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Compreender qualquer figura pública, de artistas

a políticos, pressupõe reconhecer que sua singularida-

de pessoal e sua fisionomia política e moral são o re-

sultado da interveniência e das interações de três di-

mensões essenciais - o irredutível a qualquer simplifi-

cação e que forma a personalidade individual; o de-

corrente das influências do meio e da época; e, lem-

brando Maquiavel, o específico da fortuna.

Há quem tenha dito, com acerto, que nos parece-

mos mais com a nossa época do que com os nossos

pais. Contudo, essa influência da época não é linear

ou unívoca porque é filtrada por uma certa subjetivi-

dade e matizada pela fortuna.

Tudo isso deve ser considerado quando se quer

captar o sentido de qualquer trajetória individual e é

processo tão mais ampliado quanto mais o persona-

gem e sua época e as circunstâncias de sua existência

sejam complexas. É esse, exemplarmente, o caso de

Juscelino Kubitschek. Nascido em Diamantina, em 12

de setembro de 1902, médico e homem de Estado,

JK viveu ativamente algumas das circunstâncias deci-

sivas do século XX no Brasil - a Era Vargas, a

redemocratização de 1946, a modernização e a indus-

trialização brasileira, o golpe militar de 1964 e seus

desdobramentos .. Foi deputado federal, prefeito, go-

vernador, presidente da República e senador, além de

ter tido certa vida empresarial.

Homem cordial, no pleno sentido do termo cu-

nhado por Sérgio Buarque de Holanda, foi sobretu-

do palhas, fazendo da ação, como homem público,

uma extensão de um temperamento afetuoso e di-

nâmico.

As fontes formativas
JK é herdeiro de certa tradição republicana e de

certa cultura regional. Paulo Pinheiro Chagas, em "A

Resposta de Juscelino" IChagas, 19561, fixou o quan-

to Juscelino tipifica um certo mineiro - o minerador,

inventivo e buliçoso, aventureiro e avesso à rotina,

contraponto de outro mineiro, também típico, o la.
vrador, rotineiro e conservador. Sabe-se do perigo

dessas generalizações e o quanto de ficcional está pre-

sente nas psicologias sociais. Contudo, aceite-se, cum
grana sa/is, a caracterização: Juscelino é um mineiro

das Minas e dessa circunstância socioespacial extraia-

se uma indicação pertinente - a curiosidade e a

itinerância, a busca permanente, o caminhar e devassar

os horizontes faz parte da natureza do seu oficio. E

não há como negar que esses atributos não p

ser associados à trajetória de JK.

JK é herdeiro de uma certa tradição repub

mineira. Seus antecessores e suas referências'

sejam Teófilo Ottoni (Chagas, 19781 e João Pi

ISenna, 19411. Teófilo Ottoni, o grande líder da

panha republicana, o liberal exaltado que pegl)j

armas em 1842, o empreendedor da Nova Fila

o homem da modernização num meio conse

teve em João Pinheiro sua continuidade e expa,

João Pinheiro, republicano de primeira hora, posi

e modernizado r, foi a mais lúcida figura da p

mineira no início da República. Nascido, como T

Ottoni, no Serro, em 1860, morreu em 1908, no

cício da Presidência do Estado de Minas Gerais.O

pulo do grande republicano que foi Silva Jardim,

Pinheiro deixou obra significativa na política min

foi o principal nome do Congresso Agrícola, Ind

e Comercial de Minas Gerais 11903), que é, em

teses e resoluções, o primeiro plano estratégi

desenvolvimento mineiro; foi responsável pela ef

modernização na estrutura de ensino, inserindo-!

Minas Gerais, com o Decreto nQ 1.960, de 16 de

zembro de 1906, que "previa modificações signi

nos métodOS de ensino, na organização do siste-

escolar e nos mecanismos públicos de fiscalização

educação"IMonteiro, 1994, p. 6481.

Essareforma, pioneira no Brasil, é a base de uma

cena tradição que continuará a contribuir para o de-

senvolvimento educacional brasileiro, como se vê pela

onância da reforma Francisco Campos, em 1931,

U€ é desdobramento da experiência do pioneirismo

ucacionalmineiro, incrementada pelas contribuições

decisivasde Lourenço Filho, Fernando Azevedo e Ani-

João Pinheiro e Silva Jardim, seu mestre, perten-

cemao republicanismo positivista civil, inspiraram-se

doutrinas comtianas de um Estado interventor,

espelharam-seno exemplo de Porfirio Diaz no México,

auebuscou praticar essas mesmas idéias em sua lon-

governacão.

