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0 Brasil de JK

Esta publicacão especial da Revista do Legislativo passa a fazer parte integrante dos documentos histOricos que assinalam a

transcurso do centenário de nascimento do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Aos seus editores e colaboradores a

Presidéncia desta Casa dirige seus melhores agradecimentos e, em especial, ao presidente da Casa Juscelino, Serafim Jardim,

que se colocou a disposiçäo para viabilizar essa publicaçäo, oferecendo ainda acervo de fotos de JK da Casa Juscelino, que

ilustra esta edição.

Pessoalmente, sinto-me feliz par exercer a Presidéncia da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais no curso desse

evento histOrico, somando-se, a isso, a fato de ser conterrâneo, nascido que sou em Pará de Minas, do homem pOblico que

abriu as portas do mundo politico para JK.

Refiro-me ao di. Benedito Valadares, que primeiro convidou Juscelino para ser chefe do gabinete civil do seu governo em

1932; estimulando, depois, sua candidatura a Assembléia Nacional Constituinte em 1934 e, finalmente, nomeando Juscelino,

mesmo a sua revelia, prefeito de Belo Horizonte em 1940.

Nos anos 50, a Brasil vivia, coma todos sabemos, a encruzilhada entre o mundo rural da épaca e o desafio da industrializaçao.

Geti:ilio Vargas, é certo, dera as passos iniciais para a processo do industrializaco nacional. Mas foi Juscelino, "cantemporaneo

do futuro" como a chamou Paulo Pinheiro Chagas, quem lançou as bases da modernizaçãa do Pals.

Esta publicacão apresenta varios pontos de vista sobre a vida e a obra de JK. Porém, é inegável que ele projetou um novo

Brasil, na "conquista do Oeste" e na sua visäo de futuro, sintetizada no "BinOmio: Energia e Transportes".

Sobre a meta-sintese de seu gaverno, a construcãa da Nova Capital no Planalto Central, já prevista na Constituição de 1891,

coma motor da interiorizacäo do desenvolvimento brasileiro, vale transcrever as palavras de outro mineiro notável, nobre

adversário politico de JK, o grande Afonso Arinos: "0 que Guirnarães Rosa fez corn aspa/avras, Juscehno fez corn as formas no

meic do deserto...

JK sempre viverá na perspectiva do tempo futura, seu territOrio predileto.

Deputado AntOnio Julia

Presidente da Assembléia Legislativa do Estada de Minas Gerais
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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�.



7Revista do Legislativo

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
C
J/

JG
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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/
Disco P/
Revista/
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

AV
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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
P/Revista/
Revista33

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.�

AV
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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

A
C
J/

JG
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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
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Ao assumir o governo de Minas e depois de fazer

um diagnóstico do Estado, JK e sua equipe

defendiam que a �redenção� de Minas Gerais

deveria passar necessariamente

pelo

caminho da

industrialização.

 A defesa radical dessa tese em um Estado de

longa tradição agrícola e com  forte sustentação

política no interior rural exigiu coragem,

determinação, entusiasmo, engenho, visão e

muita arte no exercício da política.

Maria Elisabete Gontijo dos Santos

Socióloga e consultora da Alemg

o governador a jato:
um prelúdio para a presidência
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O Governo Juscelino Kubitschek (1956/61) é um dos

períodos mais analisados na história recente do País pe-

las notáveis mudanças que introduziu na economia nacio-

nal. Estudiosos das mais diversas tendências reconhe-

cem o caráter democrático e o sucesso do plano desse

governo.

O dinamismo imposto à administração federal per-

mitiu que cerca de 80% dos objetivos definidos no Plano

de Metas fossem cumpridos � um feito inédito na admi-

nistração pública brasileira.

No entanto, antes de ocupar a presidência, JK foi

governador de Minas Gerais no período de 1951 a 1955.

Em 31 de março de 1955, Juscelino deixou o cargo para

se candidatar à presidência. O seu governo no Estado

apresentou semelhanças significativas com a sua admi-

nistração na presidência. Minas foi para ele e suas políti-

cas um estágio, um período probatório, um balão de en-

saio de sua trajetória posterior. Os pontos em comum

dos dois governos são muitos. Os mais importantes po-

dem ser identificados no uso do planejamento como ins-

trumento de ação estatal e no caráter democrático. En-

quanto no plano federal executou o chamado Plano de

Metas, em Minas, seu governo se baseou no Plano

�Binômio: Energia e Transportes�.

A campanha de JK para o governo do Estado, em

1950, com o apoio do PSD, PTB e PR, já mostrava o

dinamismo do candidato. Em 56 dias, ele visitou 168

municípios, realizou 168 comícios, proferiu 207 discur-

sos e ouviu outros 1.000. Viajou de avião, automóvel,

trem de ferro e a cavalo. Com a agilidade do avião por

ele alugado, chegou a realizar até 10 comícios por dia

pelo interior de Minas.

Enquanto viajava, uma equipe de técnicos, liderados

por Lucas Lopes, elaborava o seu programa de governo.

As linhas mestras já eram, no entanto, apresentadas

exaustivamente em seus comícios de tal forma que o

eleitor era claramente informado sobre sua proposta de

governo. Para tanto, não economizava na citação de nú-

meros, dados, estatísticas, fatos, �martelando� na cabe-

ça de seus eleitores a importância da energia e do trans-

porte para a industrialização e o desenvolvimento.

O uso desse discurso objetivo foi considerado pelo

próprio Juscelino um importante fator que impulsionou a

sua campanha e empolgou a população. Enquanto, do

outro lado, seu adversário, o candidato pela UDN Gabriel

Passos, seu concunhado, utilizava-se ainda de uma retó-

rica doutrinária.

Eleito com 55% dos votos válidos, JK assumiu o go-

verno em janeiro de 1951 e Clóvis Salgado, seu compa-

nheiro de partido, tomou posse na vice-governança.

Viajar pelo interior de Minas no início da década de

50 era uma verdadeira aventura. A rodovia que ligava

Belo Horizonte a Uberaba, inaugurada na década de 40,

durante o Governo Benedito Valadares, era a única que

apresentava condições normais para o tráfego de veícu-

los automotores.

Os principais meios de transporte utilizados eram os

trens da Rede Mineira de Viação, a navegação fluvial

limitada ao Rio São Francisco e os chamados �caminhos

de serviço�, utilizados basicamente por tropas de burros,

carros de boi, carroças, etc.

Com quase 64% de sua população vivendo nas zo-

nas rurais e uma economia agrária com fortes sinais de

esgotamento, Minas Gerais passava por um considerável

esvaziamento populacional. Grandes levas de mineiros se

dirigiam para os centros urbanos mais desenvolvidos do

Sudeste, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, e

para a nova fronteira agrícola do Paraná.

As diversas regiões mineiras � Sul, Triângulo, Norte,

Noroeste, Mata, Nordeste e Noroeste � viviam desinte-

gradas entre si; na ausência de um centro polarizador,

cada uma se comunicava mais com o Estado limítrofe

mais próximo do que com a Capital e com as outras regi-

ões. Por isso, JK descrevia a relação entre as regiões do

Estado como �ilhas de um grande arquipélago�.

Ao mesmo tempo, os mineiros assistiam ao desen-

volvimento de seus vizinhos, que cada vez mais se desta-

cavam no quadro econômico da Federação, em especial,

ressentiam-se do extraordinário crescimento de São Paulo

em face da profunda estagnação em que viviam.

A classe dirigente do Estado, por sua vez, sentia-se

incomodada com a enorme influência dos Estados vizi-

A CAMPANHA RELÂMPAGO

A SITUAÇÃO DO ESTADO EM 1950



17Revista do Legislativo

nhos sobre a população mineira. Com esse mesmo senti-

mento, Juscelino, em �A Escalada Política�, relata um

episódio característico da desintegração vivida no Esta-

do. Já governador, durante visita a uma cidade do Sul de

Minas, após viagem de 3 horas em um jipe, por estrada

de terra poeirenta, chegou a um local desolado. Parando

na única venda que havia ali, perguntou ao dono da ven-

da quem era o governador de Minas e ele respondeu

prontamente: � � Ademar de Barros�.

A crise no setor rural vivida à época pela economia

mineira era apresentada pelo governador em suas men-

sagens anuais aos deputados da Assembléia Legislativa.

�Estudos cuidadosos revelaram, à base dos índices de

produtividade em 1920 e 1947, que a queda do rendi-

mento por unidade de área representara um prejuízo de

33% na renda per capita do homem do campo, queda

atribuída geralmente ao caráter migratório da agricultu-

ra, causado pelo empobrecimento gradativo dos solos

aráveis, submetidos a uma exploração predatória por rui-

nosos meios de trabalho. A exaustão do solo provocara a

ampliação dos espaços vazios de exploração agrária e a

da população rural�1 .

Nessas mensagens aos deputados estaduais, JK ci-

tava ainda a �alarmante devastação de nossas essências

florestais�, as crises no abastecimento, o �atraso�, a fal-

ta de capital para investimentos, a �exploração irracional

do solo�. A pobreza das regiões, o �marasmo�, o desâni-

mo, a falta de iniciativa dos poderes públicos e o

desolamento vivido pelas comunidades do interior eram

temas recorrentemente analisados.

A partir dessa avaliação, Juscelino questionava a cha-

mada �vocação agrícola� do Estado e buscava outros ca-

minhos para a recuperação econômica.

Esforços para a instalação de indústrias já tinham

sido realizados na década anterior, porém, não vinham

dando resultados. A Cidade Industrial de Contagem, ini-

ciativa do Governo Benedito Valadares, em 1941, apre-

sentava problemas de infra-estrutura, como falta de ener-

gia, e tinha atraído não mais que 16 empresas em quase

10 anos de existência.

Um dos problemas que impediam a expansão indus-

trial do Estado era a falta de energia. No final dos anos

40, mais de 90% de toda a energia utilizada em Minas

Gerais provinham da lenha e do carvão vegetal. A ener-

gia elétrica disponível era reduzida e dispersa em 416

microusinas espalhadas pelo território. Muitas represas

industriais e de mineração instalavam o seu próprio siste-

ma energético e motores a diesel eram utilizados para

iluminar algumas cidades.

A questão para Juscelino e sua equipe era: qual o

caminho a seguir para a solução desses problemas e tirar

Minas do isolamento e do atraso?

Paradoxalmente a esse quadro, Minas Gerais deti-

nha uma ampla gama de recursos minerais em condições

de ser explorados economicamente, como ferro,

manganês, alumínio, fosfato, etc. Não obstante, dis-

punha de um potencial energético considerável devi-

do à abundância de quedas d�água, o que mostrava a

possibilidade concreta de se resolver o problema da

falta de energia.

Todos esses fatores indicavam, aos olhos do gover-

nador JK e de sua equipe, que a �redenção� do Estado

deveria passar necessariamente pelo caminho da indus-

trialização. A defesa radical dessa tese em um Estado de

longa tradição agrícola e com forte sustentação política

no interior rural exigiu coragem, determinação, entusias-

mo, engenho, visão e muita arte no exercício da política.

Para que a indústria acontecesse, eram necessários

investimentos em infra-estrutura que permitissem a oferta

de energia elétrica farta e barata e transporte que garan-

tisse a produção e a distribuição dos bens de consumo. A

região central do Estado receberia prioritariamente esses

benefícios, pois nela se achava concentrada grande parte

de reservas minerais.

Na campanha  para o governo do Estado, em 1950, JK visitou 168

municípios em 56 dias, realizou 168 comícios, proferiu 207 discursos e

ouviu outros 1.000. Viajou de avião, automóvel, trem de ferro e a cavalo
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Para o Governo JK, Belo Horizonte deveria assumir,

como capital, o seu papel de centro econômico, político,

cultural, do �arquipélago de ilhas distantes�. Essa preocu-

pação com a integração do Estado se refletiria, posterior-

mente, na construção de Brasília, que teria também esse

papel como centro unificador da Nação.

Essas definições políticas compunham a sua propos-

ta de governo, consubstanciada no plano denominado

�Binômio: Energia e Transportes�.

A definição das políticas públicas com base em tra-

balhos técnicos teve um precedente em Minas. No Go-

verno Mílton Campos (1947/51), foi elaborado o Plano

de Recuperação Econômica e Fomento da Produção. Esse

plano foi, provavelmente, a primeira experiência de pla-

nejamento no País; porém, não chegou a ser executado.

Com base nessa experiência, inclusive utilizando par-

te do corpo técnico que elaborou o Plano de Recupera-

ção, JK montou o seu próprio programa de governo. E

essa foi, de fato, a primeira experiência brasileira de exe-

cução de políticas públicas com base no planejamento.

 O título do programa de governo foi uma criação de

Pedro Calmon, em conversa com o então candidato ao

governo, em Diamantina. Entregue a um grupo de técni-

cos, liderado por Lucas Lopes, o programa foi sistemati-

zado em duas linhas básicas: energia e transportes. Tinha

como objetivo final � tirar Minas do período agropastoril e

lançá-la na fase de industrialização� e, conforme afir-

mou o ex-governador em suas memórias, esse objetivo

seria, �durante cinco anos, a preocupação do meu espí-

rito�. �Em conferências, palestras, mesas-redondas, dis-

cursos e conversas com amigos, martelaria esse tema

... até criar no Estado, principalmente nos círculos polí-

ticos, uma consciência coletiva em favor do desenvolvi-

mento estadual� 2 .

Para concretizar suas idéias, mais de 70% de todos

os recursos do Estado foram canalizados para a execu-

ção do plano de governo.

Energia
O plano energético previa o aumento da capacidade

instalada do Estado em 250 mil kw e a integração

sistêmica das unidades produtoras de energia. Foram

construídas simultaneamente quatro centrais elétricas

regionais, com usinas, rede de linhas de transmissão e

estações de rebaixamento de energia. Três usinas foram

inauguradas em 1955 (Itutinga, Piau e Tronqueiras) e

uma em 1956 (Salto Grande do Santo Antônio); e ainda,

em 1955, a barragem do Cajuru, para a ampliação da

usina do Gafanhoto, que servia a Cidade Industrial de

Contagem.

O feito mais marcante do plano, no entanto, foi a

criação da Centrais Elétricas de Minas Gerais (Cemig) em

1952. Empresa holding do sistema, englobava as cen-

trais regionais e era a responsável pela execução do pro-

BINÔMIO: ENERGIA E TRANSPORTES

CEMIG: Evolução da capacidade instalada 

Fonte: DINIZ,Célio C. Estado e Capital Estrangeiro na Industrialização Mineira, p. 81
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grama energético. Elaborou projetos de ampliação da

oferta de energia elétrica para um período de 15 anos e

participou, posteriormente, da construção de Três Marias

e de Furnas.

O financiamento do programa energético se originou

do Fundo de Eletrificação; da Taxa de Serviços de Recu-

peração Econômica, instituída no governo anterior; de

financiamentos externos, principalmente do Banco

Interamericano de Desenvolvimento (Bird); de financia-

mentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-

mico (BNDE); de inversões do governo federal, na barra-

gem do Cajuru e na usina do Rio Pandeiros. A participa-

ção de acionistas particulares também foi utilizada pela

subscrição de ações das centrais elétricas criadas.

Nos primeiros anos, os recursos estaduais foram fun-

damentais para a constituição da Cemig e do plano de

eletrificação. No período de 1952 a 1957, mais de 50%

dos investimentos realizados pela empresa, correspon-

dentes a Cr$ 2,7 bilhões, originaram-se do Estado3 .

No dinamismo que lhe era característico, já em mea-

dos de 1951, no primeiro ano de seu governo, JK orde-

nava a realização dos estudos para a Usina do Salto Grande

do Santo Antônio, o início das obras de Itutinga, a cons-

trução da barragem do Cajuru, a ampliação da Usina de

Pai Joaquim e a conclusão da usina de Governador

Valadares.

O resultado final do plano foi tão positivo que a Cemig

tornou-se empresa de referência nacional e modelo de

inspiração para a posterior criação da Eletrobrás.

O esforço de dotar o Estado de energia farta e ba-

rata, no entanto, gerou um problema não previsto nos

planos governamentais. Nos investimentos em energia

não houve o esperado desenvolvimento industrial cor-

respondente, de tal forma que a energia começara a

sobrar no Estado.

A expansão da Cemig ficava, nesse novo quadro, con-

dicionada à ampliação do seu mercado consumidor; para

isso, era fundamental que a produção industrial cresces-

se. A saída foi promover diretamente a instalação de uni-

dades industriais. Em 1968, em associação com o Banco

de Desenvolvimento de Minas Gerais, essa empresa criou

o Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Ge-

rais (Indi), com o objetivo de promover, a �qualquer cus-

to�, a industrialização do Estado4 .

Transporte
A questão do transporte, na perspectiva juscelinista,

estava praticamente limitada à construção de rodovias.

O plano energético
previa o aumento
da capacidade
instalada do Estado
em 250 mil kw e a
integração sistêmica
das unidades
produtoras de
energia
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A base do transporte do Estado, até então, era realizada

pela Rede Mineira de Viação (RMV), que, apesar dos

3.900 km de extensão e dos 3,5 milhões de passageiros

transportados em 1952, era altamente deficitária. O go-

verno estadual não tinha interesse em mantê-la, apesar

de algumas iniciativas para a modernização da ferrovia.

