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A dificuldade de

diálogo entre os partidos

e seus principais dirigentes e

o impasse legislativo daí decorrente

foram fatores ponderáveis da crise que

liquidou com o regime democrático em 1964.

Neste artigo, o autor examina a conexão dos fatos

daquela época com o sistema partidário mineiro, em

sua grande maioria a favor do movimento. Para o sociólogo,

o suporte da área política foi fundamental para a insurreição devido

à influência exercida pelos partidos e pelas lideranças mineiras no cenário

nacional. Ele analisa, também, o papel desempenhado pela Arena e pelo

MDB, partidos que foram bem mais que criações artificiais do regime autoritário.os
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Decorridos 40 anos, a insurreição

de 1964, que derrubou o governo João
Goulart, permanece como um dos epi-

sódios mais polêmicos da história bra-
sileira. Sua caracterização variou ao lon-

go do tempo, fruto das paixões e feri-
das provocadas pelo extenso período

autoritário a que deu origem. De início,
a insurreição vitoriosa foi celebrada

como revolução e assim continuou a ser
chamada pelos seus adeptos. Do lado

dos vencidos, falava-se de quartelada ou
golpe. O último termo acabou por pre-

valecer à medida que o regime ditatori-
al declinava, generalizando-se a noção

de que o movimento de 1964 foi mero
golpe militar. No entanto, essa carac-

terização é insatisfatória, pois acentua
em demasia a dimensão militar da in-

surreição e do regime subseqüente. A
vertente civil do movimento, composta

de empresários, políticos e intelectuais,
com forte apoio nas classes alta e mé-

dia, foi decisiva para conduzir ao desfe-
cho violento de uma crise que se

avolumava sem encontrar solução nos
marcos legais.

Essas observações vêm a propósi-
to do tema deste artigo, que é a cone-

xão dos fatos de 1964 com o sistema
partidário mineiro. O movimento vito-

rioso em abril daquele ano teve o Esta-

do de Minas Gerais como um de seus

alicerces. A derrubada do governo João
Goulart foi precipitada por deslocamen-

tos de tropas a partir de Juiz de Fora e
de Belo Horizonte. No entanto, as guar-

nições federais sediadas em Minas
eram relativamente pequenas e preci-

saram do suporte da Polícia Militar.
Por isso, a participação civil assumiu

maior destaque. A frente empresarial
da insurreição, assim como sua base

de sustentação na classe média, en-
controu em Minas terreno bastante

fértil. Os produtores rurais se revela-
ram particularmente ativos em sua

mobilização. Por fim, a maioria dos
setores político-partidários postaram-

se a favor do movimento.
Suporte político � O suporte da área

política foi importante para a insurrei-
ção devido à influência que os partidos

e as lideranças mineiras exerciam no
cenário nacional. Essa influência era

muito superior ao peso econômico da
região e derivava em parte do tama-

nho da população e do eleitorado esta-
dual, pois, até meados do século XX,

Minas Gerais tinha a maior bancada
do Congresso Nacional. Isso se devia

também ao perfil mais ou menos ho-
mogêneo da elite e às características

do sistema partidário em Minas. O sis-

tema se baseava em dois grandes par-

tidos, o Partido Social Democrático
(PSD) e a União Democrática Nacio-

nal (UDN), que reproduziam em linhas
gerais uma tradição secular de

bipolaridade das forças políticas, envol-
vidas em árduas disputas municipais

desde os tempos da Monarquia. Os
nomes dos partidos mudaram ao lon-

go do tempo, mas as facções e as fa-
mílias que disputavam o poder local

seguiam dominando seus redutos sem
maiores dificuldades, amoldando-se a

novas realidades.
O sistema partidário da época ha-

via tomado forma em 1945, no fim do
Estado Novo. Os grupos contrários à

ditadura Vargas se reuniram na UDN,
sendo que uma parte menor da oposi-

ção reconstruiu o antigo Partido Re-
publicano (PR). Ao mesmo tempo, os

chefes políticos situacionistas forma-
ram o PSD, sob a liderança do gover-

nador Benedito Valadares. A seu lado
surgiu o Partido Trabalhista Brasileiro

(PTB), que começou pequeno, como
força auxiliar do PSD, mas cresceu

gradualmente, sobretudo nas áreas
urbanas e industriais.