. JK, que pertence à outra geração, que vivera a

fi 1C8 em tempos de quase nula influência positivista,

rã, de outro modo e por outra via, contribuinte des-

samesmatradição. É que JK formou-se em medicina

UFMG, em 1927, numa época de grande predo-

10 dametodologia positivista, com o virtual mono-

o exercido por Claude Bernard no ensino da medi-

cina. O livro "Princípios de Medicina Experimental", de

Claude Bernard, era a grande e decisiva matriz da dis-

ciplina médica. Pedro Nava, colega de JK na Faculda-

de de Medicina, registrou, mais de uma vez, no seu

ciclo memorialístico, o quanto Claude Bernard balizava

a visão e o fazer dos médicos.

É assim que se realiza o encontro - Teófilo Ottoni e

João Pinheiro, homens do Serro, e JK, homem da vizi-

nha Diamantina, homens da região mineradora, irrequi-

etos, inovadores, que se encontram na mesma vocação

de modernidade, numa mesma concepção de Estado,

interventor, instrumento ativo de algo que, nos anos 50,

vai se chamar desenvolvimentismo e que será tanto

um programa quanto uma aspiração coletiva.

JK e a economia
Juscelino, depois de atuar como médico da Polí-

cia Militar de Minas Gerais na Revolução

Constitucionalista de 1932, inicia-se na política como

chefe de Gabinete do interventor Benedito Valadares.

É eleito deputado federal em 1934 e, em 1937, com o

fechamento do Congresso no Estado Novo, volta a

atuar na medicina em Belo Horizonte. Em 1940, é

nomeado prefeito de Belo Horizonte, cargo que ocupa

até 1945, dando mostras de uma invulgar capacidade

de inovação e realização. Se a Pampulha é sua obra

mais expressiva pelo significado de renovação de nos-

so repertório estético, é, no entanto, apenas um capi-

tulo de um conjunto de iniciativas decisivas de atuali-

zação de nossa vida cultural: a criação da Escola de

Belas Artes no Parque Municipal e a vinda de Guignard

para dirigi-Ia, a criação da Orquestra Sinfônica Munici-

pal e do Museu Histórico Abílio Barreto.

Se a vida cultural foi incrementada, também fo-

ram decisivas as iniciativas no campo urbanístico, com

a abertura dos eixos de desenvolvimento oeste e nor-

te (abertura e ampliação das Avenidas Antônio Carlos

e Amazonas); no campo econômico-social, com a cri-

ação dos armazéns reguladores da prefeitura e dos

restaurantes populares, que demonstram sensibilida-

de para as demandas da comunidade, o que nem sem-

pre é devidamente creditado a JK.

Eleito governador em 1950, Juscelino dá seqüên-

cia a uma fase da história da administração pública no

Brasil, que, inaugurada no Governo Vargas, mantém-

se, com diversas e decisivas diferenças, até o final dos

anos 70 e é marcada pela ampla intervenção do Esta-

do em variados campos da vida social. É o tempo de
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tido, de reconhecer que o projeto efetivamente com-

prometido com os interesses democráticos e populares

passa pela auto-emancipação dos trabalhadores e de-

mais setores populares, por um efetivo questionaménto

do capital de sua cultura e de seu Estado, numa etapa

em que esses se realizam como barbárie, que nos ame-

aça a todos pela imposição de uma ordem mundial im-

perial opressiva e obscurantista.

sumiram, a mesma tradicional estratégia de exclusão

e interdição de direitos sociais básicos.

Contudo, não foram apenas "Luzias/Saquaremas"

que disputaram impor seus projetos de Brasil. Há ou-

tra tradição que, remontando aos "cabanos" do Pará,

às revoltas do período provincial, foi dramaticamente

explicitada nos episódios de Canudos (1893/971 e do

Contestado 11912/161, que significam a irrupção dos

interesses das grandes maiorias excluídas, os de tam-

bém buscar construir o País. Desqualificados como

manifestações de atraso, irracionalismos e anacronis-

mos, esses movimentos expressam ainda hoje, pela

presença do MST, os sonhos de liberdade e justiça de

multidões que têm sido alijadas de direitos básicos

inegociáveis.

JK, discípulo de Teófilo Ottoni, de Silva Jardim,

de João Pinheiro, não foi insensível às demandas po-

pulares e nem se pode acusá-lo de antidemocrático.