JK, antes mesmo de tomar posse no governo, fechara,

em acordo com Getúlio Vargas, a devolução da RMV à

União, o que foi concretizado em agosto de 1953.

A Companhia de Navegação do Rio São Francisco

era outro �estorvo� do qual o governador pretendia se

livrar. Porém, nesse caso, não foi possível a transferên-

cia da companhia durante o seu governo, tendo o Estado

que arcar com a manutenção dessa empresa altamente

deficitária.

Em suas mensagens à Assembléia de Minas, Jusce-

lino justificava a adoção do transporte rodoviário pelo fato

de que as estradas �oferecem campo onde mais direta-

mente se pode exercer a ação do Estado� e definia a

�estrada como processo de penetração, atingindo áreas

menos povoadas e contribuindo para o seu desenvolvi-

mento, nessa função pioneira de desbravamento...�. As

rodovias eram, assim, necessárias. E justifica: �a fim de

que Minas rompa o isolamento que, sob certos aspectos,

ainda perdura e lhe estorva a natural expansão.� E seria

com base nelas que se faria a desejada conexão das dife-

rentes regiões do Estado com a Capital.

O plano rodoviário estabelecia a construção de 16

rodovias-tronco, que se espalhariam como radiais da ca-

pital do Estado. Previa-se a construção de 2 mil km e a

pavimentação de 500 km. Os recursos para a sua execu-

ção foram provenientes do próprio Tesouro Estadual, do

Fundo Rodoviário Nacional e de parte da Taxa de Servi-

ços de Recuperação Econômica.

Foi também fundamental para a realização do plano

o financiamento obtido na França, com a Sociedade

Impex, no valor de US$ 20 milhões, destinado à aquisi-

ção de máquinas e equipamentos para a construção

das estradas. Até o Governo Juscelino Kubitschek, a

grande maioria das estradas estaduais era construída

(*) Em negrito: anos de JK no governo e do seu vice, a partir do início de 1955

Fonte: DINIZ, Estado e Capital Estrangeiro na Industrialização Mineira, p.81

Minas Gerais: Extensão das estradas construídas
1944 /58

Anos Extensão construída (Km)

1944 27

1945 52

1946 73

1947 119

1948 141

1949 83

1950 199

1951 183

1952 932

1953 953

1954 952

1955 (*) 705

1956 493

1957 312

1958 187
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com carroças puxadas a burro, pá e picareta. Porém,

com a importação de um grande volume de tratores,

retroescavadeiras, caminhões, jipes e picapes, o �siste-

ma seria diferente�.

Um extraordinário ritmo foi imposto às obras pelo

governador, �o fiscal inflexível�, que aparecia a qualquer

momento em seu indefectível monomotor para acompa-

nhar a execução dos projetos. Em outubro de 1951, já

eram oito as frentes de trabalho.

No final, o resultado do plano rodoviário ficou acima

do esperado: um total de 3.725 km foi construído no

período de 1951 a 1955.

Ao lado dessa prodigiosa ação estatal, no entanto,

algumas graves distorções teriam sido criadas na relação

do governo com as empresas construtoras contratadas

para a execução das obras. A execução simultânea de

diversas obras de porte, a grande inversão de recursos e

o ritmo acelerado imposto aos trabalhos podem ter con-

O seu plano de governo tinha como grande objetivo

a industrialização da região central do Estado e se desen-

volveria em duas etapas: a) eletrificação e estradas e

b) industrialização.

Na falta de capital social privado necessário à arran-

cada para o desenvolvimento, o Estado investiria com

seus próprios recursos para dar suporte à empresa priva-

da, especialmente nos setores que exigiriam grandes in-

versões de capital, como a eletrificação.

Minas Gerais enfrentava, ainda, outros problemas

que impediam o pleno desenvolvimento do setor industri-

al. Havia, segundo JK, certa desconfiança e hostilidade

com as iniciativas privadas, que, por essas razões, iam

para São Paulo. Para combater essa fuga de capitais, o

governador procurou criar um clima favorável aos em-

presários, buscando e oferecendo facilidades para os que

se dispusessem a investir no Estado.

A negociação para a instalação da siderúrgica do gru-

Para Juscelino Kubitschek, as indústrias até então existentes no

Estado configuravam-se como �ilhas de rebeldia desenvolvimentista

no mar morto da pasmaceira generalizada�, que era Minas Gerais

tribuído para um certo descontrole nos gastos públicos.

O fato é que, segundo Clélio Campolina Diniz, por trás

do plano rodoviário foram realizadas grandes �jogadas�

financeiras e as empresas envolvidas obtiveram enor-

mes lucros e se superequiparam durante a construção

das obras. Nesse período, esses fatos teriam concorri-

do para a formação no Estado de grandes empresas do

ramo da construção pesada5 .

Para JK, as indústrias até então existentes no Es-

tado, entre outros poucos empreendimentos, configu-

ravam-se como �ilhas de rebeldia desenvolvimentista

no mar morto da pasmaceira generalizada�, que era

Minas Gerais. A Usina Esperança, a Belgo Mineira e as

fábricas de Juiz de Fora eram exemplos que deveriam

ser seguidos.

po alemão Mannesmann, no Barreiro, em Belo Hori-

zonte, é exemplo de como o poder público estadual se

esforçava para cativar os empresários, fórmula que se

tornou corrente no País em períodos posteriores.

Conforme Juscelino Kubitschek relata em suas me-

mórias e na Mensagem de 1952 que encaminhou à

Alemg, os mineiros estavam ressentidos com Getúlio

Vargas, que optou pela instalação da Companhia Side-

rúrgica Nacional em Volta Redonda e não em Minas. A

construção de uma grande siderúrgica no Estado era

um velho sonho dos mineiros, que se viram frustrados

diante da decisão do presidente Vargas.

A solução dessa questão foi assumida pelo Gover-

no JK. No entanto, não havia recursos necessários para

um empreendimento de tão grande porte, pois todos

os recursos estavam comprometidos com os projetos

de eletrificação e transporte. Por outro lado, no Esta-

do, não havia capital privado suficiente para realizar

A INDUSTRIALIZAÇÃO
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tamanhas inversões. O caminho, segundo JK, seria a bus-

ca de capital estrangeiro, mas como se �Minas, até en-

tão, não figurava no mapa econômico do mundo?...�6

O apoio federal para esse empreendimento era, por-

tanto, fundamental e constituiu um dos pontos negocia-

dos com Getúlio Vargas, logo após as eleições de 1950.

Esse apoio se concretizou quando o presidente recebeu

um grupo de alemães de Dusseldorf que buscavam ori-

entação do governo para indicação de um local onde po-

deriam instalar uma usina no País. Sugerindo Minas Ge-

rais, JK foi chamado ao Rio para conversar com os ale-

mães. Em meados de 1951, deram início os entendimen-

tos com o grupo Mannesmann.

As exigências impostas pelo grupo alemão, no en-

tanto, não eram simples. A principal se referia à garantia

do suprimento de energia elétrica da ordem de 50 mil kw

em três anos, o que correspondia praticamente à me-

tade de todo o consumo do Estado. Lucas Lopes, presi-

dente da Cemig, achou que era inviável o cumprimento

desse item do acordo. Mesmo correndo o risco de deixar

quase 200 cidades mineiras sem energia caso o Estado

não construísse as usinas necessárias para atender ao

compromisso com os alemães, JK firmou o acordo. A

pedra fundamental foi lançada em 31 de maio de 1952 e

a siderúrgica foi inaugurada pelo presidente Getúlio

Vargas, em agosto de 1954, em uma de suas últimas

aparições públicas.

Ao final da década de 50, com infra-estrutura insta-

lada e importantes ramos da indústria básica em funcio-

namento, Minas Gerais esperava que houvesse um forte

desenvolvimento industrial.

No entanto, não foi o que ocorreu. Apesar de todos

os esforços e do clima favorável à industrialização, a res-

posta do setor privado foi bastante modesta. As empre-

sas estrangeiras demonstraram mais interesse em fazer

investimentos no Estado do que o capital nacional. A

maioria das empresas que, nesse período, instalou-se na

Cidade Industrial de Contagem estava ligada ao capital

externo, como a RCA Victor, Pohliy-Heckel, Mannesmann,

entre outras.

As empresas públicas, nesse quadro, tiveram cresci-

mento significativo no conjunto da economia estadual,

consolidando a política de suporte público aos investimen-

tos privados, adotada pelo Governo JK. Essa estratégia

seria ainda bastante utilizada pelo governo da União nas

décadas posteriores.

Outra conseqüência para o Estado foi a especializa-

ção na produção dos chamados bens intermediários. Ape-

A negociação para a
instalação da

siderúrgica
Mannesmann em
Belo Horizonte é

exemplo de como o
poder público

estadual se esforçava
para cativar os

empresários, fórmula
que se tornou

corrente no País em
períodos posteriores
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nas os ramos de metalurgia e cimento se desenvolve-

ram devido especialmente à instalação das empresas

Mannesmann, Acesita e Cimento Itaú. Assim, apesar

do sucesso evidente do Plano �Binômio: Energia e Trans-

portes�, da expansão da Cidade Industrial e das facili-

dades ao capital privado, o resultado imediato foi bem

abaixo do esperado. Os mineiros ainda tiveram de es-

perar um tempo para que a indústria se firmasse na

economia estadual.

Na década do Governo JK, a indústria do Estado

apresentou um desempenho pior do que nos anos 30 e

40. Cresceu mais lentamente na década de 50 do que o

restante do País, de tal forma que sua participação no

produto industrial brasileiro foi reduzida de 7,1% em 1949

para 6,6% em 1960.

Apesar desse aparente fracasso, o impacto do pro-

grama de JK em Minas foi considerável e teve grande

repercussão nacional, o que possibilitou ao governador

se lançar como candidato do PSD à presidência da Repú-

blica. A fórmula energia e transportes é novamente utili-

zada como plataforma de campanha e, depois da vitória

nas eleições, é praticamente repetida, em âmbito nacio-

nal, no Plano de Metas do Presidente Juscelino.

A política agrícola
Apesar das críticas que recebeu pelo seu �descaso�

com o campo, JK tinha preocupação constante com o

setor agropecuário, apresentando saídas para promover

seu desenvolvimento.

Para superar as crises de abastecimento e também

usufruir os benefícios da energia e da estrada, o campo

deveria receber um �condicionamento técnico�. Em ou-

tros termos, deveria ser modernizado com adoção do tra-

balho mecânico, fertilização por adubos, melhoria dos

rebanhos, utilização da indústria do �frio� em larga esca-

la, recuperação de áreas por reflorestamentos, moderni-

zação dos processos de cultura, concessão de crédito,

campanhas educacionais, estudos de laboratório, etc.

Nessa perspectiva, o Governo JK promove a vacina-

ção de mais de 2 milhões de cabeças de gado; empresta

reprodutores aos pecuaristas; incentiva o uso de máqui-

nas agrícolas pelo empréstimo dos tratores importados

pelo DER; compra máquinas agrícolas, caminhões, jipes

e picapes; promove a visita a mais de 20 mil fazendas

por técnicos agrícolas.

Campanhas para análise do solo e plantio de milha-

res de mudas de eucaliptos também foram realizadas.

São fundadas escolas voltadas para a indústria de laticí-

nios em Três Corações e no Serro e remodelada a Fábri-

ca-Escola de Laticínios Cândido Tostes, em Juiz de Fora.

Utilizando o fosfato de Araxá, funda a Fertilizantes Minas

Gerais S.A. (Fertisa).

Para ocupar o vértice de toda a �pirâmide produtiva�

do setor pecuário, o governo criou a Companhia Frigorífi-

cos Minas Gerais S.A. (Frimisa), em dezembro de 1951.

Instalada em Santa Luzia, a Frimisa seria o maior frigorí-

fico do País e tinha como objetivo promover a �industria-

lização compensadora� para o produtor rural. Pretendia-

se com esse investimento diminuir as perdas dos

pecuaristas com a venda do �boi em pé� para regiões

distantes. Esse complexo sistema produtivo foi projetado

para abater 1.500 bois e 500 porcos a cada turno de 8

horas de trabalho.

Mesmo com esses investimentos, a agricultura se

mantinha, na perspectiva do Governo JK, em papel se-

cundário e supletivo à industrialização, verdadeiro sen-

tido do desenvolvimento. A vida urbana constituía a úni-

ca via possível da sociedade moderna e civilizada para a

qual Minas Gerais deveria evoluir.

Além do mais, os investimentos para o desenvolvi-

mento do setor agrário não corresponderam, a Frimisa e

a Fertisa foram empresas deficitárias e o quadro apre-

sentado pela economia rural do Estado, durante seu go-

verno, não sofreu alterações.

OUTRAS AÇÕES
Mesmo concentrando os recursos financeiros nas

metas relativas à energia e aos transportes, o Governo

JK realizou algumas ações pontuais e até interessantes

em outras áreas, como os restaurantes populares que

inaugurou em Belo Horizonte, um na Feira de Amostras e

outro no Cine Brasil. Deixou também a �monumental�

Biblioteca Municipal de Belo Horizonte em adiantada fase

de construção.

A AGRICULTURA E OUTRAS POLÍTICAS
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O fascínio de JK pelo avião levou-o a determinar a

construção de um grande número de aeroportos no inte-

rior do Estado. Em 1955, já existiam 75 campos de pou-

so para aviões tipo DC-3 e 25 pistas para táxis aéreos.

A sua preocupação com a educação física dos jo-

vens, rara em ações governamentais, levou adiante um

programa de construção de praças de esportes que abran-

geu 37 municípios e diversos outros projetos. Criou, ain-

da, uma escola de educação física para formação de téc-

nicos e professores, com aulas no Minas Tênis Clube e na

escola da Polícia Militar.

punham de influência; e os integrantes das demais clas-

ses, porque recorriam aos mais engenhosos processos

de sonegação. O Estado vivia, então, das sobras que eram

apuradas nas perseguições aos adversários do

situacionismo e nas revisões periódicas da lista de contri-

buintes, quando numerosos incautos eram apanhados.�8

Como solução desse problema, utilizou as mais vari-

adas alternativas para arrecadar os fundos necessários

ao financiamento dos arrojados programas a que se dis-

pôs a executar. Negociou com agências do exterior, ten-

do em vista a conjuntura externa favorável e o apoio do

JK tinha grande dificuldade de implementar sua proposta no

interior devido à tradicional política clientelista das lideranças locais,

que se resumia nos pequenos jogos de poder e na busca de cargos

Preocupado em desenvolver o potencial turístico do

Estado, o turismo foi um tema bastante abordado em

suas análises. Em suas narrativas de viagens, sempre fez

diversas alusões às belezas naturais e às cidades históri-

cas. Executou algumas obras especialmente para esse

fim, como um moderno hotel em Diamantina e a estrada

de ligação rodoviária de Ouro Preto a Belo Horizonte. Essa

rodovia permitiu a redução do percurso entre as duas

cidades, segundo o ex-governador, de 3 a 4 horas para

cerca de 1 hora e meia.

O atual Condomínio JK teria surgido da idéia de cons-

truir um hotel de 23 andares na Capital, para dotá-la de

um ar �grandioso�. Os estudos para a construção da Ci-

dade Universitária, cuja faculdade de medicina seria ins-

talada de frente para a Lagoa da Pampulha, com um pro-

jeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, foram planos tam-

bém elaborados pelo governador7 .

A imaginação financeira
A crônica falta de recursos do Estado não impediu o

governador JK de levar adiante seus principais projetos.

Segundo ele, não havia dinheiro para nada porque, em

Minas, �ninguém pagava impostos: os ricos, porque dis-

governo federal. Os planos de eletrificação foram apro-

vados por técnicos da Comissão Mista Brasil-Estados

Unidos e do Plano Salte para a obtenção de financiamen-

to. A criação da Cemig como empresa de capital aberto

foi também outra forma adotada para a obtenção dos

recursos.

O envolvimento do próprio governador na formula-

ção dos planos, nas negociações e na realização do pro-

grama era pessoal e direto. Viajava para o local das obras,

discutia os projetos em detalhes com os engenheiros,

acompanhava cada avanço.

A formação de empresas públicas mistas de capital

aberto foi uma experiência altamente positiva, o que per-

mitiu a fundação de quatro centrais elétricas regionais e

da Cemig. Assim, o governador Kubitschek se empenha-

va na tarefa de convencer seus conterrâneos a investi-

rem nas empresas. Telefonava pessoalmente para em-

presários e figuras proeminentes em busca das subscri-

ções das ações para a composição do capital dessas com-

panhias. Devido ao seu envolvimento, os resultados eram

extraordinários. Com apenas quatro meses de governo,

em abril de 1951, disse pelo rádio: �Todos os mineiros,

sem distinção de classe e sem discriminação de capaci-

dade financeira, acorreram a subscrever ações, numa

prova de confiança na administração e fé no futuro... Em

AS ESTRATÉGIAS DE GOVERNO
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menos de um mês, todo o capital da Companhia de Ele-

tricidade do Médio Rio Doce já está subscrito�.