A bifurcação tradicional da política
mineira foi revivida pela competição

entre o PSD e a UDN durante os 20
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anos em que atuaram, ou seja, de

1945 a 1965. A despeito de sua in-
tensa rivalidade eleitoral, esses parti-

dos guardavam uma visível semelhan-
ça em relação aos interesses sociais

e às idéias básicas que defendiam. Essa
semelhança � que se estendia também

ao PR � teve algumas conseqüências
para a política estadual. Primeiro,

garantiu uma esmagadora maioria elei-
toral às elites tradicionais em face de

forças emergentes (somados, os vo-
tos dos três partidos atingiram 80%

ou mais nas eleições parlamentares
travadas entre 1945 e 1962). Segun-

do, propiciou uma notável continuida-
de administrativa no governo de Mi-

nas, independentemente de qual par-
tido estava no poder, que foi positiva

para o êxito das políticas de desenvol-
vimento implementadas no âmbito re-

gional. Por último, favoreceu a conver-
gência de esforços na arena nacional

(no Congresso e no Executivo) em prol
da região. A diferença entre os dois

grandes partidos era mais de estilo do
que de idéias: o PSD era um típico par-

tido governista, pragmático e concilia-
dor, ao passo que a UDN jamais per-

deu sua marca combativa de origem.
A máquina do PSD � O PSD surgiu

como uma máquina gigantesca, aparen-

temente imbatível, de �coronéis� e che-

fes municipais. No entanto, essa má-
quina rachou em 1947, na primeira

disputa para o governo estadual, do que
resultou a vitória da UDN, com a candi-

datura de Milton Campos em aliança
com o PR. Em 1950, o PSD, de novo

unificado, venceu com Juscelino
Kubitschek. Ao PTB, seu par constan-

te, somou-se o apoio do PR, que mudou
de lado. A década de 1950 foi marcada

em Minas pela hegemonia do PSD,
realçada pela ascensão de Juscelino à

presidência da República. A coligação
PSD/PR/PTB permaneceu nas elei-

ções seguintes para governador, em
1955 e 1960, mas, no último ano, o

PSD voltou a se dividir, e seu candida-
to, Tancredo Neves, foi derrotado por

Magalhães Pinto, da UDN.
A volta da UDN ao Palácio da Liber-

dade ocorreu no ímpeto da vitoriosa
campanha presidencial de Jânio Qua-

dros. Pela primeira vez, as forças anti-
varguistas conseguiram suplantar pelo

voto os seus adversários históricos em
âmbito nacional. O entusiasmo, porém,

disfarçou uma dificuldade potencial: o
vice-presidente eleito (aliás reeleito) era

João Goulart, do PTB, pois a legislação
da época não exigia a vinculação do vice

ao titular da chapa. Assim, Milton Cam-

A diferença entre os dois grandes partidos era mais de

estilo do que de idéias: o PSD era um típico partido

governista, pragmático e conciliador, ao passo que a

UDN jamais perdeu sua marca combativa de origem.
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pos, candidato a vice pela UDN, foi der-

