanto sobre o significado da construção em andamento quanto sobre o sentido

histórico de Juscelino. Escreveu ele em 1959:

Em Goiânia, como em Brasília, brasileiros de um novo tipo, mais

puramente nacional, estão já nascendo desse conúbio (a saber, a visão

da relação dinâmica e positiva entre litoral e interior, entre agricultura e

indústria) para o serviço do Brasil. Brasília representa uma nova

perspectiva para o Brasil inteiro: a perspectiva de um Brasil

verdadeiramente inter-regional no seu modo de ser Nação. E os que

vêm nascendo mais completamente brasileiros que sob o regime antigo:

o de um Brasil ainda sem a consciência do que devia haver de inter-

regional no seu modo de ser nação de dimensões continentais e com

deveres transatlânticos. (...) Estivesse fracassando em tudo o mais que

tem procurado realizar o Presidente Juscelino Kubitschek e Brasília,

sozinha, lhe garantiria uma projeção sobre o futuro brasileiro, capaz de

lhe resgatar o nome de erros, mesmo grandes, de administrador e de o

purificar de pecados, mesmo capitais, de político.

(Gilberto Freyre, Brasis, Brasil e Brasília, 151-153)

ASPECTOS DE ORGANIZAÇÃO DA ECONOMIA BRASILEIRA
(1940 E 1957)

Produção Industrial 1940 1957

1. Ferro gusa (t) 185.570 1.251.657

2. Aço em lingotes (t) 141.201 1.299.236

3. Eletricidade (kW) 1.319.419 (1945) 3.444.033

(térmica e hidráulica)

Fonte: ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL, 1958
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O regime antigo ainda pesava na determinação das condições de vida de boa

parte dos brasileiros da �era Juscelino�. Mas as mudanças já se impunham, mesmo

que distribuídas de modo desigual entre as regiões e os estratos sociais. Sua intensi-

dade e abrangência podem ser avaliadas mediante a comparação de alguns dados do

Brasil de 1938 (43.246.931 habitantes) e de 1958 (63.101.627 habitantes).

O País continuava predominantemente rural (63,84% registrados como popula-

ção rural em 1958), mas dados relativos à organização da economia já indicavam os

novos rumos do País e as bases de um �novo regime� para a sociedade brasileira.

A indústria automobilística crescia a pleno vapor. Em 1957, foram produzidas

30.700 unidades, entre automóveis e caminhões. A produção programada para 1958

era de 87.830 e para 1960 a indústria prometia 209.050 veículos, mais do que o

quíntuplo da produção do seu primeiro ano de funcionamento.

É interessante observar que as rodovias tinham tão pequena importância no Bra-

sil arcaico, retratado no Anuário Estatístico de 1938, que nem há nele referência à

quilometragem já construída. Em 1957, o País já contava com 455.374 km de estra-

da de rodagem contra 37.414 km de rede ferroviária em tráfego, praticamente o

mesmo número de 1938.

As melhorias concentravam-se nas capitais e cidades maiores. Dos 2.421 muni-

cípios existentes no Brasil de 1958, menos da metade era servida por sistema público

de abastecimento de água (1.146) e por esgoto sanitário (689). A expectativa de vida

ficava abaixo dos 50 anos (43,7 anos era a média nacional) e mais da metade da

população acima de 10 anos era analfabeta (18.882.486,  51,65% do total de

36.557.990 nessa faixa etária).

Na cidade mais rica do País, São Paulo, o custo de vida disparava. Tomando

como referência a cesta básica da classe operária e 1951 = 100, os preços dos

produtos de consumo essencial mais do que duplicaram entre 1953 (123) e 1958

(338). A indústria de alimentos foi uma das que mais cresceram nessa década, mas,

mesmo assim, os problemas de abastecimento das grandes cidades não cessavam.

O quadro mostra a complexidade dos desdobramentos do Governo Juscelino.

Buscando estabelecer a parte de responsabilidade que lhe deveria caber nos

desequilíbrios sociais, econômicos e políticos que decorreram de seu governo, Jusce-

lino propôs uma interpretação sujeita a polêmica, mas coerente.

Talvez o mais grave sintoma do atraso brasileiro (escreveu ele em �Por

que construí Brasília�) constatado durante a execução do meu Programa

de Metas tenha sido o fato de o Congresso votar despesas sem o encargo

de prover fundo para as mesmas. O reflexo desse problema é o grau de

relativa inconsciência das elites e das massas do povo em geral no tocante

às possibilidades de consumo e de crescimento, contidos numa renda

média individual de 228 dólares. A inflação está igualmente relacionada

com as altíssimas taxas de crescimento demográfico e a intensa

urbanização. O meu governo foi acusado � em face dessa relação � de

haver descurado da agricultura, contribuindo, por omissão no campo e

excesso de investimentos industriais, para acelerar o processo de

urbanização das massas rurais.

A acusação é improcedente. O processo de favelamento, de formação

de mocambos, foi determinado pelo fato de que os investimentos

industriais realizados nas cidades não eram � e continuam não sendo �

suficientes para absorver produtivamente a massa humana que para

elas se deslocava � e se desloca ainda � e fica marginalizada na periferia.

Igualmente injusta foi a alegação de que o meu governo nunca se

interessou pela vitalização do setor agrícola. Que se dizer, então, das

minhas realizações referentes aos fertilizantes, à tratorização, aos

transportes, à ensilagem, à açudagem?