O contrato com a Societé Impex, o chamado finan-

ciamento francês, negociado em Paris pelo seu secretá-

rio da Fazenda, José Maria Alkmin, foi outra solução en-

genhosa adotada por JK.

Em 1953, o Estado emitiu apólices de até 2 bilhões

de cruzeiros para a arrecadação de fundos destinados

aos planos do governo. Entre as justificativas apresenta-

das pelo governador aos deputados da Assembléia mi-

neira para a adoção dessa forma de financiamento, esta-

va a de que �se a geração atual está suportando encar-

gos a fim de promover e impulsionar o progresso geral

de Minas, nada mais justo que a geração sucessora, prin-

cipal beneficiária dos empreendimentos que ora se efetu-

am, tenha uma quota-parte dos ônus.�9

Com o governo federal, obtinha financiamentos e

reivindicava a construção de estradas (BH�Rio e BH�São

Paulo), as quais, no entanto, somente foram concluídas

em seu governo na presidência da República.

Fazia uma crítica severa à pulverização dos recursos

do Estado em obras insignificantes pelo interior do Esta-

do. Assim, em 1951, não titubeou em destinar �1 milhão

de contos� para a Cemig, o que representava o total da

receita estadual daquele ano e, em 1952, destinou ¼ do

total das despesas do Estado para o DER.

O governo paralelo
Em Minas Gerais, Juscelino Kubitschek adotou um

estilo novo de governar, que, posteriormente, também

adotaria na presidência. Desde o uso corriqueiro do tele-

fone, o que Getúlio não fazia, até a criação de órgãos

paralelos na administração pública, muitas de suas inicia-

tivas eram pioneiras e até engenhosas. A criação de ór-

gãos paralelos na administração pública foi uma delas.

JK tinha grande dificuldade de implementar sua pro-

posta desenvolvimentista no interior devido à tradicional

JK não queria construir �estradinhas de terra� ou as �ridículas casinhas

de força�, mas obras que atingissem o imaginário, o ego, a sensibilidade,

a emoção das pessoas. Isso é muito mais do que apenas abrir estradas

política clientelista praticada pelas lideranças locais, que

se resumia nos pequenos jogos de poder e na busca de

cargos da administração estadual. Essa política munici-

pal lhe dava uma grande �canseira�. Por isso, segundo

ele, em oposição ao seu �Binômio: Energia e Transpor-

tes�, havia o binômio: delegado e professora, contra o

qual tinha que lutar constantemente. Várias vezes tinha

de convencer algum prefeito de que era melhor uma

ponte do que um cargo de delegado. Difícil de ser supe-

rada, essa oposição era por ele considerada pior do que

a da UDN.

Para se desvencilhar dos caciques políticos do interi-

or, mas sem perder o apoio deles, criou uma espécie de

governo paralelo, constituído de órgãos aos quais garan-

tia uma administração sem ingerência da política local.

Nesses órgãos responsáveis pela execução dos pla-

nos prioritários do governo e que detinham grande par-

cela dos recursos, empregou técnicos com grande expe-

riência e de sua confiança. Já os cargos das secretarias

de Estado, com parcos recursos orçamentários e poder

de influência insignificante, entregava-os aos seus alia-

dos políticos partidários.

Na presidência da Cemig, nomeou o seu amigo Lucas

Lopes, engenheiro renomado, membro da Comissão Mista

Brasil-Estados Unidos e ex-diretor da Companhia Vale do

São Francisco. A direção do DER foi entregue ao enge-

nheiro Celso Murta, que já havia trabalhado na constru-

ção da rodovia Rio�Bahia. Ambos levaram adiante os pla-

nos energético e de obras, os quais seguiram a risca ao

longo de todo o período do Governo JK.

O apoio de Getúlio Vargas
Segundo a interpretação de JK, relatada em suas

memórias, �em Minas, mais do que em qualquer outro

Estado, prevalecia a mesma mentalidade dos tempos da

República Velha�. Consciente dessas dificuldades políti-

cas, além das financeiras que enfrentaria no seu gover-
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no, JK assim se expressou: �ninguém mais do que eu

tinha necessidade, naquele momento, do apoio do go-

verno federal.�

Nesse quadro, buscou e conseguiu o decisivo apoio

de Getúlio Vargas, então presidente da República, ao seu

projeto de �sacudir o Estado� e �tirá-lo da inércia�.

Logo após sua eleição, Juscelino se dirigiu à Fazenda

de Itu, no Rio Grande do Sul, para negociar com o presi-

dente eleito, Getúlio Vargas, um plano de apoio financei-

ro da União ao seu governo. Dos cinco pontos estabeleci-

dos pelo acordo, três foram honrados pelo então presi-

dente: a devolução da Rede Mineira de Viação, efetivada

em 1953; o aval do Banco do Brasil para empréstimos

externos, cumprido nos financiamentos para o programa

de energia; e o apoio a Minas no projeto de instalação de

uma grande siderúrgica, concretizado na construção da

Mannesmann, em Belo Horizonte.

Os pontos não cumpridos do acordo tratavam do

asfaltamento da Rodovia Juiz de Fora�Belo Horizonte,

executado quando JK ocupava a presidência, e de um

certo programa voltado para a zona rural que tratava do

�encaminhamento de correntes de imigrantes para o in-

terior do Estado�.

O imaginário: o dinamismo,
a grandiosidade e os símbolos
Na Prefeitura de Belo Horizonte, JK recebeu um ape-

lido: �prefeito furacão�. Já no governo de Minas, era cha-

mado �governador a jato� devido ao fascínio que tinha

pelas viagens aéreas.

Segundo ele, para implementar um governo dinâmi-

co em um Estado enorme como Minas, era imprescindí-

vel o uso do avião, que �proporcionava acesso, pessoal e

direto, às obras que estavam sendo realizadas.�

Até sua passagem pelo Executivo mineiro, era tradi-

ção que o governador ficasse �encastelado� no Palácio

da Liberdade. Rompendo com o costume, sua constante

presença pelo interior do Estado em um valente �Bonanza�,

que pousava onde desse, até em campos de futebol, de-

monstrava um dinamismo extraordinário para a época.

O avião permitia-lhe realizar 18 visitas à região do

Triângulo Mineiro em três anos; transmitir suas conver-

sas pelo rádio para todo o Estado da distante cidade de

Pedra Azul; vistoriar do alto as obras da estrada para

Sete Lagoas; participar da formatura de novas normalistas

em Oliveira e São Gonçalo do Sapucaí; e chegar rapida-

mente ao Rio de Janeiro, sempre quando chamado por

Getúlio.

O seu estilo de governo deixou ainda uma caracterís-

tica marcante, que também se refletiria de forma am-

pliada, anos mais tarde, em sua administração federal: a

grandiosidade.

Para Juscelino, a questão não era apenas dar ao Es-

tado uma infra-estrutura adequada ao desenvolvimento,

mas era fundamental, para elevar a auto-estima da po-

pulação, que as obras fossem expressivas, monumen-

tais. Seu governo não iria construir �estradinhas de terra�

ou as �ridículas casinhas de força�, mas obras que atin-

gissem o imaginário, o ego, a sensibilidade, a emoção

das pessoas. Isso é muito mais do que apenas abrir es-

tradas.

Nesse campo, nem Minas nem o País teve outro

político como JK. Criar espaços e campos no imaginário

da população na busca de objetivos comuns, na transfor-

mação da sociedade agrária, na promessa de dias melho-

res, na superação dos problemas vividos. Não desanimar

diante dos empecilhos, crer na mudança. Essa era a tôni-

ca encontrada em suas ações, em seus textos oficiais,

em seus discursos, em suas conversas pelo rádio e em

suas memórias.

Acreditava que, para acordar, Minas teria que desfa-

zer o complexo de inferioridade generalizado dos minei-

ros. Nessa tarefa, a qual chamava �psiquiatria de mas-

sa�, sabia da importância do entusiasmo que passava aos

seus eleitores. O otimismo, a crença na industrialização,

a fé na capacidade do Estado em superar o seu �atraso�

econômico eram os sentimentos que transmitia e que,

posteriormente, o levaria à presidência do País.

Além da grandiosidade de suas obras, sabia lidar com

os símbolos políticos. Instituiu a comemoração do 21 de

abril em Ouro Preto, a �Jerusalém cívica do Brasil�. Essa

prática até hoje é adotada pelos governadores de Minas.

Abriu as portas do Palácio da Liberdade para visitação

pública. A sede do governo, segundo sua própria inter-

pretação, era �uma espécie de antigo palácio turco, cujo

interior só se tornava acessível aos amigos íntimos do
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governador.� Abri-lo era, pois, mostrá-lo ao povo,

democratizá-lo. O fato à época teve grande repercussão

e foi comentado até por jornais da capital do País.

Muitas vezes, Juscelino recebia pessoalmente seus

visitantes nas salas do Palácio. Conta que, certa feita,

andava pelo Palácio um senhor com ares de coronel do

interior em busca de água para beber e, vendo-o em pé

no salão, a ele se dirigiu e perguntou: � � Moço, onde

está a moringa desta casa?�.

Em suas memórias, JK afirma que no governo de

Minas trabalhou �sempre policiado pela oposição, o que,

aliás, era de se esperar�, e que não tinha inimigos, mas

adversários políticos.

Mesmo à UDN, partido adversário feroz, até ranco-

roso, segundo sua avaliação, dava um tratamento ele-

gante e respeitoso, reconhecendo o papel do partido opo-

sicionista no jogo democrático. Essa capacidade de lidar

com as oposições foi, posteriormente, testada por inú-

meras vezes durante o exercício da presidência.

Em seus depoimentos, Juscelino revela um episódio

significativo. Na sua campanha para governador, estava

em Juiz de Fora, a caminho de Barbacena, e ouvia pelo

rádio do carro que o transportava um comício da UDN.

A certa altura, o orador do comício advertiu o público em

tom grave, severo: � � Se eles (o PSD) ganharem, ai de

nós, ai de vós! ... Mas, se nós ganharmos..., ai deles�.

Ao ouvir a ameaça, JK deu uma gargalhada e comentou

com seu companheiro de viagem: �Só a metade é verda-

deira. Se eles ganharem ... ai de vocês e ai de mim.�

Recordada em outros momentos de suas memórias,

sua interpretação da profecia udenista foi, de fato, con-

cretizada alguns anos mais tarde.
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Em  Minas Gerais,
JK adotou um estilo
novo de governar,
que incluía desde o
uso corriqueiro do
telefone até a
criação de órgãos
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administração
pública
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JK 100 ANOS

histórias e imagens de um país

que se queria moderno

João Pinto Furtado

Professor do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
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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�

A
C
J
/
J
G



31Revista do Legislativo

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

M
M
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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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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)
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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.



37Revista do Legislativo

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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JK faz parte do mais avançado e aberto projeto das elites brasileiras. Contudo, mesmo em sua melhor versão, esse é um projeto que

tem limites e contradições exatamente na medida em que não tem como objetivo e instrumento a efetiva distribuição da renda, da

riqueza, do poder e da informação.

JDãD /\riôriic d PtjI

Professor do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
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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-

dopat/ios, 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" lChagas, 1956), 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 Ia•

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

grano saIi, 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 ofício. E

não há como negar que esses atributos não possam

ser associados à trajetória de JK.

JK é herdeiro de uma certa tradição republicana

mineira. Seus antecessores e suas referências talvez

sejam Teófilo Ottoni (Chagas, 19781 e João Pinheiro

(Senna, 19411. Teófilo Ottoni, o grande líder da cam-

panha republicana, o liberal exaltado que pegou em

armas em 1842, o empreendedor da Nova Filadélfia,

o homem da modernização num meio conservador,

teve em João Pinheiro sua continuidade e expansão.

João Pinheiro, republicano de primeira hora, positivista

e modernizador, foi a mais lúcida figura da política

mineira no início da República. Nascido, como Teófilo

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

cício da Presidência do Estado de Minas Gerais. Discí-

pulo do grande republicano que foi Silva Jardim, João

Pinheiro deixou obra significativa na política mineira -

foi o principal nome do Congresso Agrícola, Industrial

e Comercial de Minas Gerais (1903), que é, em suas

teses e resoluções, o primeiro plano estratégico do

desenvolvimento mineiro; foi responsável pela efetiva

modernização na estrutura de ensino, inserindo-a em

Minas Gerais, com o Decreto n 1.960, de 16 de de-

zembro de 1906, que "previa modificações significati-
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vas nos métodos de ensino, na organização do siste-

ma escolar e nos mecanismos públicos de fiscalização

da educação" (Monteiro, 1994, p. 648).

Essa reforma, pioneira no Brasil, é a base de uma

certa tradição que continuará a contribuir para o de-

senvolvimento educacional brasileiro, como se vê pela

importância da reforma Francisco Campos, em 1931,

que é desdobramento da experiência do pioneirismo

educacional mineiro, incrementada pelas contribuições

decisivas de Lourenço Filho, Fernando Azevedo e Aní-

sio Teixeira.

João Pinheiro e Silva Jardim, seu mestre, perten-

cem ao republicanismo positivista civil, inspiraram-se

nas doutrinas comtianas de um Estado interventor,

espelharam-se no exemplo de Porfírio Diaz no México,

que buscou praticar essas mesmas idéias em sua lon-

ga governação.

JK, que pertence à outra geração, que vivera a

política em tempos de quase nula influência positivista,

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

sa mesma tradição. É que JK formou-se em medicina

pela UFMG, em 1927, numa época de grande predo-

mínio da metodologia positivista, com o virtual mono-

pólio 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 Otroni 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 1 932, 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 capí-

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-la, a criação da Orquestra Sinfônica Munici-

pal e do Museu Histórico Abílio Barrem.

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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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 com 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 o transportes; industrializa-

ção de base; racionalização da agricultura; e planeja-

mento regional e urbano (Oliveira, 19551.

É esse plano estratégico, correto no essencial

do 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.

A melhor análise do Programa de Metas continua

sendo o livro de Carlos [essa, "Quinze Anos do Política

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

cia do programa para a transformação e modernização da

estrutura da economia brasileira, não deixa do 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 ([essa, S.D.). 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, [essa 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 so repetir a derrota relativa de

1952, quando uma brusca e substancial elevação das

escalas salariais introduziu combustível na fogueira da

inflação, após um triênio em que a contenção salarial

havia erodido a renda real da base populacional urba-

na e contido, neste aspecto, a alta dos preços" ([essa,

S.0., p. 501.

Trata-se, então, de reconhecer que o período JK

foi, do ponto de vista distributivo, momento de eleva-

ção dos salários reais urbanos, tendo o salário mínimo

alçado o máximo de seu valor de compra de toda sua

história. Contudo, se se considerar o relativo ao cam-

po, nada há que distinga o período JK dos períodos

anteriores, permanecendo a mesma estrutura fundiária,

as mesmas precárias condições de vida dos trabalha-

dores rurais e os relativamente baixos níveis de cresci-

mento e produtividade do setor.

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

projetos das elites têm buscado hegemonizar o desen-

volvimento do País. Durante o período imperial, esses

projetos, exprossivamente sintetizados na disputa en-

tre "[uzias x Saquaremas", liberais x conservadores, e

estudados exemplarmente por José Murilo de Carva-
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Ibo e limar Rohloff de Mattos, disputaram o governo

e os rumos do desenvolvimento do País, com largo

predomínio Saquarema. Foram poucos os períodos de

governação liberal e tímidas suas tentativas de mu-

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

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

no, vão acelerar a crise da instituição escravocata e

do Império, se há diferenças importantes entre as eli-

tes decorrentes de suas inserções mais ou menos de-

pendentes do trabalho escravo, em relação a uma efe-

tiva democratização econômica, política e social, isto

é, à generalização de direitos coletivos, à efetiva dis-

tribuição de renda primária, segundo Amartya Sen e

Celso Furtado, prevaleceu entre essas elites um amplo

e profundo consenso. É o que explica a sonegação de

uma efetiva reforma agrária no Brasil até hoje, é o

que explica que a questão social, como na República

Velha, continue sendo tratada, nessas novíssimas re-

públicas, como questão de polícia, é o que explica que

o Brasil continue sendo campeão da concentração da

renda e da riqueza.

Em que pese todas as muitas diferenças trazidas

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

am partilhando, com as diferentes plumagens que as-

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 li 893/97) e do

Contestado 11912/1 61, 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-

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 questionamento

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.
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Ao optar pela aceleração da industrialização, JK fez a aposta acertada, denotando o que diferencia um estadista. E, ao

recusar os programas impostos pelo Fundo Monetário Internacional, que travam as economias dos países submetidos aos

seus desvarios, JK demonstrou a força e a determinação de um líder ao dirigir o seu país em direção a um novo futuro.

Dércio Garcia Munhoz

Economista e ex-presidente do Conselho Federal de Economia

traça uma visão de
futuro para o brasil

plano de metas
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Para que se possa avaliar a importância

e o alcance da estratégia desenvolvimentista

do Governo JK, é oportuno um breve

retrospecto da economia brasileira na pri-

meira metade da década de 50. De fato, só

conhecendo as dificuldades externas que o

País enfrentou desde o início dos anos 50,

em face do lento crescimento do comércio

mundial e da tendência declinante dos pre-

ços dos principais produtos de exportação,

e o crescimento dos dispêndios externos

com Serviços � especialmente fretes e ren-

das de capitais � se poderá perceber os es-

treitos limites dos caminhos que poderia um

país periférico percorrer.