rotado por Goulart por pequena mar-
gem de votos, esse resultado se reve-

lou crucial quando da renúncia de Jânio
Quadros em agosto de 1961, pois a

presidência nas mãos de Goulart signi-
ficava uma reviravolta inesperada no

cenário político, pela qual as forças der-
rotadas há menos de um ano regres-

savam subitamente ao poder.
O governo Goulart originou-se, as-

sim, de dois fatos insólitos: sua pró-
pria reeleição como vice-presidente,

nas condições em que se deu, e a re-
núncia do presidente, o qual lhe cabia

substituir. Politicamente, está-se aí a
raiz da crise que desembocou em sua

queda. Em face da renúncia de Jânio
Quadros, houve uma tentativa de veto

militar à investidura do seu substituto
legal, mas o golpe fracassou. Chegou-

se afinal a uma fórmula de compromis-
so: a adoção temporária do parlamen-

tarismo. Goulart tomaria posse, mas

com poderes reduzidos.
Tancredo Neves � Nos entendimen-

tos para garantir o mandato de
Goulart, destacou-se a atuação de

Tancredo Neves, que se tornou primei-
ro-ministro chefiando um gabinete em

que os principais partidos estavam re-
presentados por políticos de prestígio,

como era o caso dos deputados minei-
ros Gabriel Passos (UDN) e San Thiago

Dantas (PTB). O parlamentarismo ser-
viu de amortecedor para as tensões

resultantes da renúncia de Jânio Qua-
dros, mas o presidente João Goulart

manobrou desde o começo para se li-
vrar dessa amarra e voltar ao sistema

presidencial. Com isso atendia a uma
aspiração pessoal e à demanda dos

setores trabalhistas e esquerdistas,
que questionavam o parlamentarismo

como instrumento de controle conser-
vador do Congresso sobre a agenda

reformista do Executivo. De acordo

com o ato adicional que instituiu o par-
lamentarismo, estava prevista a reali-

zação de um plebiscito sobre a ques-
tão em 1965, último ano do mandato

presidencial. Após intensas pressões
e negociações, o Congresso antecipou

o plebiscito para janeiro de 1963. Foi
uma vitória de João Goulart, confirma-

da no plebiscito pela ampla maioria de
votos a favor do presidencialismo. No

entanto, não se deve ignorar que tam-
bém trabalharam para tal resultado

os principais pretendentes à suces-
são presidencial em 1965: Juscelino

Kubitschek, Ademar de Barros, Leo-
nel Brizola, Carlos Lacerda e Maga-

lhães Pinto.
Era provável a vitória de Juscelino

em 1965, embora Carlos Lacerda fos-
se um competidor de peso. Lacerda,

então governador do Estado da
Guanabara, fazia oposição ferrenha a

Goulart, como fizera a Vargas. Empol-
gou as bases da UDN, conduzindo-as

para uma radicalização à direita que
fomentou o clima de insurreição em

1964. Magalhães Pinto pretendia dis-
putar a indicação pela UDN, adotando

posição mais moderada, até mesmo
como interlocutor do governo federal.

O Banco Nacional, de sua proprieda-

Acervo do Jornal Estado de Minas
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de, foi o principal financiador da cam-

panha do plebiscito.
Polarização ideológica � Nessa fase,

sobretudo após a restauração do pre-
sidencialismo, o processo político-par-

tidário caminhou no Brasil para uma
polarização de natureza ideológica, que,

de um lado, superava gradualmente o
antigo contraste entre a aliança

varguista PSD/PTB, e, de outro, a
UDN com seus aliados. O PSD e a

UDN se aproximaram, formando um
eixo conservador diante do crescimen-

to do PTB e das esquerdas.
Essa polarização se expressava no

Congresso Nacional pela existência de
dois blocos: a Frente Parlamentar

Nacionalista, à esquerda, e a Ação
Democrática Parlamentar, à direita. O

pleito de 1962 cristalizou essa
clivagem. O resultado das urnas fez com

que se reproduzisse a divisão entre blo-
cos ideológicos nas assembléias

legislativas e também no cenário fede-
rativo, pois uma parte dos governado-

res estaduais se postava ao lado do
governo central, enquanto outra par-

te dos governadores o hostilizava. O
mesmo sucedeu no plano municipal,

com prefeitos e vereadores.
Em Minas, as forças políticas tra-

dicionais (englobadas no triângulo

PSD/UDN/PR) ainda exerciam gran-

de supremacia, favorecidas pela lenta
urbanização: conforme o Censo de

1960, mais de 60% dos mineiros ain-
da viviam no meio rural. Por isso, os

confrontos ideológicos foram menos
intensos do que em outros Estados do

Brasil, como o Rio de Janeiro,
Pernambuco e o Rio Grande do Sul,

onde os trabalhistas e/ou os comunis-
tas eram particularmente fortes. Na

campanha eleitoral de 1962, que foi
muito efervescente no Brasil, a com-

petição entre os partidos em Minas
permaneceu basicamente restrita,

com escassa atenção aos grandes te-
mas que atraíam a opinião nacional.