O que aconteceu, na realidade, foi uma imposição da irreversibilidade

com que se apresentam os grandes deslocamentos demográficos da

nossa era. Trata-se de um processo que dispõe de sua própria dinâmica
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e que se manifesta por numerosos, e às vezes contraditórios, fatores. O

que faltava ao Brasil não era uma política de retenção do homem no campo,

e sim desenvolvimento econômico. Foi ele, e tão-somente ele, o responsável

pela situação que hoje se configura no Brasil: 70% da população preferindo

a vida nos centros urbanos, onde há empregos e oportunidades; e 30%

conservando-se fiel à terra, já que, para eles, o interior oferece o que

desejam para a realização de suas acanhadas aspirações, inexistindo,

portanto, qualquer incentivo para que se urbanizem.

Juscelino governou para o Brasil urbano, para o País que crescia nas cidades e

que foi, em boa medida, criado pelo seu governo.

Não se pode esquecer de que esse olhar para o futuro, esse impulso para fazer

surgir o que ainda não tinha forma definida como realidade social e histórica, é carac-

terística de Juscelino desde o início de sua vida pública em cargos executivos. É, aliás,

sintomático que ele não  tenha tido motivação para fazer carreira no Legislativo,

preferindo sempre �pôr as mãos na massa�, diretamente e quase sempre sob fogo

cerrado de algum tipo de oposição.

Foi assim na Prefeitura de Belo Horizonte, com as polêmicas decisões de urbanizar

a Pampulha e torná-la o �pólo futurístico� da cidade que já tinha o selo de �construção

arquitetônica�, de obra humana partida da vontade política de uma elite mineira

modernizadora.

Foi assim no governo de Minas, quando deixou clara a sua concepção de governo

como planejamento do desenvolvimento, expressa no �Binômio: Energia e Transpor-

tes�, do qual nasceu a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

Olhado sob o prisma � o do protagonista que dá sentido e rumo a uma trama

histórica �, Juscelino é personagem essencial na condução do Brasil para a

modernidade. Seu governo marcou o final do Brasil arcaico, do �velho regime�.

Essa mudança qualitativa está muito bem resumida por ele mesmo, em suas

memórias sobre a construção de Brasília e o sentido de seu governo.

Apesar de termos partido de níveis iniciais tão baixos � pois ao Brasil

faltava tudo em 1956 �, esforçamo-nos por atingir um patamar que nos

servisse de base para uma segunda e maior escalada, no sentido de

proporcionar dias ainda melhores aos brasileiros, num futuro muito

próximo. Essa transformação operada no País teve um efeito psicológico

altamente salutar: fez com que se dissipasse o complexo de inferioridade

do brasileiro. Naqueles cinco anos, graças à doutrinação que fiz e às

obras que realizei, ele verificara ser perfeitamente capaz de construir

navios, automóveis, represas gigantes, tratores, desbravar a floresta

amazônica e, em três anos e meio, plantar uma grande cidade num

imenso vazio demográfico. Naquele qüinqüênio, aprendera-se muito em

matéria de programação e adquirira-se o hábito de esperar e exigir ações

desenvolvimentistas dos setores público e privado.

Se todo aquele impulso não se pôde manter, durante algum tempo, as

causas não foram necessariamente econômicas, e sim políticas. É

conveniente ressaltar, entretanto, que, apesar de todas as vicissitudes

por que passou o País na década dos 60 � renúncia de Jânio Quadros, a

agitação ideológica no Governo João Goulart e, por fim, a revolução de

março de 1964 �, nunca mais se pôde deixar de planejar o crescimento

acelerado da economia nacional. Todavia, todos os planos até aqui

elaborados virtualmente se alicerçaram na expansão das bases criadas

pelo Programa de Metas, nos setores de energia, siderurgia, indústria

automobilística, construção naval, transporte ferroviário e rodoviário e,

sobretudo, nas implicações da integração nacional, tendo Brasília como

ponto de irradiação.

O historiador e o cientista social interessados no papel de Juscelino como prota-

gonista de mudanças cruciais no Brasil ressaltam, justamente, características que o

próprio personagem destaca ao rememorar sua trajetória pública: a coragem de to-
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mar decisões polêmicas e a capacidade de pô-las em prática, apesar de oposição e

sem criar situações de desagregação institucional ou crises insuperáveis.

As decisões polêmicas puseram o Brasil em irreversível patamar de modernidade;

a capacidade de negociar, que não teve continuidade nos governos posteriores, de-

monstrou que, para a completa modernização do Brasil, era (ou é ainda) necessário

mais do que a habilidade do líder político. Era (ou é ainda) necessária boa reforma das

instituições e das práticas políticas. Sob esse aspecto, o Brasil arcaico de elites que

resistem a mudanças efetivamente democratizantes sobrevive e limita os efeitos po-

sitivos da modernidade de Juscelino. Pode-se sempre especular, para visualizar o

futuro possível, sobre o que poderia ter sido o impacto do projeto JK-65, atropelado

por outra linha de desdobramentos adversos da modernização do Brasil.

Esse olhar para o futuro, esse
impulso para fazer surgir o
que ainda não tinha forma
definida como  realidade
social e histórica, é
característica de JK desde o
início de sua vida pública
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