Pressionado num contexto internacional

cuja prioridade era a revitalização do mundo

industrial no pós-guerra, nem a profunda

reorientação da política cambial em 1953,

removendo a valorização artificial do cruzei-

ro, que se aprofundara desde o final dos anos

40, nem o estabelecimento de um sistema

de taxas múltiplas de câmbio e mecanismos

de estímulo às exportações puderam rever-

ter os efeitos da letargia da economia mun-

dial que afetava o comércio brasileiro.

O comportamento adverso das transa-

ções externas e os compromissos com o pa-

gamento da dívida vencida encontravam,

por outro lado, um mundo em que eram

escassas as fontes de financiamento, espe-

cialmente porque o Banco Mundial e o Fun-

do Monetário Internacional estavam mais

interessados na recuperação européia � já

envolvida com os jogos de interesse da guer-

ra fria � do que na viabilização de progra-

mas de desenvolvimento para os países do

Terceiro Mundo. Diante disso e em face de

um déficit do Balanço de Pagamentos em

Contas Correntes no montante de aproxi-

madamente US$ 1,1 bilhão no período

1951/54, o principal mecanismo de finan-

ciamento dos déficits externos a que o Bra-

sil pôde recorrer foi com o não-pagamento

de fornecedores, fazendo surgir nos regis-

tros oficiais a rubrica então denominada

�Atrasados Comerciais�.

A despeito dessas dificuldades, a eco-

nomia brasileira registrou taxas de cresci-

mento elevadas na primeira metade dos

anos 50, o que se deveu à estratégia go-

vernamental, interrompida pela crise políti-

ca do final de 1954, centrada na busca de

uma ação programada de investimentos

públicos na infra-estrutura econômica � es-

pecialmente transporte e energia � e na cri-

ação de empresas que coordenassem, co-

mandassem ou financiassem investimentos

setoriais, tais como a Eletrobrás, a Petrobras

e o BNDES.

A política comercial brasileira e de ca-

pitais estrangeiros obedecia, antes de JK e

até o final de 1954, aos marcos institucionais

ditados pelas Leis nºs 1.807, de 7/1/53, e

2.145, de 29/12/53. Surgiria então, em ja-

neiro de 1955, com a Instrução nº 113, da

Sumoc, um conjunto de novas regras rela-

cionadas com importações sem cobertura

cambial, o que proporcionaria mudanças

quantitativas e qualitativas de caráter bási-

co no ingresso e na presença de capital es-

trangeiro no Brasil. Com as alterações con-

cretizadas, foi permitido o ingresso de equi-

pamentos vinculados a investimentos es-

trangeiros mediante �licença de importação

sem cobertura cambial�, com flexibilização

de diretrizes e redução de custos para o in-

vestidor. De todo modo, foi fraco, até o fi-

nal de 1954, o ingresso de capitais estran-

geiros no País, o que, segundo a Sumoc (Re-

latório de 1956, p. 146), devia-se à existên-

cia de fatores negativos internos, entre eles,

a inflação e a inadequada política de tarifas

de serviços públicos.
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Se os países em desenvolvimento viam

estreitarem-se as possibilidades de, por

meio do comércio, preservar a capacidade

de pagamento internacional e, em conse-

qüência, ampliar o endividamento externo

e os encargos financeiros dele decorrentes,

a alternativa ao estrangulamento externo

e à estagnação econômica seria avançar no

processo de substituição de importações.

Mesmo porque este não tem o caráter finito,

já que as indústrias chamadas modernas

sempre surgem e se expandem inicialmen-

te nos países industrializados, à mercê de

inovações tecnológicas e dos ganhos de es-

cala; e as nações periféricas ocupam inici-

almente apenas o papel de consumidoras

dos bens manufaturados, supridos por im-

portações, e somente num segundo está-

gio, contando-se com base industrial e mer-

cado com dimensões mínimas, podem pas-

sar a produzir internamente itens com

tecnologia de segunda ou terceira geração,

liberando divisas para compra de compo-

nentes e matérias-primas industriais e/ou

de novos produtos finais nas regiões indus-

trializadas. A substituição de importações

constitui, portanto, uma sucessão infinita de

etapas, marcando a cada avanço novos sal-

tos tecnológicos.

O Programa de Metas de JK deve ser

entendido, portanto, como inserido numa

visão histórica quanto ao papel dinâmico do

desenvolvimento industrial, em que a ex-

pansão da produção tenderia a exigir a im-

plantação de novos ramos modernos da in-

dústria metalmecânica, não só pela libera-

ção de divisas, mas também pelo efeito dos

links � efeito para trás, estimulando indús-

trias supridoras, e efeito para frente, ge-

rando atividades econômicas com o uso e a

manutenção dos novos produtos.

Um país em desenvolvimento, com base

industrial e economia de razoável porte, dis-

pondo de mercado interno de grandes pro-

porções como o Brasil, não se defrontava com

um leque de alternativas para a formulação

de um projeto econômico. Seria ou o cresci-

mento econômico com avanços em novos ra-

mos industriais ou a estagnação diante do

irresistível estrangulamento externo. A esco-

lha de um dos caminhos dependeria da visão

de futuro que se tivesse para o País, dos ho-

rizontes traçados, do projeto político das eli-

tes para com a Nação.

Ao optar pela aceleração da industria-

lização, JK fez a aposta acertada, denotan-

do o que diferencia um estadista. E ao re-

cusar os programas impostos pelo Fundo

Monetário Internacional, que travam as

economias dos países submetidos aos seus

desvarios, esterilizam as forças produtivas

e inviabilizam a consolidação de sistemas

econômicos menos dependentes, JK de-

monstrou a força e a determinação de um

líder ao dirigir o seu país em direção a um

novo futuro.

Um programa desenvolvimentista nos

moldes do Plano de Metas não poderia ab-

dicar, todavia, do uso dos mecanismos

tarifários como instrumento de política in-

dustrial, pois novos empreendimentos em

países em desenvolvimento, produzindo

em desvantagens de escala e de custos,

não se viabilizam sem o recurso a esque-

mas compensatórios. Razão pela qual o Go-

verno JK introduziria mudança substanci-

al na política comercial brasileira, com o

revigoramento da proteção tarifária, diri-

gindo e estimulando, por meio de meca-

nismos de indução, os investimentos pri-

vados para os ramos industriais conside-

rados prioritários.

O Governo

JK e o Plano

de Metas
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A moldagem
de uma nova

política
cambial e

tarifária

Diante de um duplo dilema � escassez

de divisas estrangeiras, dificultando a ma-

nutenção da capacidade de importar do

País, e desejo de manter uma elevada taxa

de crescimento da economia com saltos

qualitativos �, a política desenvolvimentista

de JK traçou metas e introduziu mecanis-

mos que necessariamente atrairiam capi-

tais externos que lideravam a produção in-

dustrial nos países centrais nos ramos que

o Plano de Metas elegeu; não só porque,

de algum modo, tratava-se de empresas que

já se encontravam no mercado brasileiro �

como montadoras locais ou fornecedoras de

bens produzidos na matriz �, mas especial-

mente porque o programa do governo abria

oportunidades para a implantação de uni-

dades produtivas no País, embora, parale-

lamente, teria depois que fechar as portas

para novos empreendimentos, a fim de não

comprometer projetos internos ainda em

fase de maturação.

Nessa estratégia governamental, pro-

curou-se incentivar a implantação de seto-

res da então indústria moderna � automo-

bilística, elétrica/comunicação e de constru-

ção naval � e, na esteira dessas indústrias,

a expansão de ramos como a química, mi-

neração e metalurgia. O Estado, por sua vez,

dirigia sua atenção para investimentos na

modernização ou expansão de serviços da

infra-estrutura econômica 1.

Como o sistema de taxas múltiplas de

câmbio não oferecesse flexibilidade sufici-

ente para, por meio da proteção ao merca-

do interno, assegurar escala ótima das uni-

dades produtivas e a conseqüente viabili-

dade dos investimentos, tornou-se neces-

sária uma ação paralela e complementar

na área das tarifas alfandegárias.

Nesse contexto, pode-se entender a

reforma cambial e tarifária do Governo JK,

em 1957, com a vigência da chamada Lei

da Reforma das Tarifas das Alfândegas (Lei

nº 3.244, de 14/8/1957), que reintroduziu o

regime de tarifas alfandegárias ad-valorem,

com quatro diferentes grupos tarifários,

subsistindo duas categorias cambiais do sis-

tema de 1953, além da permanência do

regime de leilões. O Governo JK restabele-

cia, assim, os mecanismos de proteção

tarifária no bojo da política industrial, já que

o sistema anterior perdera totalmente a

eficácia dada a convivência do regime de

tarifas alfandegárias específicas (valores fi-

xos) com os aumentos de preços registrados

desde o pós-guerra. Estabelecidos os me-

canismos institucionais básicos para a atra-

ção de investimentos estrangeiros voltados

para a substituição de importações indus-

triais, o volume de recursos externos inves-

tidos na economia brasileira rapidamente

se elevou, alcançando US$ 570 milhões no

período de 1956 a 1960, contra menos de

US$ 100 milhões no qüinqüênio anterior. A

maior parcela dos recursos ingressados se

destinaria aos ramos automobilístico/

autopeças, em que a presença estrangeira

tenderia a ser majoritária dadas as carac-

terísticas de produção concentrada em pou-

cas empresas (oligopólios), que então já

marcava a indústria de material de trans-

porte nos diferentes países.

A manutenção da política desenvol-

vimentista de Juscelino enfrentaria, porém,

dificuldades quase que intransponíveis de-

vido aos déficits continuados no Balanço de

Pagamentos, acumulando aproximadamen-

te US$ 1,5 bilhão negativos no qüinqüênio.

Mas, confirmando os resultados obtidos na

substituição de importações, a Balança Co-

mercial apresentou-se superavitária em

todo o período (salvo um pequeno déficit,

de US$ 23 milhões, em 1960), ainda que

registrando saldos com tendência decres-

cente. Os gargalos encontravam-se mais

uma vez na área de Serviços, como se veri-

ficara na primeira metade da década, cujos

pagamentos líquidos ficaram próximos de

US$ 1,9 bilhão no qüinqüênio, e nas dificul-

dades do financiamento internacional, já que

o volume de empréstimos e financiamen-

tos obtidos pelo País eram totalmente ab-

sorvidos no pagamento da amortização da

dívida externa 2.

A necessidade de gerar recursos com o

aumento das exportações constituía uma

preocupação presente no Governo JK, que,

por ocasião da reforma cambial de 1957,

classificou, na categoria cambial mais favo-

rável, a maioria dos produtos considerados

não-sensíveis a manipulações dos preços

externos. Essa atenção se justificava pela

queda nas receitas de exportação do País

desde 1950, com as vendas de 1958, após

substancial recuo, nivelando-se em torno de

US$ 1,2 bilhão, quando, na primeira meta-

de da década, chegou a alcançar perto de

US$ 1,8 bilhão. O Brasil enfrentava, por-

tanto, os reflexos da instabilidade dos pre-

ços agrícolas na economia mundial, já que

os produtos agrícolas respondiam por 82,4%

das receitas (1958) e apenas o café, cujos

preços desabavam, representava mais da

metade das vendas externas 3. Circunstân-

cia que levou o governo a aumentar, em

janeiro de 1959, as bonificações concedi-

das às vendas externas no regime de taxas

múltiplas de câmbio. Poucos meses depois,

em abril, inúmeros produtos agrícolas eram

transferidos para o mercado livre de câm-

bio, com significativo aumento de receitas

para o exportador, num percurso que, ao

final de 1959, incluía na categoria a quase

totalidade dos produtos.

O que se procurava, com o aumento

das exportações, era ampliar o nível dos

superávits comerciais como única alternati-

va para a cobertura dos dispêndios com

Serviços, buscando assim conter os déficits

em Contas Correntes e o endividamento

externo. Com isso, ficaria minimizada a de-

pendência de financiamentos interna-

cionais, de qualquer forma praticamente

inexistentes 4.
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Críticas à
política

econômica
de JK

Dadas as pressões que, desde o iní-

cio, foram feitas ao novo presidente, tan-

to pela decisão de construir Brasília como

em face das metas de �queimar� etapas

no caminho da rápida industrialização, não

constitui surpresa as críticas surgidas à

sua política econômica. Duas restrições

principais eram citadas pelos críticos do

Plano de Metas, que, de algum modo, re-

presentavam a posição do FMI: as pres-

sões inflacionárias provocadas pelos

déficits públicos, que se diziam decorren-

tes dos excessos de gastos do governo; e

os déficits externos que derivariam das

importações excessivas de bens como tri-

go e petróleo, cujo consumo se dizia sub-

sidiado pela taxa de câmbio favorecida

(�câmbio de custo�).

Foi com base em tais suposições que

o governo que sucedeu a JK, submeten-

do-se às diretrizes do Fundo Monetário

Internacional, logo no início de 1961, ini-

ciou o desmonte das bases do plano de

desenvolvimento, com uma profunda e

desastrosa reforma cambial (Instruções

nºs 204, de março de 1961, e 208, de

junho de 1961, da Sumoc), visando al-

cançar o que oficialmente se designava

�verdade cambial�.

A Instrução nº 204 suprimiu os leilões

de câmbio e dobrou o preço do �câmbio de

custo�, que passou de Cr$ 100,00 para Cr$

200,00 e, em junho, já alcançava Cr$

260,00, com a extinção do câmbio especi-

al, criando paralelamente entraves de cus-

tos às importações. Inevitável foi o impac-

to de custos decorrentes do monetarismo

caolho e a conseqüente desestabilização da

economia brasileira.

A
C
J/

JG
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A
improcedência

das críticas
ao Plano de

Metas

Numa avaliação mais global, observa-

se que a reforma cambial de 1961 não re-

duziu as importações, que foram prejudica-

das sob o argumento de que o câmbio favo-

recido estimulava o consumo e o desperdí-

cio; não teve qualquer conseqüência favo-

rável ao orçamento, com a retirada dos su-

postos subsídios a importações essenciais;

não era necessária para melhorar os ga-

nhos dos exportadores, estimulando as re-

ceitas, tanto é que estabeleceu restrições

à conversão de cambiais pelo mercado li-

vre e ainda o pagamento parcial em letras

de exportação. Em compensação, a dupli-

cação dos custos das importações de itens

como trigo, petróleo e fertilizantes desor-

ganizou gravemente a economia brasileira,

dado o grande impacto inflacionário, e ge-

rou uma perversa redistribuição de renda

contra os grupos de menor renda e os assa-

lariados em geral.

As importações de trigo e petróleo,

itens essenciais e inelásticos aos preços �

que representavam 25% do total das im-

portações brasileiras �, não se veriam re-

duzidas após a Instrução nº 204: as com-

pras de trigo situaram-se em torno de US$

120 milhões anuais no triênio 1959/61 e as

importações de petróleo e derivados fica-

ram muito próximas de US$ 200 milhões

anuais no mesmo período. E, se o consumo

de combustíveis vinha se elevando anteri-

ormente à Instrução nº 204, juntamente

com a produção interna de petróleo, isso se

devia ao explosivo aumento da produção

automobilística � 50% ao ano em 1959 e

1960. Fato surpreendentemente

desconsiderado pelos monetaristas, que sim-

plesmente viam a evolução dos gastos com

as importações de combustíveis sem consi-

derar a análise das possíveis causas.

Outro ponto fundamental para o enten-

dimento dos benefícios do Plano de Metas

e dos equívocos que alimentaram as críti-

cas à política econômica de JK, partindo de

setores afinados com o monetarismo

simplista do FMI, emerge quando se anali-

sa a questão dos déficits públicos. O argu-

mento-chave apresentado para a crítica à

política cambial e fiscal do Governo JK era

os supostos subsídios concedidos para as

importações que recebiam tratamento fa-

vorecido, como petróleo, trigo, fertilizantes,

papel de imprensa, etc. O que se observa,

todavia, é que o esquema de taxas múlti-

plas de câmbio que vigorava até o

surgimento da Instrução nº 204 não exigia

subsídios governamentais com o �câmbio de

custo�, não sobrecarregando, portanto, o or-

çamento. De fato, as receitas de ágios do

governo alcançaram Cr$ 179,8 bilhões em

1960 e as despesas com bonificações che-

garam a tão-somente Cr$ 54,4 bilhões, com

um saldo de Cr$ 125,4 bilhões 5. Isso signi-

fica que o sistema teria permitido subs-

tancial aumento das bonificações se o ob-

jetivo fosse ampliar os estímulos às expor-

tações, sem necessidade de provocar o

choque de custos desfechado sobre a eco-

nomia em março de 1961, que seria res-

ponsável pela desestabilização do sistema

econômico, com graves implicações

sociopolítico-econômicas.