Esse alheamento, contudo, recobria
um quadro de crescente mobilização

social, que se desdobrava em tensões
tanto na área urbana quanto na rural,

à margem da política institucionalizada.
Um breve comentário sobre os parti-

dos e movimentos populares ajuda a
situar tal defasagem entre o jogo par-

tidário convencional e o processo so-
cial e político real.

O PTB mineiro cresceu ao longo do
tempo, ajudado por sua aliança com o

PSD, porém sua influência eleitoral se
limitava aos centros urbano-industri-

ais, que, na época, não eram muitos.

O movimento, vitorioso em abril de 1964, teve Minas

Gerais como um de seus alicerces. A derrubada do

governo Goulart foi precipitada por deslocamentos de

tropas a partir de Juiz de Fora e de Belo Horizonte.
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Nesses centros, o movimento sindical

foi implantado e progrediu, mas, basi-
camente fiel ao esquema trabalhista

montado por Getúlio Vargas e herda-
do por Goulart, sem espaço para cor-

rentes mais avançadas como o
brizolismo. De fato, o PTB tinha em

Minas poucos nomes de expressão
nacional, embora dois deles se tenham

destacado na fase anterior a 1964: o
jurista San Thiago Dantas, ideólogo da

chamada �esquerda positiva�, e o diri-
gente sindical Clodesmidt Riani, que

presidia a Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria e liderava

o Comando Geral dos Trabalhadores
(embrião de central sindical que se ten-

tava construir naquele período).
O campo das esquerdas � No cam-

po das esquerdas, houve algumas no-
vidades no início da década de 1960.

O antigo Partido Comunista perdeu sua
ala mais ortodoxa, que formou o PCdoB.

Ao mesmo tempo, surgiram organiza-
ções que refletiam novas tendências

ideológicas. Foi o caso da Política Ope-
rária (Polop) e da Ação Popular (AP),

ambas com núcleos significativos em
Minas, sobretudo nos meios intelec-

tuais e estudantis. A Ação Popular se
originou da Juventude Universitária

Católica (JUC) e logo assumiu posição

hegemônica no movimento estudantil

brasileiro por intermédio de líderes
como os mineiros Herbert de Souza

(Betinho) e Vinícius Caldeira Brant.
Os partidos de esquerda não fazi-

am parte do sistema partidário legali-
zado, funcionando à margem do jogo

institucional. Isso, no entanto, não eli-
minava sua influência política e social,

que se revelava na mobilização e orga-
nização de movimentos classistas ou

de âmbito mais difuso. A expansão de
tais movimentos indicava as mudanças

que estavam ocorrendo no plano
socioeconômico e que se projetavam

como demandas de novos atores na
arena política. O exemplo mais claro

era o dos trabalhadores rurais. Em
novembro de 1962, o Congresso Na-

cional aprovou o Estatuto do Trabalha-
dor Rural, que estendia a legislação

trabalhista ao campo. Em conseqüên-
cia, associações preexistentes de tra-

balhadores foram legalizadas, enquan-
to novos sindicatos começaram a ser

implantados em Minas e nos demais
Estados, com apoio dos partidos de

esquerda e de setores da Igreja Católi-
ca preocupados com a questão social.