JK faz parte do mais avançado e aberto projeto das

elites brasileiras. Contudo, mesmo em sua melhor ver-

são, esse é um projeto que tem limites e contradições

exatamente na medida em que não tem como objeti-

vo e instrumento a efetiva distribuição da renda, da

riqueza, do poder e da informação. Trata-se, nesse sen-

e limar Rohloff de Mattos, disputaram o governo

e os rumos do desenvolvimento do País, com largo

omínio Saquarema. Foram poucos os períodos de

mação liberal e tímidas suas tentativas de mu-

s. Se a questão da escravidão e a da forma de

mo, a partir de 1870, com o manifesto republica-

, vão acelerar a crise da instituição escravocata e

Império, se há diferenças importantes entre as eli-

decorrentes de suas inserções mais ou menos de-

ndentesdo trabalho escravo, em relação a uma efe-

. democratização econômica, política e social, isto

" à generalização de direitos coletivos, à efetiva dis-

uição de renda primária, segundo Amartya Sen e

soFurtado, prevaleceu entre essas elites um amplo

eprofundo consenso. É o que explica a sonegação de

ma efetiva reforma agrária no Brasil até hoje, é o

explica que a questão social, como na República

e a, continue sendo tratada, nessas novíssimas re-

'blicas, como questão de polícia, é o que explica que

8rasil continue sendo campeão da concentração da

dae da riqueza,

Emque pese todas as muitas diferencas trazidas

o tempo, os novos "Luzias e Saquaremas" continu-

partilhando, com as diferentes plumagen.s que as-

l

1952, quando uma brusca e substancial elevaç"

escalas salariais introduziu combustível na fogu

inflação, após um triênio em que a contenção

havia erodido a renda real da base populacional

na e contido, neste aspecto, a alta dos preços"

S.D., p. 50).

Trata-se, então, de reconhecer que o perío

foi, do ponto de vista distributivo, momento de

ção dos salários reais urbanos, tendo o salário '

alçado o máximo de seu valor de compra de todo

história. Contudo, se se considerar o relativo ao

po, nada há que distinga o período JK dos pe'

anteriores, permanecendo a mesma estrutura fun

as mesmas precárias condições de vida dos tra

dores rurais e os relativamente baixos níveis de

mento e produtividade do setor.

Os limites do Projeto JK
Desde o nascimento do Brasil como nação,

projetos das elites têm buscado hegemonizar o d

volvimento do País. Durante o período imperial,

projetos, expressivamente sintetizados na disputê

tre "Luzias x Saquaremas", liberais x conservado

estudados exemplarmente por José Murilo de

A melhor análise do Programa de Metas continua

sendo o livro de Carlos Lessa, "Quinze Anos de Política

Econômica", em que o autor, reconhecendo a importân-

cia do programa para a transformação e modernização da

estrutura da econornia brasileira, não deixa de destacar

pelo menos duas contradições resultantes do plano - a

tensão inflacionária que engendrou e o aprofundamento

da dependência externa que também decorreu do progra-

ma (Lessa, S.D.l. Ao lado dessas questões resultantes

diretamente do programa, surge como problema crônico

não resolvido pelo plano a permanência das velhas rela-

ções de dominação no campo e das desigualdades regio-

nais, ainda que, a partir de 1959, houvesse tentativa de

enfrentar as duas questões, só que já tardiamente, pela

ação decisiva de Celso Furtado.

Com referência à distribuição de renda, Lessa re-

gistra o seguinte: "Ao êxito logrado pelo plano, nesta

disputa diária com a inflação, que lhe era favorável,

mas que, qual espada de Dâmocles lhe poderia a qual-

quer momento cortar o caminho, não foi ausente, como

já se viu, o elevado ritmo de crescimento alcançado.

Permitindo a ampliação do salário real da população

com poder político, evitou que, na segunda metade

dos anos 50, viesse a se repetir a derrota relativa de

uma acentuada convicção no papel do planejamento

como instrumento indispensável da ação do governo.

Com o "Binômio: Energia e Transportes", que mar-

ca seu governo em Minas Gerais, depois com o Plano

de Metas, implementado durante seu mandato como

presidente da República, e corn a criação da Sudene,

em 1959, JK sintetizou uma época e um conceito - a

afirmação do papel do Estado, da intervenção estatal e

do planejamento como instrumentos capazes de enfren-

tar as graves e crônicas mazelas do subdesenvolvimen-

to. As diretrizes gerais do Plano Nacional de Desenvolvi-

mento, publicadas em 1955, sinalizaram o essencial do

Programa de Governo que iria se iniciar: expansão dos

serviços básicos de energia e transportes; industrializa-

ção de base; racionalização da agricultura; e planeja-

mento regional e urbano !Oliveira, 1955).

É esse plano estratégico, correto no essencial

de sua racionalidade técnica, que será a base do Pro-

grama de Metas. Este consiste na definição de 30

metas setoriais e uma meta especial, a construção

de Brasília, financiadas com base em recursos priva-

dos e estatais. De fato, não há como negar o consi-

derável sucesso do programa em relação ao

alçamento de suas metas.
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