Na realidade, duas diferentes motiva-

ções teriam originado a reforma cambial

de 1961: as pressões do Fundo Monetário

Internacional contra o sistema de taxas

múltiplas de câmbio e a complexa política

cambial brasileira, que contrariava a filo-

sofia liberalizante daquela instituição; as

dificuldades para obtenção de financiamen-

to internacional, dada a ausência do Ban-

co Mundial, e o fracasso do Fundo Mone-

tário Internacional como fonte de recur-

sos de longo prazo, atuação que, aliás,

nunca se inscreveu entre os objetivos da-

quela instituição.

Da análise dos dados da economia bra-

sileira nos anos 50 e na primeira metade

dos anos 60, pode-se dizer que a reforma

cambial de 1961, de inspiração monetarista,

foi inadequada aos objetivos procurados e

incompatível com a natureza dos problemas

que afetavam as contas externas do Brasil.

Ela contrariou o princípio da incapacidade

do sistema econômico para assimilar cho-

ques, em razão do que provocou a desorga-

nização da economia e da própria socieda-

de, dados os componentes de custos finan-

ceiros, que, incorporados pelas empresas e

transferidos para os preços, foram respon-

sáveis pela rápida aceleração inflacionária,

com o Índice Geral de Preços de dezembro

a dezembro saltando de 30,5% em 1960

para 47,7% em 1961.
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As dificuldades de
financiamento do
desenvolvimento

 Se a manutenção da liquidez

internacional do País dependia basicamente

da contratação de empréstimos externos,

as fontes de financiamento disponíveis eram

escassas e rígidas. Os recursos do Banco

Mundial para o desenvolvimento inexistiram

até o final dos anos 50, como já mencionado,

e a alternativa do FMI era inacessível, quer

pela insuficiente disponibilidade, quer pela

rigidez dos critérios operacionais e pelo grau

de intervencionismo acoplado às operações.

Com isso, o Brasil teria de situar-se na

condição de inadimplente no Governo JK,

repetindo o que ocorrera na primeira

metade da década, quando ressurgiram os

Atrasados Comerciais, ou seja, as dívidas

pendentes com exportadores de outros

países. Além disso, o Brasil recorreu ao

Eximbank, tesouro americano, ou a grupos

de banqueiros privados para obter

empréstimos de emergência, a fim de cobrir

os compromissos com fornecedores. Assim

sendo, de US$ 1,7 bilhão registrado no

Balanço de Pagamentos como compensa-

tório do déficit global, entre 1951 e 1960,

os Atrasados Comerciais parti-ciparam com

US$ 635 milhões, ou seja, 37,3%, e o Fundo

Monetário Internacional propiciou apenas

10,5% das necessidades brasileiras (US$

178 milhões).

A insignificante participação do FMI no

financiamento compensatório de um país que

registrava problemas de balanço de paga-

mentos fornece elementos para que se pos-

sa avaliar o fracasso daquela instituição no

que se refere ao auxílio a países deficitários

� uma de suas propostas básicas �, o que na

década de 50 era mera retórica. É fato que

os financiamentos não-compensatórios pas-

saram a ter maior peso na cobertura das ne-

cessidades de recursos externos na segunda

metade dos anos 50, tais como importações

financiadas e investimentos estrangeiros. Os

empréstimos/financiamentos externos, toda-

via, continuavam tendo prazos relativamen-

te curtos e, no final de dezembro de 1960, o

esquema de amortização da dívida externa

indicava que no primeiro ano se venceria

35,5% da dívida, exigindo amortizações de

aproximadamente US$ 1,1 bilhão 6, o que

significava pouco mais que 90% das receitas

de exportação em 1960.

Se os investimentos não geravam divi-

sas que financiassem parcialmente os

déficits do Balanço de Pagamentos � de

qualquer modo, o seu volume era pouco sig-

nificativo em comparação com os déficits

do País e, em grande parte, correspondiam

à importação de equipamentos �, contribu-

íam para ampliar a capacidade produtiva

interna num período em que foi rápido o

crescimento industrial na política de substi-

tuição de importações, proporcionando,

portanto, economia de divisas.

A
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O rápido
crescimento

econômico
com o Plano

de Metas

A política de substituição de importa-

ções permitiu que o setor industrial conti-

nuasse apresentando as elevadas taxas de

crescimento que vinham sendo mantidas de

modo quase ininterrupto desde o pós-guer-

ra, embora, em 1958, o aumento da produ-

ção manufatureira tivesse sido excepcional-

mente elevado (16,2%). Conseqüentemen-

te, os setores diretamente atingidos pelo

Plano de Metas, como o de Material de

Transporte e Material Elétrico e o de Co-

municação, registraram aumento explosivo

da produção no qüinqüênio 1956/60, res-

pectivamente, 532% e 276%, enquanto

áreas industriais beneficiadas indiretamen-

te tiveram aumentos de produção muito

acima da expansão geral da indústria: a

Química, com elevação de 100% na produ-

ção no qüinqüênio; a Mecânica, com cresci-

mento de 71%; e a Metalúrgica, com au-

mento de 68,5%. A Indústria de Transfor-

mação como um todo teve um crescimento

de 62,3% nos cinco anos do Governo JK, o

que significa aumento geométrico médio

anual excepcionalmente elevado (10,2%) na

produção agregada do setor.

Com o Plano de Metas, a economia

cresceu rapidamente, com expansão do PIB

a taxas médias próximas de 7%; mas, no

final do período, no biênio 1959/60, o au-

mento do produto real era mais acelerado,

alcançando 7,6% ao ano. Em 1960 e 1961 �

neste ano a política de JK ainda refletiu no

comportamento da economia �, o cresci-

mento do PIB situou-se em torno de 10%

ao ano. Como se tratasse de um plano de

desenvolvimento para estimular investimen-

tos em inúmeros setores produtivos e cuja

implantação se deu paralelamente à cons-

trução da nova capital e das vias de ligação

desta com as diversas regiões do Brasil, o

programa de JK refletiu de forma ampla na

economia brasileira, pois o crescimento in-

dustrial tem impacto direto nas atividades

de transporte e comercialização, gerando em-

pregos e rendas, ampliando o mercado de

consumo e criando novas oportunidades de

investimentos. O programa funcionava, pois,

exatamente ao contrário do processo regres-

sivo e recessivo que os monetaristas tão bem

sabem implementar, desemprego e empo-

brecimento da população, travando a econo-

mia e as oportunidades de investimentos.

A tabela I contém uma síntese de como

o programa desenvolvimentista de Jusceli-

no abrangeu diferentes setores da econo-

mia e do sistema de transporte, represen-

tando, de fato, um salto para o futuro. Sem

contar que a interiorização da capital e as

rodovias implantadas no próprio Centro-Oes-

te e nas ligações da região com o Norte, o

Nordeste e o Centro-Sul integraram novas

regiões produtoras de bens agrícolas e pe-

cuários, como Goiás e Mato Grosso, com os

grandes centros consumidores e portos de

escoamento de exportações. Além do as-

pecto politicamente fundamental, o de im-

pulsionar o processo de integração

territorial.

Talvez tenha faltado a Juscelino, para

completar o seu programa desenvolvi-

mentista, uma audácia adicional, incorpo-

rando um projeto ferroviário que poderia ter

sido uma nova ferrovia interligando o Nor-

deste ao Centro-Oeste. Mas seria pedir de-

mais, haja vista que, nos governos que o

sucederam, a tendência foi encolher a ma-

lha ferroviária do País 7.
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Tabela I - O Crescimento da Economia no Governo JK
Evolução no Qüinqüênio 1956/1960

Discriminação 1956 1960 Evolução no quinquênio  Aumento 1956/60

                %                             1956 - 1960  %       Quantidade

Agricultura/Pecuária

1 - Área cultivada (milhões de hectares)   21,9 26,4 4,5 20,5

2 - População bovina (milhões de cabeças) 63,6 74,0 9,6 16,4

Indústria/Indústia Extrativa

1 - Petróleo bruto (milhões de barris/dia) 2,0 29,6 27,6 1.380,0

 2 - Cimento (milhões de toneladas métricas) 2,7 4,4 1,7 63,0

3 - Aço em lingotes (milhões de toneladas) 1,2 1,8 0,6 50,0

4 - Eletricidade (milhões Kw - pot. Instalada) 3,1 4,2 1,1 35,5

5 - Automóveis, caminhões, etc. (mil unidades) 30,7 133,1 102,4 333,6

Estradas

1 - Estradas de ferro (mil km) 37,1 38,3 1,2 3,2

2 - Rodovias não-pavimentadas (mil km) 19,9 25,0 5,1 25,6

3 - Rodovias pavimentadas (mil km) 2,4 9,0 6,6 275,0

Fontes: Banco do Brasil S.A. (Relatórios de 1958, 1960 e 1962) e Conselho Nacional de Economia, Exposição da Situação Econômica (1962). CNE/Rio, 1963, p. 79
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 A política econômica no Governo JK

foi muito questionada não só pela decisão

de investir na construção de Brasília e trans-

ferir a capital federal para o centro geográ-

fico do País, mas também porque Juscelino

não cedeu às pressões para, ainda em 1958,

abortar o Plano de Metas. Realmente, os

críticos da economia do Governo JK tenta-

ram detonar um programa de governo que

visava alcançar metas físicas � o que signi-

fica crescimento econômico efetivo em fa-

vor de uma linha de ação de caráter orto-

doxo voltada para objetivos abstratos, mas

que fecham os horizontes, levando à

recessão e ao desemprego, tais como: equi-

líbrio orçamentário (sempre desprezado pe-

los países ricos); metas inflacionárias fun-

dadas em modelos teóricos puramente aca-

dêmicos; contenção do consumo interno e

dos investimentos a fim de reduzir as im-

portações, ajustando os dispêndios ao re-

cuo do comércio mundial e dos preços das

exportações.

Ora, as metas físicas num planejamen-

to indicativo nos moldes do Plano de Metas

partem de uma concepção muito mais rea-

Um balanço
final do

Governo JK

lista e se inserem num projeto para o futu-

ro, pois visam ao crescimento econômico e

a seus efeitos derivados, tais como a mo-

dernização industrial, a ampliação do nível

de emprego, a melhoria da qualificação dos

trabalhadores da indústria e os desdobra-

mentos na área da elevação salarial e do

padrão de vida da população. Isso, em sín-

tese, representa a consolidação de um am-

plo mercado interno e o alcance da justiça

social. Juscelino preferiu enfrentar as iras

do monetarismo débil e desorganizador da

economia e das bases sociais a renunciar

aos seus sonhos de um Brasil dinâmico e

moderno.

Um breve balanço comparativo do

qüinqüênio JK com os períodos que antece-

deram e sucederam ao seu governo (tabela

II) revela que Juscelino não só fez a aposta

certa, mas conseguiu muito mais em prol

do País a preço bem inferior.

Os indicadores econômicos são

irrefutáveis: crescimento muito maior da

produção industrial e da economia global,

com um aumento muito menor do

endividamento externo e taxas de inflação

pouco superiores às do qüinqüênio anterior

� justificável porque a industrialização

substitutiva de importações sempre provo-

ca aumentos de custos internos 8 e uma in-

flação substancialmente inferior à do

qüinqüênio seguinte, quando a política cam-

bial de cunho monetarista provoca uma ex-

plosão inflacionária, maior aumento do

endividamento externo e, assim mesmo,

registra taxas medíocres de crescimento in-

dustrial e global.

Talvez não se possa prestar melhor

homenagem a JK do que relembrar que

a sua visão de futuro e o seu espírito de

brasilidade deixaram marcas profundas

de dedicação e amor ao País como uma

derradeira herança aos brasileiros. As

bases de uma indústria moderna, dinâ-

mica e responsável pela criação de opor-

tunidades de trabalho, de melhores sa-

lários, de esperanças revividas. A nova

capital como um marco cravado no co-

ração do País, simbolizando a ousadia de

um líder, a fé de um estadista e a confi-

ança de um povo na capacidade de tra-

çar os próprios destinos.

Tabela II - Crescimento do Produto, Aumento da Dívida Externa e Inflação
Uma Visão Comparativa do Governo JK

Período Crescimento Industrial Crescimento do PIB Aumento da Dívida Externa Inflação IGP DI

% % US$ milhões %

1951/55 45,9 38,9 950 121,1

1956/60 61,0 39,1 729 175,5

1961/65 19,7 24,6 1.008 988,9

Fonte: IBRE/FGV, �Contas Nacionais�, in Conjuntura Econômica, FGV/Rio, Setembro de 1971; e Munhoz, Dércio Garcia, �Recursos Externos no Brasil - 1947 a 1971�, in Conjuntura Econômica, FG/Rio, p. 89-94.



59Revista do Legislativo

1 Já no primeiro ano de execução do Pla-

no de Metas, em 1956, o governo ob-

tivera inúmeros financiamentos do

Eximbank, cobrindo importações liga-

das a investimentos estatais na infra-

estrutura, tais como os recursos desti-

nados ao reaparelhamento de ferrovi-

as e portos, dragagem e expansão da

usina de Paulo Afonso, investimentos

na construção ou ampliação de usinas

na área da Cemig, etc. (Ver Relatório

da Sumoc, 1956, p.149).

2 Essa dificuldade no financiamento exter-

no levaria o governo a recorrer intensa-

mente às operações de swaps � troca

temporária de moedas estrangeiras por

moeda nacional com multinacionais aqui

instaladas �, ficando o governo com o

�risco de câmbio�, o que acarretava pe-

sado encargo financeiro ao Tesouro. Em

1960, a contratação bruta de swaps al-

cançou US$ 231 milhões, o equivalente

a 50,5% do déficit em Contas Correntes.

3 Os preços médios do café brasileiro recu-

aram perto de 20% entre 1956 e 1958,

agravando as perdas nos anos seguintes,

o que acumulou uma queda de 40% en-

tre 1956 e 1960 (Boletim da Sumoc, mar-

ço de 1961, p. 24).

4 Para que se tenha idéia das dificuldades

de financiamento internacional, basta

comparar os déficits brasileiros entre

1956 e 1960, de US$ 1,5 bilhão, e o to-

tal de empréstimos do Banco Mundial a

todos os países filiados no período entre

1953 e 1957, cujos desembolsos efeti-

vos chegaram a US$ 1,4 bilhão (Ver, do

autor, �Financiamento Internacional. Da

Expansão ao Impasse Atual�, in Conjun-

tura Econômica (Rio, Fundação Getúlio

Vargas) Vol. 28, nº 12, dezembro de

1974, p. 63-70).

5 Esse saldo, equivalente a aproximadamen-

te 4,5% do PIB, destinava-se à cobertu-

ra do crédito rural e a investimentos na

pavimentação de rodovias.

6 Da dívida externa brasileira no final de

1960, 18,7% se referiam a empréstimos

compensatórios (no FMI, Eximbank, te-

souro americano, etc.); 40,2% se liga-

vam a financiamento de importações;

3,9%, à dívida externa consolidada;

11,4%, a empréstimos em moeda; e

25%, a empréstimos diversos (Ver

Munhoz, Dércio Garcia, �Dívida Externa

Brasileira�, in Conjuntura Econômica (Rio,

Fundação Getúlio Vargas), Vol. 26 (4),

abril de 1972, p. 52-57).

7 Ainda recentemente, na segunda metade

dos anos 80, viu-se como o presidente

Sarney foi sabotado no seu objetivo de

construção da ferrovia interligando a Es-

trada Carajás/São Luís ao Centro-Oeste:

o seu próprio ministro da Fazenda nega-

va a possibilidade de incluir uma verba

equivalente a US$ 100 milhões no Orça-

mento de 1989, para as obras da ferro-

via, como pretendia o presidente. Na oca-

sião (1988), o Ministério gastava num

único mês o equivalente ao custo total

orçado para a ferrovia (US$ 2,4 bilhões),

apenas com os juros decorrentes da es-

peculação financeira com títulos públicos,

fruto da ação conjunta do Banco Central

com o Ministério da Fazenda.

8 Isso porque a única forma de superar as

desvantagens comparativas decorrentes

do relativo atraso tecnológico e da me-

nor escala de produção é o recurso a ins-

trumentos compensatórios, como a

tarifação de importações.

Notas
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JK 100 ANOS

a história do líder que virou estadista
a biografia de juscelino kubitschek

A biografia de Juscelino Kubitschek já mereceu várias versões. Esta que a Revista do Legislativo reproduz está incluída

no Dicionário Biográfico de Minas Gerais � Período Republicano 1889/1991, editado pela Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. O trabalho foi coordenado por

Norma de Góis Monteiro e o verbete de JK é assinado pela historiadora Vera Alice Cardoso Silva. Outras 1.581

personalidades mineiras estão biografadas na primeira edição do Dicionário Biográfico de Minas Gerais, que data de

1994, disponível para consulta na Biblioteca �Camilo Prates� da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
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Político, médico e empresário, nasceu em 12 de setembro de

1902, em Diamantina/MG, e faleceu em 22 de agosto de 1976, vítima

de acidente automobilístico na Via Dutra, próximo a Rezende/RJ, sen-

do sepultado em Brasília/DF, no cemitério Campo da Esperança. No dia

12 de setembro de 1981, seu corpo foi transladado para o Memorial

JK, em Brasília.