A extensão dos direitos de cidada-
nia ao meio rural representava um

passo importante para a modernização

política e social do Brasil. O estatuto

estava em tramitação desde 1954 e
acabou por agregar bastante apoio nos

meios políticos. Sua aprovação, entre-
tanto, intensificou a mobilização dos fa-

zendeiros, descontentes com a nova
realidade e hostis à perspectiva de

implantação da reforma agrária. Em
Minas, a Federação das Associações

Rurais (Farem) liderou o combate às
mudanças no setor rural e foi um dos

esteios da insurreição de 1964.
A reforma agrária era o item mais

polêmico da agenda das �reformas de
base�, em pauta desde a campanha

presidencial de 1960. Os principais
partidos concordavam com a necessi-

dade das reformas, mas divergiam
sobre o seu conteúdo. No caso da re-

forma agrária, o ponto de maior con-
trovérsia era a maneira de indenizar

os proprietários de terras a serem
desapropriadas. A Constituição deter-

minava indenização prévia em dinhei-
ro, exigência que o governo e a sua

base parlamentar consideravam
inviável, defendendo como alternativa

o pagamento das desapropriações com
títulos da dívida pública. Para isso era

preciso modificar a Constituição, mas
a respectiva emenda não foi aprovada

pelo Congresso.
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A volta do presidencialismo � O go-

verno estava fortalecido pelo resultado
do plebiscito e pela ampliação de seu

suporte parlamentar no pleito de 1962
em virtude do avanço eleitoral dos tra-

balhistas e das esquerdas. Precisava,
porém, do apoio do PSD, que fazia par-

te da base de sustentação do governo,
mas resistia em apoiar a emenda cons-

titucional � relutância que espelhava as
dúvidas dos proprietários rurais a res-

peito da correção monetária dos títu-
los, num contexto de inflação ascenden-

te. O quadro político se tornou mais
complicado em abril de 1963, quando

a UDN, em convenção nacional, endu-
receu sua linha de oposição, declaran-

do-se contrária a mudanças na Consti-
tuição naquela conjuntura. O partido

aprovava a agenda das reformas e sus-
tentava a necessidade da reforma agrá-

ria, mas repudiava as pressões contra
o Congresso e denunciava a crescente

influência comunista no governo. Era
óbvio que a divergência não se referia

apenas à maneira de indenizar desapro-
priações de terras: estava relacionada

também com a profunda desconfiança
dos segmentos dominantes acerca dos

rumos políticos do governo Goulart.
O bloqueio a emendas constitucio-

nais afastava qualquer possibilidade de

negociação da UDN com outros parti-

dos em torno das reformas. O gover-
no continuava firme em seu propósito

de alterar a Constituição, mas não teve
êxito em suas tentativas, que se es-

tenderam até às vésperas da queda.
No PSD, a oposição à política de

Goulart cresceu ao longo de 1963, o
que ocasionou a aproximação entre o

PSD e a UDN, formando uma espécie
de eixo de resistência ao bloco refor-

mista composto do PTB e de seus alia-
dos de centro-esquerda.

Nenhum dos dois lados tinha maio-
ria clara para a aprovação de seus pro-

jetos, e o resultado foi o impasse
legislativo � fator ponderável da crise

que liquidou o regime em 1964. Em-
bora se possam identificar nesse ce-

nário certas manobras conspiratórias
para prejudicar a capacidade adminis-

trativa do governo, comprometendo a
governabilidade do País, o aspecto que

mais se destaca no período é a dificul-
dade crescente de diálogo entre os

partidos e entre os seus principais di-
rigentes.

Reformas de base � Quase todos re-
conheciam que as reformas eram es-

senciais. Se não havia consenso sobre
o sentido que elas deveriam assumir,

tratava-se, então, de negociar e che-

O apoio de grande parte das lideranças políticas à

nova ordem, justificado pelo anticomunismo e pela

defesa da ordem, tornou-as instrumentais e

assegurou sua sobrevivência.
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gar a um acordo no Congresso. Isso

pressupunha um compromisso firme
em torno das instituições vigentes, o

que não aconteceu, como se nenhum
setor apostasse verdadeiramente na

sobrevivência do regime. Desenhou-se
um ambiente de desconfiança mútua,

alimentado por diagnósticos que des-
cartavam a solução legal da crise. Na

área das esquerdas, julgava-se que o
Brasil estivesse vivendo uma fase pré-

revolucionária. No campo conservador,
difundiu-se o temor de que o governo

estava preparando um golpe, o que jus-
tificava a iniciativa de uma contra-re-

volução para derrubá-lo e expurgar os
seus aliados. Para compreender isso,

é preciso recordar as paixões e os con-
frontos ideológicos gerados pela Guer-

ra Fria, assim como o impacto inter-
nacional da Revolução Cubana, fato que

teve grande repercussão.
Nessas circunstâncias, esgotadas

as possibilidades de entendimento,
venceu o lado mais forte, que detinha

o poder econômico, controlava a im-
prensa e havia reunido apoio político e

militar suficiente para sobrepujar o blo-
co adversário.