Filho de João César de Oliveira e Júlia Kubitschek de Oliveira.

Pelo lado paterno, pertenceu a uma família de �capangueiros�, como

eram conhecidos os pequenos comerciantes que negociavam com dia-

mantes adquiridos dos garimpeiros. Do lado materno, o bisavô era o

marceneiro João Nepomuceno Kubitschek, imigrante vindo da Boê-

mia, então parte do Império Austro-Húngaro, que deve ter entrado no

Brasil por volta de 1830/35, casando-se pouco depois com uma brasi-

leira. O avô materno de Juscelino, Augusto Elias Kubitschek, foi co-

merciante de recursos escassos e jamais deixou Diamantina. O tio-avô,

João Nepomuceno, destacou-se como advogado provisionado e pro-

fessor. Durante a Monarquia, ocupou o posto de diretor de Instrução

Pública na Província. Participou do movimento republicano ao lado de

João Pinheiro. Na República, elegeu-se senador estadual e vice-presi-

dente do Estado, compondo a chapa do Partido Republicano Mineiro,

com Crispim Jacques Bias Fortes, para o mandato de 1896/98. O pai

de Juscelino, João César de Oliveira, foi sucessivamente garimpeiro,

lapidador, caixeiro viajante. Por algum tempo, exerceu as funções de

delegado de polícia, cargo não remunerado naquela época, tendo sido

depois nomeado fiscal de Rendas Municipais. Morreu aos 33 anos,

vitimado pela tuberculose, no dia 10 de janeiro de 1905. Sua mãe,

Júlia, professora primária no município desde 1895, assumiu então a

educação dos filhos, Juscelino e Maria da Conceição (1901/65).

Concluídos os primeiros estudos, o único meio de Juscelino

continuá-los sem sair de Diamantina foi ingressar no Seminário

Diocesano, para o qual entrou em 1914. Ali, recebeu ensino gratuito,

não tendo, no entanto, assinado o compromisso de seguir carreira

eclesiástica. Deixou aquele educandário em 1917, tendo então de mudar-

se para Belo Horizonte, onde prestaria os exames preparatórios para o

curso superior. Para resolver seu problema de manutenção na Capital,

prestou concurso para a Repartição Geral dos Telégrafos, em 1919.

Embora aprovado, sua nomeação só saiu em maio de 1921, ano em

que concluiu os exames preparatórios, ingressando na Faculdade de

Medicina em janeiro de 1922. Fez todo o curso trabalhando à noite

como telegrafista. Na repartição, foi colega de José Maria Alkmim,

seu amigo desde 1916, que acabou casando-se com uma de suas pri-

mas. Teve outros colegas e contemporâneos que vieram a destacar-se

na vida pública: Pedro Nava, Odilon Behrens, Pedro Sales, Rafael de

Paula Souza.

Após formar-se, em 17 de dezembro de 1927, permaneceu liga-

do à Faculdade como assistente nas cadeiras de Clínica Cirúrgica e

Física Médica, regidas pelos professores Otaviano de Almeida e Baeta

Viana. Trabalhou também como assistente de Júlio Soares, de quem

veio a ser cunhado, na Clínica Cirúrgica da Santa Casa. Nessa mesma

época, graças à interferência de Alkmim, já formado em Direito e vice-

diretor da Imprensa Oficial, foi nomeado médico da Caixa Beneficente

daquele órgão. Após dois anos de exercício da profissão, Juscelino

decidiu aperfeiçoar-se na Europa. Reunindo as economias e com a

ajuda de um empréstimo bancário, seguiu para Paris, em abril de 1930.

Ali, no Hospital Cochin, seguiu o curso de especialização em Urologia,

ministrado pelo professor Maurice Chevassu. Só retornou ao Brasil em

novembro de 1930, após a vitória da revolução que levou Getúlio Vargas

ao poder. No dia 17 de março de 1931, foi nomeado médico da Força

Pública Mineira, sendo encarregado do Laboratório de Análises Clíni-

cas do Hospital Militar e do Serviço de Urologia.

Em 30 de dezembro daquele ano, casou-se no Rio de Janeiro/

DF, com Sara Gomes de Lemos, filha de um político mineiro já falecido,

Jaime Gomes de Souza Lemos. Seu casamento tornou-o parente por

afinidade dos políticos Otacílio, Francisco e Jair Negrão de Lima, de

quem sua mulher era prima pelo lado materno. Uma das irmãs de Sara,

Amélia, casou-se com Gabriel de Resende Passos, que disputou com

Juscelino o governo de Minas, em 1950, como candidato da UDN.

Em julho de 1932, quando da eclosão da Revolução

Constitucionalista, o capitão-médico Juscelino Kubitschek seguiu com

as forças legalistas para a frente de batalha, na região da Mantiqueira,

onde o coronel do Exército Cristóvão Barcelos encarregou-o de montar

um hospital para o atendimento dos feridos.

Entre as amizades feitas na campanha, foi de especial relevân-

cia para Juscelino a do delegado federal na região, o futuro interventor

e governador de Minas Benedito Valadares Ribeiro. Pelas mãos deste,

já na direção pública do Estado desde 13 de dezembro de 1933, Jusce-

lino entrou na vida pública como membro do Gabinete Civil do novo

interventor. Nesse cargo, começou a se interessar pela política de

José Maria Alkmim

Sara Gomes de Lemos

Benedito Valadares

ACJ/JG

AALEMG/JG

AALEMG/JG
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Diamantina, obtendo liberação de verba para a construção da ponte

ligando a cidade a Rio Vermelho.

Já na vigência da Constituição de 16 de julho de 1934, elegeu-

se deputado federal pelo Partido Progressista, no pleito realizado em

14 de outubro de 1934. Sua liderança regional confirmava-se com as

eleições municipais de junho de 1936, com a vitória de seu candidato à

Prefeitura de Diamantina e a conquista de 11 das 15 cadeiras na Câma-

ra Municipal daquela localidade. Como deputado federal, Juscelino já

encontrou em vigor a Lei nº 48, de 4 de abril de 1935, que se tornou

conhecida como Lei de Segurança Nacional. O panorama político

radicalizava-se com a atuação ativa do movimento de direita, concen-

trado na Ação Integralista Brasileira, e do movimento de esquerda,

organizado na Aliança Nacional Libertadora. A falta de partidos nacio-

nais dificultava a institucionalização do novo regime. Em verdade, o

estadualismo que marcara a vida política nacional durante a Primeira

República recrudescia à medida que começavam as articulações para

as eleições presidenciais marcadas para 1938. A representação classista

no Congresso e o Clube Três de Outubro, que reunia a liderança do

movimento tenentista, não conseguiram modificar os costumes políti-

cos herdados do liberalismo formal que caracterizara o regime

oligárquico. Aos poucos, fortaleciam-se as razões que levaram a lide-

rança nacional, encabeçada por Vargas, a impor ao País o autoritarismo

modernizador do Estado Novo. Juscelino não participou de nenhuma

das articulações da oposição � quer da direita, quer da esquerda �

contra Vargas e o regime centralizador que aos poucos se impunha,

destruindo os resquícios do federalismo tradicional da Primeira Repú-

blica. Mesmo com as forças que no Congresso apoiavam o governo

federal, instalava-se a dissensão, como ficou claro quando da eleição

do presidente da Mesa da Câmara dos Deputados, realizada em 3 de

maio de 1937. Pedro Aleixo, favorável às orientações varguistas, rece-

beu 152 votos e Antônio Carlos, um dos últimos representantes do

liberalismo tradicional, foi derrotado com 131 votos.

No dia 10 de novembro de 1937, aproveitando-se do ambiente

de intensa polarização política, criado não só pela campanha dos can-

didatos à presidência da República (o oposicionista Armando de Sales

Oliveira, o governista José Américo de Almeida e o integralista Plínio

Salgado), como também pela campanha anticomunista liderada pelo

governo federal, Getúlio Vargas deu o golpe que instituiu o Estado

Novo. Com apoio da alta cúpula militar, fechou o Congresso Nacional e

declarou extintos os partidos políticos. Desalentado com o rumo toma-

do pela política brasileira, Juscelino decidiu abandonar a vida pública.

Retornou à clínica em Belo Horizonte e às atividades na Santa Casa.

Em fins de 1938, foi promovido a tenente-coronel-médico da Força

Pública e nomeado chefe do Serviço de Cirurgia do Hospital Militar.

Sua volta à carreira política se deu quase que à sua revelia,

com a nomeação para a Prefeitura de Belo Horizonte, em 15 de abril

de 1940. Benedito Valadares o havia sondado previamente, mas Jus-

celino recusara o cargo. Surpreendido com a publicação de sua

investidura no �Minas Gerais�, não teve como recusar. A princípio,

buscou conciliar a medicina com a administração pública. Só aban-

donou a primeira profissão definitivamente no início de 1945. À frente

da Prefeitura de Belo Horizonte, pôs em prática uma série de medi-

das destinadas a modernizar e ampliar a cidade. Autorizou o

asfaltamento das Avenidas Afonso Pena e do Contorno e a abertura

de avenidas radiais ligando a Avenida do Contorno às áreas suburba-

nas e às vias de acesso à cidade. Promoveu a ampliação do Bairro de

Lourdes, a criação de novos bairros, como o Sion, a Cidade Jardim

(concebida na ocasião como um bairro modelo) e o dos Industriários.

Criou a Escola de Pintura do Parque Municipal, entregando-a à com-

petente e sensível direção de Alberto da Veiga Guignard. Fundou a

Escola de Arquitetura e Belas-Artes, posteriormente incorporada à

Universidade Federal de Minas Gerais. Em abril de 1941, passou a

presidir a Sociedade de Cultura Inglesa de Belo Horizonte, fazendo

declarações favoráveis aos aliados por ocasião da Segunda Guerra

Mundial. Mas, como prefeito, sua mais notável realização foi o con-

junto arquitetônico da Pampulha, a primeira grande obra pública de

Oscar Niemeyer. A construção da capela, sob a invocação de São

Francisco de Assis, mereceu a desaprovação de dom Antônio dos

Santos Cabral, arcebispo de Belo Horizonte, por ter sido projetada

por Niemeyer e pintada por Cândido Portinari fora dos padrões clás-

sicos da arte sacra (só em abril de 1959, após a mudança do arcebis-

po, o templo seria consagrado pelas autoridades eclesiásticas). Ini-

ciou a construção do Teatro Municipal, mais tarde batizado de Francis-

co Nunes. Ordenou a reconstrução da Fazenda Velha, única construção

ainda existente do primitivo povoado de Curral del-Rei, núcleo inicial

de Belo Horizonte, instalando ali o Museu da Cidade. Fundou o Lar dos

Meninos para crianças desamparadas. Instalou restaurantes populares

e o Serviço de Ambulatório do Hospital Municipal.

Getúlio Vargas

Av. Afonso Pena

Igreja de São Francisco

AMHAB
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No final do Estado Novo, Juscelino apoiou a candidatura do

então ministro da Guerra, general Eurico Gaspar Dutra, à presidência

da República, já sob a bandeira do recém-criado Partido Social Demo-

crático. Participara da convenção de lançamento do PSD, no dia 8 de

abril de 1945, patrocinada pelo interventor Benedito Valadares Ribei-

ro. Foi, na ocasião, indicado 1º-secretário do Partido em Minas. Em 17

de julho daquele ano, a 1ª Convenção Nacional do PSD homologou a

candidatura de Dutra para a presidência. No dia 8 de outubro, o PSD

mineiro lançava sua lista de candidatos à Assembléia Constituinte, in-

cluindo o nome de Juscelino.

Com a deposição de Vargas, no dia 29 de outubro de 1945,

deixou a Prefeitura de Belo Horizonte, onde foi substituído pelo enge-

nheiro João Gusman Júnior. Usando da influência que lhe garantia a

expressiva votação que obteve como deputado constituinte e o fato de

o PSD ter-se sagrado o partido majoritário nas eleições de 2 de dezem-

bro de 1945, Juscelino conseguiu indicar um de seus colaboradores,

Pedro Laborne Tavares, para continuar seu trabalho na prefeitura.

Dividido internamente entre as candidaturas de José Francisco

Bias Fortes � oficialmente indicado pela convenção estadual � e de

Carlos Coimbra da Luz, ex-ministro de Dutra, o PSD não conseguiu

vencer as eleições para o governo do Estado, em janeiro de 1947. Foi

crucial a atuação conciliadora de Juscelino, que havia apoiado Bias

Fortes na obra de reunificação do partido, de modo a assegurar sua

unidade para as eleições de 1950. Não conseguiu evitar as cisões

pessedistas em nível nacional, que acabaram levando à derrota o can-

didato Cristiano Machado na competição com Vargas. Mas, em Minas,

seu sucesso foi inegável, assegurando sua vitória folgada na disputa

ao governo do Estado, diante do candidato udenista, Gabriel Passos,

seu concunhado.

Na política nacional, Juscelino tentara assegurar consenso em

torno de um só candidato para a presidência que contasse com o apoio

de todos os partidos. Chegou até a articular o então chamado Acordo

Mineiro, que teve a adesão dos líderes Gabriel Passos, da UDN, e

Mário Brant, do PR. A tentativa não vingou, abrindo espaço para a

vitória eleitoral de Vargas, lançado pelo PTB, que competiu com o

brigadeiro Eduardo Gomes, candidato da UDN, e com Cristiano Ma-

chado, indicado pelo PSD. No PSD mineiro, a disputa pela indicação,

que punha em confronto Juscelino e Bias Fortes de novo na arena

política, acabou resolvida sem maiores traumas a favor do primeiro,

que contava com o apoio do Partido Republicano, do ex-presidente

Artur Bernardes. Em dois meses de campanha, Juscelino galvanizou o

eleitorado mineiro com o apelo do �Binômio: Energia e Transportes�,

sugerido pelo amigo historiador Pedro Calmon. Recebeu oferta de apoio

político de Vargas, mas recusou-a, argumentando que seu partido apoia-

va outro candidato à presidência. Solicitou, apenas, a não-intervenção

de Getúlio na eleição mineira.

O resultado do pleito de 3 de outubro de 1950 mostrou Jusce-

lino com 714.365 votos e Gabriel Passos com 544.086. Tomou posse

no governo de Minas em 31 de janeiro de 1951, tendo como secretá-

rios José Maria Alkmin, nas Finanças; Pedro Braga, no Interior; Tristão

da Cunha, na Agricultura; José Esteves Rodrigues, na Pasta da Viação

e Obras Públicas; Mário Hugo Ladeira, na Saúde; e Odilon Behrens, na

Educação. Ao mesmo tempo, Vargas empossava-se no governo fede-

ral, levando para o Ministério da Justiça o indicado de Juscelino, Fran-

cisco Negrão de Lima.

Em seu discurso de posse, o governador acentuava a gravidade

do problema social, que �cresceu e transbordou, destruindo e tornan-

do caducos os sistemas políticos mais tradicionais�. Para resolvê-lo,

considerava que a modernização de Minas devia ser apressada, não se

justificando mais a marginalização de regiões inteiras, a não ser pela

incúria de seus administradores. Do ponto de vista de sua base econô-

mica, o Estado ainda se achava na fase que chamou de �civilização da

lenha�. Cumpria apressar a expansão da capacidade instalada de pro-

dução de energia elétrica, processo até então muito lento. Com a polí-

tica energética que propunha, esperava agregar 200 mil cv à rede hi-

drelétrica mineira.

De fato, ao final de seu governo, Minas contava com a capaci-

dade instalada de 600 mil cv, o que significava um acréscimo real de

250 mil cv. O meio encontrado para produzir esse excelente resultado,

que realmente assegurou a definitiva entrada de Minas na era da in-

dustrialização, foi a criação da Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.

(Cemig), cuja direção foi entregue às competentes mãos do engenhei-

ro Lucas Lopes. A Cemig originou-se da Lei nº 828, de 14 de dezembro

de 1951, que modificou o sistema de participação do governo estadual

nas companhias hidrelétricas. A referida lei representava a estratégia

longamente discutida por Juscelino e seus assessores, na busca de

superação dos óbices financeiros e burocráticos que se colocavam para

a rápida implementação de uma política eficiente de modernização da
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infra-estrutura econômica de Minas. Autorizava a organização de uma

única sociedade de economia mista por ações, com a função de cons-

truir e explorar diretamente sistemas de produção, transmissão e dis-

tribuição de energia elétrica e serviços correlatos. Cabia-lhe, também,

auxiliar na criação, administração e financiamento de sociedades de

economia mista de caráter regional, com a mesma finalidade. A Cemig,

regulamentada pelo Decreto nº 3.170, de 20 de fevereiro de 1952,

surgiu então como uma companhia auxiliar que deveria unificar todo o

sistema de produção de energia elétrica no território mineiro, padroni-

zando as unidades produtoras para a posterior integração das usinas

num só sistema de transmissão e distribuição. Os financiamentos ne-

cessários para a construção ou expansão de centrais hidrelétricas fo-

ram contraídos com o recém-criado Banco Nacional de Desenvolvimen-

to Econômico (BNDE) e com o Banco Internacional de Reconstrução e

Desenvolvimento (BIRD), com o aval do governo federal.