Os vencedores em 1964 constituí-
am uma soma heterogênea de interes-

ses cujo ponto de união era o

restabelecimento da ordem. O caráter

restaurador do movimento era sublinha-
do particularmente pelos setores políti-

co-partidários que lhe deram suporte.
Devem-se distinguir, desde logo, certas

diferenças no grau de envolvimento dos
políticos com a insurreição. Tomando-

se o exemplo de Minas, havia os que
conspiravam há muito contra o gover-

no Goulart, os oposicionistas que não
participaram da conspiração, os que

tomaram posição contra o governo na
fase final e, finalmente, os que aderi-

ram ao movimento já vitorioso. O qua-
dro se completava com os políticos que

permaneceram refratários à nova situa-
ção, além obviamente dos que figura-

vam nas hostes derrotadas.
Para os vencedores, tratava-se de

eliminar do sistema os focos de desa-
gregação da ordem, assim considera-

dos os órgãos sindicais, os movimen-
tos sociais, as organizações de esquer-

da e os políticos ligados ao governo
deposto. No entanto, o que ocorreu foi

a implantação de uma nova ordem, e
não a restauração da antiga. Modifica-

ram-se as regras do jogo. O ato
institucional emitido pela junta militar

que assumiu o poder adotou, entre
outras medidas, a cassação de man-

datos e a suspensão dos direitos políti-

cos, aplicada de imediato a Goulart e

às autoridades depostas, bem como
aos principais dirigentes do

trabalhismo e das esquerdas. Muitos
se dirigiram para o exílio e o expurgo

prosseguiu nos meses seguintes.
Enfraquecimento da elite política �

Com isso, a elite política tradicional fi-
cou em posição vulnerável, percebida

como fator de corrupção do sistema e
incapaz de defendê-lo de ameaças sub-

versivas. As acusações dirigidas à políti-
ca partidária, a perda de poder do

Legislativo e a sujeição das autoridades
estaduais e municipais ao poder central

eram sinais evidentes do enfraquecimen-
to da elite política diante de novos prota-

gonistas: a elite empresarial, a
tecnoburocracia e as chefias militares.

Esse deslocamento, contudo, não
aconteceu de chofre. Num primeiro

momento, os expoentes do meio políti-
co se anteciparam aos acontecimen-

tos, embora dividindo o palco com os
chefes militares da insurreição. Foi o

caso dos dois mineiros que aspiravam
à presidência na eleição de 1965. O

governador Magalhães Pinto projetou-
se como �chefe civil da revolução�, pro-

curando adiantar-se a outros líderes
que tinham maiores credenciais como

opositores de Goulart. Esse seria o
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caso de Carlos Lacerda, seu concor-

rente pela UDN. Magalhães Pinto foi
personagem importante no desfecho

da crise. Mantivera uma posição dis-
creta perante o governo federal, aju-

dara Goulart na campanha do plebisci-
to e havia inclusive atraído para sua

base de apoio a bancada do PTB na
Assembléia Legislativa. No auge da

crise, demonstrou notável senso de
oportunidade ao se articular com os

comandos militares sediados em Mi-
nas para desencadear a insurreição.