A revolução energética começou com a construção da Usina de

Salto Grande, no rio Santo Antônio, que atenderia o Centro e o Sul de

Minas. Prosseguiu com Itutinga, no rio Grande, assegurando energia

para o Oeste e o Sul do Estado. Organizou-se a Companhia de Eletrici-

dade do Médio Rio Doce para o aproveitamento da Cachoeira da Fu-

maça, no rio Tronqueiras, Município de Governador Valadares. Foi am-

pliada a Usina de Piau, no Município de Santos Dumont, para aumen-

tar o abastecimento de energia para Juiz de Fora e toda a região de

Cataguases e Leopoldina. Construiu-se a barragem de Cajuru, que

ampliou o fornecimento para Belo Horizonte.

O desenvolvimento de Uberaba recebeu forte impulso com a

expansão da Usina de Pai Joaquim. Foram intensificados os estudos

para o aproveitamento do potencial hidráulico dos rios Jequitaí e Pan-

deiros, o qual permitiria a eletrificação dos municípios do Norte de

Minas e das cidades ribeirinhas do São Francisco.

Ao apresentar o Plano de Eletrificação em mensagem à Assem-

bléia Legislativa, em junho de 1951, Juscelino deixou claro que apre-

sentava a síntese de muitos estudos já feitos pelos governos anterio-

res, que delineavam as obras básicas e as normas a serem seguidas

pelo governo em apoio à iniciativa dos municípios e de particulares.

Mostrava que tal plano não poderia limitar-se aos aspectos técnicos do

problema energético. Deveria, também, cuidar da organização do sis-

tema global, o que incluía previsões de demanda futura, delineamento

dos tipos de indústrias a instalar no Estado e linhas de política tarifária

e econômica a serem seguidas nos planejamentos de fornecimento de

energia. Ao discutir os meios de captar recursos para a eletrificação de

Minas, Juscelino reconhecia a carência de capital público e as dificul-

dades de mobilização de capital estrangeiro. Este, de fato, só afluiria

se houvesse capital nacional em montante igual, entrando nas mes-

mas condições de risco. Por isso, propunha política tarifária estimuladora

de investimento privado nacional. Entre as medidas cuja aprovação

conseguiu, estava a implementação do Fundo de Eletrificação, já pre-

visto na Constituição Estadual de 1947, que passou a captar a contri-

buição indireta dos consumidores, por meio de taxas especiais, e sua

contribuição direta, mediante tomada de ações ou aquisição de títulos

da dívida das empresas de eletricidade. A criação da Cemig garantiu

um elevado padrão de racionalidade aos investimentos dos recursos

advindos do Fundo de Eletrificação. Juscelino alinhou as vantagens

que a empresa oferecia: financiamento em melhores condições do que

o obtenível pelas companhias de operação local; serviço técnico aper-

feiçoado e custos mínimos de construção e manutenção; compras em

massa para as subsidiárias, com vantagens nos preços unitários; forne-

cimento às pequenas empresas da experiência e dos recursos das gran-

des; melhoria da qualidade e confiabilidade dos serviços para as cida-

des menores; substituição gradual de instalações antigas e deficientes

por grandes estações geradoras interligadas. Os efeitos multiplicadores

da política de eletrificação não se fizeram esperar.

Na mensagem à Assembléia Legislativa, em junho de 1952, Jus-

celino anunciava a implantação da Companhia Siderúrgica Mannesmann,

na Cidade Industrial. Deixava claro que, nas negociações mantidas com

os investidores alemães de Dusseldorf, fora fator essencial, além do

apoio dado por Vargas ao projeto, o fato de já estar em andamento o

plano de eletrificação, que garantia os 10 mil kW necessários à primei-

ra etapa e os 50 mil kW que seriam demandados a partir do terceiro

ano de operação da siderúrgica. Destinava-se ela à produção de tubos

de aço sem costura, ainda não fabricados no Brasil, mas cada vez mais

procurados como condutores de gás e água em residências, para as

prospecções petrolíferas, na indústria química e de alimentos.   Se-

guindo a política de incentivos inaugurada por João Pinheiro da Silva e

amplamente usada por Benedito Valadares Ribeiro quando da criação

da Cidade Industrial, o governo mineiro garantiu à Mannesmann o

terreno para suas instalações, as necessárias conexões ferroviárias e

rodoviárias, bem como os elementos necessários para a construção de
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uma vila operária com 600 casas. Na mesma ocasião, Juscelino anun-

ciava conversações em andamento com outro consórcio industrial

europeu, o grupo Schneider-Creusot. Dizia então: �O empenho com

que o governo se volta a semelhantes iniciativas provém da convic-

ção, hoje geralmente proclamada, de que na Zona Central de Minas

Gerais se encontra uma das maiores áreas de possibilidades industri-

ais do Brasil. O aproveitamento dos recursos que nesse sentido pos-

suímos constitui seguramente uma das chaves da prosperidade futu-

ra do Estado, motivo por que se desdobra o governo no sentido de

tudo fazer ao seu alcance para atrair técnicas e capitais em inversões

industriais no Estado�.

É de fato com Juscelino Kubitschek que se inaugura o predomí-

nio da mentalidade industrialista no governo de Minas. Até então, os

governantes haviam posto a ênfase na agricultura, favorecendo quan-

do muito a agroindústria. A possibilidade de Minas transformar-se em

grande Estado siderúrgico, já antevista desde o Governo Artur

Bernardes, só começou a se tornar realidade com a opção de Juscelino

pela industrialização moderna. Sua visão do processo de desenvolvi-

mento não incluía restrições ideológicas à presença estrangeira na ges-

tão e no financiamento dos grandes empreendimentos que queria ver

florescer em Minas. Sua ideologia desenvolvimentista casava mal com

o nacionalismo radical que tomava conta da discussão relativa à políti-

ca dos recursos minerais do petróleo, que à época apaixonava a Câma-

ra dos Deputados e a opinião pública nacional. Era pragmático nos

cálculos que fazia para o progresso econômico de Minas.

Em sua mensagem à Assembléia Legislativa, em 1953, comen-

tava que a expansão da capacidade de produção de energia elétrica,

então em andamento em Minas, coincidia com um período de crescen-

te escassez no suprimento das regiões do Rio de Janeiro e de São

Paulo. Julgava que tal situação transformava o Estado em �poderoso

campo de atração para os capitais que buscam a conjugação de maté-

rias-primas, energia elétrica e facilidades de transportes, a fim de se

lançarem a ousados empreendimentos industriais�. No discurso que

pronunciou na inauguração da Mannesmann, em 12 de agosto de 1954,

Juscelino acentuava justamente a transformação definitiva da estrutu-

ra econômica de Minas, que passava a ser um Estado industrial. Lem-

brou a inauguração, ocorrida uma semana antes, da fábrica de equipa-

mentos de transporte Metropolitan Vickers do Brasil. Por causa desse

fato, a Estrada de Ferro Central do Brasil começava a instalar nos

arredores de Belo Horizonte a sua oficina de locomotivas elétricas e

diesel-elétricas, já tendo encomendado à Vickers 400 motores elétricos

para remodelar os já deficitários serviços de tração elétrica nos subúr-

bios do Distrito Federal. Juscelino regozijava-se com a entrada de Mi-

nas numa fase de modernização definitiva, de maturidade auto-susten-

tável. �O pensamento central que presidiu a tal transformação pode

traduzir-se ainda nas dezenas de indústrias ora em surgimento em nos-

so Estado e pelas quais, no próximo ano, Minas estará produzindo 1

milhão de toneladas anuais de cimento contra as 500 mil t anuais de

São Paulo, 700 mil t de gusa contra suas próprias 350 mil t atuais, 80

mil t de fertilizantes contra a atual produção de 5 mil t de todo o Brasil,

sem falar nas carnes industrializadas com que vamos revolucionar o

mercado alimentício de nossos grandes centros consumidores, graças

ao maior frigorífico da América do Sul, que estamos construindo em

Santa Luzia�.

Nesse processo de expansão e diversificação da economia es-

tadual, não há como negar a importância crucial que teve a iniciativa

governamental, comandada e estimulada por Juscelino Kubitschek.

As duas indústrias � a de fertilizantes, a Fertisa S.A., e a de carnes

industrializadas, a Frimisa S.A. � foram organizadas como socieda-

des de economia mista, a princípio quase que totalmente sustenta-

das pelo capital público. A Companhia Frigoríficos Minas Gerais S.A.

(Frimisa) foi autorizada pela Lei nº 833, de 17 de dezembro de 1951.

Seu objetivo era a construção e exploração de uma rede de mata-

douros e armazéns frigoríficos destinados à industrialização da carne

e de produtos derivados. A diversidade de interesses regionais e a

ausência, em Minas, de tradição de empresariamento por intermédio

de companhias por ações, não obstante a presença do Estado como

avalista maior do investimento, foram fatores que dificultaram a im-

plantação rápida da empresa. Sua regulamentação só ocorreu em

abril de 1953, por meio do Decreto nº 3.981, e só entrou em funcio-

namento efetivo em 1959. O caso da sociedade por ações Fertilizan-

tes Minas Gerais S.A. (Fertisa), autorizada pela Lei nº 1.007, de 5 de

novembro de 1953, e regulamentada, no dia seguinte, pelo Decreto

nº 4.108, foi mais tranqüilo, porque se tratava da produção de um

insumo básico para o desenvolvimento nacional. Contou com apoio

financeiro do governo federal e com recursos externos, vinculados

ao empréstimo concedido a Minas pelo Banco Mundial para o

reequipamento e modernização da agricultura estadual. Teve assim
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início a exploração e industrialização dos minérios fosfatados das

ricas jazidas localizadas na região de Araxá.

Ao mesmo tempo em que empenhava a máquina do Estado e

todos os seus recursos na criação de condições estimuladoras da gran-

de indústria, Juscelino não se descuidou de realizar também o segun-

do termo de seu slogan eleitoral, o �Binômio: Energia e Transportes�.

Sua primeira providência nesse setor foi a reorganização do Departa-

mento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER/MG),

que já fora implantado durante o Governo Mílton Campos, tendo em

vista exigência prevista na legislação federal que regulamentava a dis-

tribuição dos recursos provenientes do Fundo Rodoviário, criado pelo

Decreto-Lei Federal nº 8.463, de 27 de dezembro de 1945. Para resol-

ver o problema imediato de obter mais fundos para a construção de

novas vias e melhoria das estradas já existentes, além dos repassados

pelo Fundo Rodoviário, a Lei nº 1.043, de 16 de dezembro de 1953,

autorizava o DER/MG a emitir apólices, previamente aprovadas pelo

Conselho Rodoviário, que se compunha de representantes de todos os

setores interessados na modernização da rede de transportes. Além do

representante do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,

nele tinham assento representantes das Secretarias de Agricultura, In-

dústria, Comércio e Trabalho e de Viação e Obras Públicas, do Departa-

mento Geográfico do Estado de Minas, da Sociedade Mineira de Enge-

nheiros, da Sociedade Mineira de Agricultura, da Federação das Indús-

trias de Minas Gerais e da Associação Comercial de Minas, sendo pre-

sidido pelo diretor do DER/MG. Além desses recursos, o setor dos

transportes contava com outros, provenientes da cobrança da Taxa de

Serviços de Recuperação Econômica, implantada durante o Governo

Mílton Campos, para o financiamento de seu programa de Recupera-

ção Econômica e Fomento da Produção. A Lei nº 760, de 26 de outubro

de 1951, estendeu a vigência da taxa, que deveria ter sido extinta no

final de 1953, até dezembro de 1956. O grosso dos recursos daí advindos

foi vinculado à execução das metas de eletrificação, construção e pavi-

mentação de estradas. Sob a dinâmica direção do engenheiro Celso

Murta, logo tomou forma o plano de interligação rodoviária de todo o

território mineiro, pondo fim ao caráter estanque das regiões que o

compõem. Foram idealizadas três estradas-tronco, às quais seriam li-

gadas as vias radiais de conexão: a do Sudoeste ao Centro do Estado

(com as cidades de Passos e Formiga como pontos de referência); a do

Centro ao Norte (Belo Horizonte�Salto da Divisa); a de Belo Horizonte

à Zona da Mata (através de Ouro Preto, Mariana e Ponte Nova). Antes

mesmo de sua posse, Juscelino visitou Getúlio Vargas no Rio Grande

do Sul e dele obteve o compromisso de pavimentar a Rodovia Belo

Horizonte�Rio (que depois recebeu o nome de Rodovia Presidente

Vargas) e de prosseguir a construção da via ligando Belo Horizonte a

São Paulo. Quando Juscelino assumiu o governo, o Estado mal pos-

suía 5 mil km de estradas pavimentadas com cascalho de tipo superior,

que podiam ser usadas por automóveis e caminhões na época das

chuvas. Considerando todo o território mineiro, a proporção era de 1

km de estrada por 14 km² de território. Mas as estradas estavam de

fato concentradas nas regiões mais ricas do Sul e da Mata. No Noroes-

te, por exemplo, havia 11 km de estrada por 63 km² de território.

Minas não poderia ser um Estado economicamente forte se tal disper-

são territorial não fosse superada. Juscelino procurou incluir um gran-

de número de estradas consideradas essenciais para Minas no Plano

Rodoviário Nacional. Nisso contou com o apoio contínuo de Vargas,

que acabou também aceitando que o governo federal encampasse a

Rede Mineira de Viação, solução que a administração estadual consi-

derava a mais eficiente para resolver os problemas de manutenção da

rede ferroviária mineira. A União transferiu mais de Cr$1 bilhão de

empréstimos para Minas, por meio do BNDE, para esse fim. O Plano

Rodoviário Estadual previa a construção de 2 mil km de rodovias, basi-

camente de estradas-tronco, além do asfaltamento de 500 km. De

fato, a meta foi excedida, pois o Governo JK assegurou a abertura de

3.087 km de estradas estaduais, não contando as de responsabilidade

do governo federal. Não descuidou também do transporte aéreo, ten-

do sido construídos no território mineiro 52 campos de pouso para

aviões comerciais.

Em seu governo, não se descuidou também dos aspectos soci-

ais. As matrículas escolares passaram de 680 mil para 1,1 milhão,

tendo sido abertas 137 novas escolas e instalados 120 novos postos

de saúde em diferentes regiões do Estado. Criou também duas facul-

dades de Medicina, uma de Direito e uma de Farmácia e Odontologia,

além de cinco conservatórios de Música e uma escola de Belas-Artes.

O Governo Juscelino pôs Minas Gerais na trilha da industrializa-

ção. Pode ser considerado o marco definitivo da modernização do Es-

tado. Para se ter uma idéia do que representou seu programa

desenvolvimentista, basta a referência de um fato: sem o programa de

eletrificação, que assegurou ao Estado 441 mil kW instalados, as in-
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dústrias que se organizaram desde o início da década de 50 não dispo-

riam do insumo básico para sua operação. Só a Mannesmann consu-

miria 1/4 de toda a capacidade instalada em 1951.

Não há dúvida de que o sucesso de sua candidatura à presidên-

cia da República, lançada pelo PSD no início de 1955, deveu-se em

grande parte à mentalidade desenvolvimentista que sempre o animou

no exercício de cargos executivos. Contou também, é certo, com o

carisma do mito Vargas, criado pela mensagem da carta-testamento.

Juscelino pôde identificar-se rapidamente com o ideal de promoção do

progresso nacional, num contexto de defesa da autonomia política do

País. Seu desenvolvimento aparecia como o prolongamento coerente

do nacionalismo de Vargas. No PSD, a indicação de seu nome recebeu

apoio quase que total, sendo dissidentes somente as delegações do

Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Pernambuco e Alagoas e parte

dos convencionais da Bahia e do Distrito Federal. Nas eleições

legislativas de 3 de outubro de 1954, o PSD voltara como partido

majoritário tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. A candi-

datura de Juscelino logo recebeu o apoio do PTB, que indicou João

Goulart para a vice-presidência, e de outros partidos menores (PR, PST

e PRT). Concorreu com Juarez Távora, candidato apoiado pelos parti-

dos UDN, PDC, PSB e PL e pelos dissidentes do PSD; com Ademar de

Barros, apresentado pelo PSP e por dissidentes petebistas; e com Plínio

Salgado, candidato do PRP.

Em 3 de outubro de 1955, as eleições deram vitória a Juscelino,

com 3.007.411 votos, contra 2.610.462 para Juarez Távora, 2.222.725

para Ademar de Barros e 714.379 para Plínio Salgado. João Goulart

elegeu-se vice-presidente com mais de 200 mil votos à frente de Míl-

ton Campos, candidato da UDN. A posse da chapa vitoriosa foi

ameaçada, em novembro de 1955, por grave crise política desencadeada

por um grupo de militares que contestava o valor dos resultados elei-

torais. A interferência segura do então ministro da Guerra, general

Lott, impediu que ganhasse corpo o golpe que se armava, apoiado

pela ala lacerdista da UDN.