Por sua vez, Juscelino Kubitschek, cuja
candidatura à presidência tinha sido

oficializada pelo PSD no início de
1964, moveu-se sem demora para

preservar seu espaço no novo cená-
rio, que lhe trazia incertezas, tendo em

vista sua ligação histórica com Goulart
e o getulismo. Tal como Magalhães

Pinto, Juscelino era um homem de
centro, que primava pela moderação,

mas não se afastou a tempo de Goulart,
por lealdade ou por cálculo eleitoral,

provavelmente imaginando a reedição
da aliança PSD/PTB que o levara à

presidência no mandato anterior.
Após a insurreição, JK surpreendeu

todos ao conduzir os entendimentos
do PSD com o marechal Castelo Bran-

co para a eleição deste último à presi-

dência � eleição que se faria pelo Con-

gresso, conforme estipulava a Consti-
tuição. Em troca, obteve a garantia de

que o processo sucessório seria man-
tido. A escolha de José Maria Alkmim

para vice-presidente da República pa-
recia avalizar o acordo.

Apoio à nova ordem � O apoio de
grande parte das lideranças políticas

à nova ordem, justificado pelo
anticomunismo e pela defesa da or-

dem, tornou-as instrumentais e asse-
gurou sua sobrevivência. Na esfera

partidária, o PSD constituiu exemplo
desse compromisso, ao lado de parti-

dos como o PR � que, àquela altura,
era uma agremiação pequena, pratica-

mente restrita a Minas � e a ala direi-
ta do PTB. Compondo-se com o siste-

ma, os partidos seriam por este con-
firmados. A própria UDN não se podia

considerar totalmente invulnerável,
dadas as críticas difusas da �linha dura�

às mazelas do meio político, embora
estivesse agora em posição privilegia-

da diante dos demais partidos.
Influência da UDN mineira � Em Mi-

nas, a UDN já ocupava o Palácio da Li-
berdade e tinha crescido eleitoralmen-

te em 1962. Na primeira fase do regi-
me de 1964, a UDN mineira exerceu

influência nos rumos políticos do gover-

No cenário despolitizado do autoritarismo, vicejaram as

relações clientelísticas, fortalecidas pelas necessidades

eleitorais do regime. O acesso privilegiado à máquina

estatal tornou-se elemento básico da estratégia oficial.
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no por meio de três de seus nomes de

maior envergadura: Milton Campos,
ministro da Justiça; Pedro Aleixo, líder

do Governo na Câmara dos Deputados;
e Bilac Pinto, presidente nacional do

partido e presidente da Câmara em
1965. Enquanto isso, o PSD sofria rude

golpe com a cassação do mandato de
Juscelino Kubitschek, o que o tirou em

definitivo da vida pública. A perspectiva
que então se abria era a da consolida-

ção do udenismo como força dominan-
te da política mineira.

Não foi o que ocorreu. Em 1965, o
PSD obteve ampla vitória para o gover-

no de Minas com a candidatura de Is-
rael Pinheiro. Venceu também com

Francisco Negrão de Lima, que assu-
miu o governo da Guanabara, derrotan-

do o lacerdismo. Sendo ambos ligados
a JK, tais resultados acenderam o pa-

vio da crise militar que desaguou no
segundo ato institucional, de outubro de

1965. No tocante a Minas, as diver-

gências internas na UDN e o progres-
sivo distanciamento entre os governos

estadual e federal certamente prejudi-
caram a candidatura oficial, mas o as-

pecto decisivo do pleito foi o caráter
plebiscitário que assumiu, de julgamen-

to popular do movimento de 1964. O
PSD foi o estuário da opinião oposicio-

nista, fato inusitado na história dessa
agremiação organicamente governista.

O bipartidarismo � O Ato Institucional
no 2 representou �a pá de cal� na Cons-

tituição de 1946, naquele momento,
já bastante desfigurada. Um desses

sinais foi a extinção dos partidos exis-
tentes para dar lugar a um

bipartidarismo tutelado, composto da
Aliança Renovadora Nacional (Arena)

e do Movimento Democrático Brasilei-
ro (MDB).

Com a introdução do arranjo
bipartidário, a mobilização política em

Minas sofreu progressivo retrocesso.

O mandato de Israel Pinheiro foi pre-
servado e, diante das circunstâncias,

ele procurou se adequar às expectati-
vas do poder central. No terreno polí-

tico, seu governo foi marcado pelo
realinhamento das forças partidárias.

Em torno da Arena se reuniram o PR,
quase toda a UDN, a maior parte do

PSD e uma ala cooptável dos antigos
trabalhistas. O MDB aglutinou um

ramo, embora minoritário, influente do
PSD (encabeçado por Tancredo Neves

e Renato Azeredo), que assumiu a di-
reção do partido, a maior parte do PTB,

um pequeno grupo de tendência refor-
mista da UDN e setores da esquerda.

Dada a estrutura abrangente da
Arena, não lhe foi difícil estabelecer

domínio incontestável sobre a política
estadual. Os problemas desse partido

estavam menos na competição ofere-
cida pelo MDB do que na acomodação

de alas e clãs tradicionalmente rivais.
A convivência foi facilitada pelo meca-

nismo das sublegendas, copiado da le-
gislação uruguaia. Além disso, adota-

ram-se critérios eqüitativos de acesso
aos cargos e aos recursos da adminis-

tração estadual.
Clientelismo e despolitização � No ce-

nário despolitizado do autoritarismo,

Acervo do Jornal Estado de Minas



REVISTA DOLEGISLATIVO 27

vicejaram as relações clientelísticas,

fortalecidas pelas necessidades eleito-
rais do regime. Este, rejeitado pelo elei-

torado das grandes cidades, dependia
do voto rural e do voto dos pequenos

municípios para alcançar maioria e,
assim, colher a margem de legitimida-

de que buscava ao promover eleições.
Para tanto, o acesso privilegiado à má-

quina estatal tornou-se elemento bási-
co da estratégia oficial, tanto mais que

o poder do Estado pós-1964 era consi-
derável, bem como o volume de recur-

sos que podia canalizar por meio de seus
aliados. O clientelismo foi assim utiliza-

do, calculadamente, por um regime que
surgira combatendo a irracionalidade,

a corrupção e o particularismo da mal-
fadada elite política.

O bipartidarismo perdurou até o fim
da década de 1970, quando foi promovi-

da uma reforma partidária com o objeti-
vo de dividir a oposição. O MDB quase

desaparecera por volta de 1970, anula-
do furiosamente pela ditadura sem

rebuços do Ato Institucional no 5. Entre-
tanto, resistiu à adversidade e, dez anos

depois, estava em franco progresso,
mesmo em Minas, onde a Arena per-

maneceu relativamente forte até o fim.
A Arena e o MDB são partidos ge-

ralmente lembrados como criações

artificiais do regime autoritário. No

entanto, foram bem mais do que isso,
pois representaram a cristalização do

antagonismo entre blocos político-ideo-
lógicos que se configurava na fase pre-

cedente ao movimento de 1964. A
Arena, nesse sentido, foi o produto fi-

nal da aproximação entre a UDN e o
PSD, que os levou a operar como fren-

te conservadora contra o governo
Goulart. O MDB seria uma réplica do

bloco de centro-esquerda, que antes
funcionara sob o rótulo de Frente Na-

cionalista.
É importante o registro dessa fase,

porque foi do arranjo bipartidário que
evoluiu, por etapas, a configuração atu-

al: um sistema pluripartidário, muito
mais diversificado do que o de 1945 a

1965, mas que lhe é aparentado no
sentido de continuar a abrigar as fac-

ções secularmente ativas pelo País
afora. A Arena se transmudou em

PDS, pai do PFL e do PP. Por seu tur-
no, o MDB foi o berço do PMDB, e

deste se separou mais tarde o PSDB.
Dos grandes partidos, apenas o PT não

remonta ao passado, ao contrário dos
outros agrupamentos do campo traba-

lhista/socialista, que são portadores
de uma longa bagagem na trajetória

política brasileira.

Foi do arranjo bipartidário que evoluiu, por etapas, a

configuração atual: um sistema pluripartidário, mais

diversificado do que o de 1945, mas que lhe é aparentado

por continuar a abrigar as facções secularmente ativas no País.