Juscelino chegou à presidência da República aos 53 anos de

idade. Vinha com toda a disposição de fazer o País avançar 50 anos de

progresso em 5 anos de administração. Em discurso proferido no dia

31 de março de 1955, quando transferiu o governo de Minas ao vice-

governador Clóvis Salgado, já delineava pontos de ação depois incor-

porados ao seu programa de administração � o Plano de Metas. Anun-

ciava que sua intenção era tirar a economia brasileira da dependência

do café, expandindo as culturas alimentícias destinadas a aliviar parte

significativa do balanço de pagamentos do País. A auto-suficiência

nacional em alimentos pressupunha a criação de um sistema integrado

de armazenamento e distribuição para todo o território brasileiro. Pro-

metia uma revolução de alimentos que pusesse fim à inflação gerada

pelo custo de gêneros básicos de sobrevivência, problema que tanto

afligira o Governo Vargas. Pretendia estender para todo o Brasil a

política energética que vinha mudando positivamente a face da econo-

mia mineira. Nessa ocasião, manifestou seu apoio à elaboração de

uma política atômica que efetivamente promovesse a exploração e uti-

lização pacífica dos minerais atômicos encontrados em território brasi-

leiro. Julgava mandatário do recurso a esse tipo de fonte energética

em países subdesenvolvidos como o Brasil, que não poderiam, segun-

do sua opinião, contar somente com o potencial hidráulico para fazer

avançar a modernização.

Na elaboração inicial e nas modificações posteriormente

introduzidas, sempre sob a supervisão de Juscelino, o Plano de Metas

contou com o concurso do engenheiro Lucas Lopes, que organizara a

Cemig, e do economista Roberto de Oliveira Campos, que já presidira o

BNDE durante o último Governo Vargas. O detalhamento das metas

baseou-se amplamente em estudos anteriores já realizados pela Co-

missão Mista Brasil-Estados Unidos, que funcionou de julho de 1951 a

julho de 1953, e em relatórios do grupo de trabalho Cepal/BNDE, que

também se organizara durante a administração do Governo Vargas. A

Cepal era a Comissão Econômica para a América Latina, órgão da Or-

ganização das Nações Unidas.

Em 1956, o Brasil, como toda a América Latina, achava-se numa

encruzilhada desafiadora, em que os governos tinham de optar pelo

desenvolvimento ou pela estagnação. No decênio que se seguiu ao

final da Segunda Guerra Mundial, a economia dos países subdesenvol-

vidos cresceu muito lentamente, sem que o funcionamento do sistema

internacional mostrasse sinais de reversão dessa tendência. No Brasil,

a taxa de crescimento entre 1948/55 foi da ordem de 3,2% a.a., en-

quanto a população se aproximava de 60 milhões de habitantes. A

renda per capita era das mais baixas do mundo, até mesmo para os

padrões da América Latina: Cr$27.420,00 (moeda da época equivalen-

te a US$242,00 no câmbio de 1959). Vários outros países da região

apresentavam renda per capita que variava entre US$648 (Venezuela)
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e US$262 (México). A população crescia à taxa anual de 2,7% � 2

milhões de pessoas �, de modo que o País teria mais de 200 milhões

de habitantes no final do século.

A reorganização da economia capitalista do pós-guerra provo-

cara a deterioração progressiva dos termos de intercâmbio para produ-

tos primários, sendo que o valor exportado per capita baixara de US$58

em 1930 para US$39 em 1950.

Entre desenvolvimento e estagnação, com o perigo que impli-

cava de provocar a revolta das massas desamparadas, Juscelino não

hesitou: tratou de impulsionar o progresso nacional, garantindo, ao

mesmo tempo, a estabilidade social e política. Ao pôr em prática o

Plano de Metas, acabou por impor ao PSD, partido que o apoiava e

do qual fazia parte, novos compromissos com a realidade nacional.

Juscelino não defendeu o estatismo, mas sim o Estado pioneiro e

promotor de atividades geradoras de riquezas. A iniciativa privada

devia ser prioritariamente estimulada e ao governo cabia coordenar

a mobilização do capital público e do particular, não se pondo de

lado o capital estrangeiro, sempre que necessário para a formação

ou o fortalecimento da infra-estrutura econômica. Juscelino não he-

sitou em lançar mão de múltiplas fontes de financiamento externo e

de estimular a inflação até um ponto em que seus assessores econô-

micos julgavam controláveis, a fim de realizar o mais completamente

possível o Plano de Metas. Este consistia no detalhamento de 31

objetivos prioritários de investimento, distribuídos em seis grupos:

energia (metas de 1 a 5: elétrica, nuclear, carvão, petróleo, incluindo

produção e refino); transportes (metas de 6 a 12: reaquecimento e

construção de estradas de ferro, construção e pavimentação de es-

tradas de rodagem, portos e barragens, expansão da tonelagem da

marinha mercante e dos transportes aéreos); alimentação (metas de

13 a 18: produção de trigo, construção de silos, armazéns, matadou-

ros, frigoríficos, mecanização da agricultura, produção de fertilizan-

tes); indústrias de base (metas de 19 a 29: aço, alumínio, metais

não-ferrosos, cimento, álcalis, papel e celulose, borracha, aumento

da exportação de ferro, indústrias de veículos motorizados e de cons-

trução naval, maquinaria pesada e equipamentos elétricos); educa-

ção (meta 30). A construção de Brasília foi a meta-síntese, pois Jus-

celino entendia que a interiorização da Capital Federal representaria

a incorporação definitiva de vastas regiões marginais do País ao pro-

cesso de desenvolvimento nacional.

A habilidade política do presidente revelou-se plenamente na

estratégia que seguiu para assegurar os meios de realização do seu

ambicioso programa de governo. Tratou, em primeiro lugar, de asse-

gurar a continuidade do apoio da bancada majoritária no Congresso

Federal, representada pela Frente PSD/PTB. Isso se deu com o cum-

primento de todos os compromissos firmados no momento eleitoral.

Tanto o PSD como o PTB foram aquinhoados com posições de relevo

no governo federal, nas quais podiam atender a interesses próprios

de suas bases políticas. Por outro lado, assegurou a lealdade das

Forças Armadas, mantendo o Ministério da Guerra sob a direção do

general Lott e o comando do 1º Exército, sediado no Rio de Janeiro,

nas mãos do general Odílio Denys, durante todo o seu mandato pre-

sidencial. Além do mais, no Governo JK, as Forças Armadas foram

beneficiadas com equipamentos e melhores salários. A adesão dos

maiores partidos e das Forças Armadas ao Governo Juscelino expli-

cava-se também pela convergência de interesses representada no

Plano de Metas. Sua realização trazia melhoria geral para todos os

segmentos da sociedade. O seu caráter setorial permitia a

implementação das metas sem forçar a modificação global da estru-

tura econômica e social do País. Nem mesmo a estrutura burocrática

tradicional teve de ser modificada para atender às exigências do pla-

nejamento governamental.

Juscelino optou por organizar o que veio a ser conhecido como

�administração paralela� formada por grupos de trabalho e grupos exe-

cutivos das políticas inovadoras. O pessoal que os compunha era es-

sencialmente recrutado na própria administração federal entre os que

tinham a formação técnica requisitada ou o notório saber em questões

específicas. Entre eles, destacaram-se o Grupo Executivo da Indústria

Automobilística (Geia), instalado em 16 de junho de 1956, com a meta

inicial de promover a fabricação de jipes e caminhões; o Grupo Execu-

tivo da Indústria de Construção Naval (Geicon), criado em 1958; e o

Grupo Executivo da Indústria de Maquinaria Pesada (Geimape), em

1959. Em janeiro de 1957, começou a funcionar o Conselho de Política

Aduaneira (CPA), com poderes para instituir e aplicar tarifas de modo

flexível. Era outro instrumento essencial na política de estímulo à subs-

tituição de importações.

O esforço dirigido do Governo JK articulava-se, portanto, num

contexto político nitidamente conservador. Sem apelar para reformas

de base, sem afetar assim a estrutura social, mas procurando antes
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mobilizar o empresariado para a tarefa de fortalecimento do capitalis-

mo brasileiro, o qüinqüênio 1956/60 registrou uma média de cresci-

mento estimada em 7,3% a.a. Esta sempre foi a prioridade maior de

Juscelino na presidência da República: manter a taxa de crescimento

da economia em expansão.

Via o dinamismo de modernização de todo o sistema produtivo

nacional como o pré-requisito para a melhoria do padrão de vida de

todos os brasileiros. Foi esse valor básico que o levou a repudiar o

Plano de Estabilização Monetária que o Fundo Monetário Internacional

pretendeu impor ao País a partir do final de 1958, visando controlar a

crescente inflação. Juscelino argumentou então que nenhum tipo de

política recessionista traria benefício ao País naquela fase de expansão

econômica.

As mesmas razões de ordem econômica, fortalecidas com as

oportunidades políticas, motivaram-no a patrocinar a chamada Ope-

ração Pan-Americana (OPA) em meados de 1958, que consistia numa

proposta de assistência econômica e técnica continuada dos Estados

Unidos em relação à América Latina, algo como uma reedição do que

fora o Plano Marshall para a reconstrução da Europa pós-guerra. Tal

projeto de cooperação foi recebido em Washington, �com cordialida-

de apenas superficial�, segundo comentário de Roberto Campos. Mas

acabou produzindo pelo menos um resultado positivo, que foi a cri-

ação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), instalado

em 1959, com forte presença de capital público norte-americano. Foi

uma vitória da diplomacia brasileira, na ocasião dirigida por Horácio

Lafer, conjunturalmente ajudada pelos temores de Washington dian-

te da recente vitória da Revolução Cubana e da ascensão de Fidel

Castro ao poder.

O grande problema do Governo Juscelino, como fora o do

último Governo Vargas, foi justamente a questão dos meios de au-

mentar as divisas para a importação dos insumos básicos ao proces-

so de desenvolvimento nacional. JK tratou de utilizar todas as fon-

tes disponíveis de financiamento e investimento externos. Assim é

que a indústria automobilística, para citar um exemplo, contou com

capital japonês e europeu, num momento em que as grandes com-

panhias norte-americanas se recusavam a participar do surto inicial

de implantação desse setor. A capacidade de importação brasileira

continuava ainda fortemente dependente do mercado internacional

do café. O valor da saca exportada baixara de US$68, em média,

entre 1951/54 para US$51 entre 1956/60, o que representava uma

quebra de 25% no preço médio do produto. As despesas com o café,

em 4 anos, somaram Cr$140 bilhões (valor de 1960), quantia que o

governo federal foi obrigado a pôr à disposição do Instituto Brasilei-

ro do Café para a realização da política de defesa dos mercados.

Para Kubitschek, o café representava o caso típico do círculo vicioso

em que se debatia a economia latino-americana, subdesenvolvida

por força do estrangulamento externo, impossibilitada de atender às

necessidades de investimento com as divisas provenientes da expor-

tação de um único produto agrícola. Mesmo com as medidas que

tomou para garantir os preços do café, o Governo JK viu-se alvo de

severas críticas de cafeicultores paulistas e paranaenses, insatisfei-

tos com o que chamavam de confisco cambial, contido nos termos

da Instrução nº 70 da Sumoc, de outubro de 1953, ainda em vigor.

Julgavam-se prejudicados por uma política cambial que buscava as-

segurar condições favoráveis para a expansão do processo de subs-

tituição das importações. Juscelino, pragmaticamente, apoiou as ini-

ciativas de Horácio Lafer para ampliar os mercados consumidores de

café na área socialista.

Apesar da estabilidade que marcou seu mandato presidencial,

Juscelino teve de enfrentar várias manifestações de oposição, em

geral lideradas pela ala lacerdista da UDN, apoiada por setores

minoritários das Forças Armadas. Foi o caso, por exemplo, da rebe-

lião de Jacareacanga, no Pará, da qual fizeram parte oficiais da Ae-

ronáutica, prontamente controlada pelo ministro da Guerra. Explo-

diu logo no início de seu governo, reflexo ainda das tensões que

haviam precedido à sua posse. As greves do período foram, de certo

modo, bem controladas pelo PTB, que apoiou consistentemente o

governo até o final do mandato.

Foi um período de grandes realizações que conduziram o País

à sua fase industrial, com a extensão da economia capitalista a to-

dos os setores da produção. Em fevereiro de 1956, o governo fede-

ral obteve dos Estados Unidos um empréstimo de US$35 milhões,

destinados à expansão da Companhia Siderúrgica Nacional. Em mea-

dos daquele ano, comprava na Europa equipamentos para a instala-

ção da Companhia de Aços Especiais Itabira (Acesita), cuja constru-

ção teve início em março de 1959. Na mesma época, acontecia a

construção da Cosipa, em São Paulo. Em julho de 1956, o governo

norte-americano liberou financiamento de US$151 milhões para me-
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lhoramentos ferroviários e portuários e para as obras da barragem

de Três Marias, que iniciaram em 15 de setembro. Em 10 de novem-

bro, era organizada a Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen),

com a função de formar técnicos, promover a exploração e indus-

trialização de minerais atômicos e implantar as usinas nucleares. No

dia 28 de fevereiro de 1957, era planejada a Companhia Hidrelétrica

de Furnas. A construção da usina começou no ano seguinte. Em

janeiro de 1958, teve início a construção da refinaria de petróleo em

Duque de Caxias/RJ. Em 1960, era lançada a pedra fundamental da

usina de beneficiamento de urânio, em Poços de Caldas/MG, com

financiamento francês. Na indústria de bens de capital, a atenção

maior estava voltada para a produção automobilística. Em abril de

1958, foi fabricado no País o primeiro automóvel com 50% de peças

genuinamente nacionais, o sedan-turismo DKW-Vemag. Paralelamen-

te, a malha rodoviária era ampliada. Grande parte dos recursos para

a construção das estradas que se abriram no período proveio da

cobrança de impostos diferenciados sobre combustíveis e lubrifican-

tes líquidos e gasosos. A medida foi sancionada por Juscelino em

novembro de 1956. Todo esse movimento estimulou a produção de

cimento e asfalto. Foram concluídas as ligações rodoviárias entre

Belo Horizonte e o Rio de Janeiro (fevereiro de 1957), Brasília e

Santos (novembro de 1958), Belo Horizonte e São Paulo e São Paulo

e Cuiabá (outubro de 1960). A ligação Belém�Brasília exigiu a cria-

ção de um órgão especial de administração, a Rodobrás, dirigido

pelo engenheiro Bernardo Sayão, com a abertura de 2 mil km de

estrada. A construção naval também foi incentivada, contando com

capital francês e japonês. Os estaleiros de Yshikawajima tiveram sua

pedra fundamental lançada em 13 de dezembro de 1958 e os da

Verolme foram inaugurados em fevereiro de 1959.

Acrescida ao Programa de Metas como sua meta-síntese, a

construção de Brasília seria o símbolo do esforço desenvolvimentista

de Kubitschek. Em 18 de abril de 1956, Juscelino enviou ao Congres-

so mensagem e projeto de lei propondo a transferência da capital da

República para o Planalto Central, conforme preconizavam todas as

Constituições brasileiras a partir de 1891. O projeto foi elaborado

por San Thiago Dantas e transformou-se na Lei nº 2.874, sancionada

em 19 de setembro de 1956. Nela fixavam-se os limites do futuro

Distrito Federal, ficando o governo autorizado a criar a Companhia

Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), cuja presidência Juscelino

entregou a Israel Pinheiro, seu coestaduano e correligionário no PSD.

No concurso realizado para a escolha do plano arquitetônico e urba-

nístico da cidade, saíram vencedores os projetos de Lúcio Costa e

Oscar Niemeyer. Em fevereiro de 1960, encontraram-se em Brasília,

vindas dos quatro extremos do País, as quatro colunas da Caravana

da Integração Nacional, formadas por veículos fabricados no Brasil.

Em 21 de abril de 1960, a nova capital foi oficialmente inaugurada,

já com uma população de 100 mil habitantes. Era a vitória de uma

mentalidade criativa e empreendedora contra a inércia herdada do

passado e dramaticamente encarnada na descrença e apatia dos pró-

prios parlamentares que votavam as verbas e autorizações para a

grande obra. Foi essa, precisamente, a visão do escritor Aldous Huxley,

que viajou de automóvel de Ouro Preto a Brasília, em rodovias pavi-

mentadas construídas pelo governador e depois presidente

Kubitschek: �Que jornada dramática através do tempo e da história!

Uma jornada do ontem para o amanhã, do acabado ao que está

começando, de conquistas antigas para novas promessas�.

Outro problema enfrentado por Juscelino foi a já secular ques-

tão do Nordeste. A miséria que atingia as populações sertanejas, as

questões de terra e as migrações geravam um quadro de fortes ten-

sões sociais, que acabaram por eclodir posteriormente nos movi-

mentos das ligas camponesas. Durante o seu mandato, o presidente

ouviu muitos interessados na solução desses problemas, inclusive a

Igreja, que patrocinou dois encontros dos bispos da região, o primei-

ro em Campina Grande (maio de 1956) e o segundo em Natal (maio

de 1959). Juscelino não se limitou a auxílios isolados destinados a

minorar paliativamente os males econômicos e sociais da região.

Buscou implantar as bases de uma solução definitiva para o Nordes-

te. Daí a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nor-

deste (Sudene), em janeiro de 1960, cujo comando foi entregue ao

economista Celso Furtado. O novo órgão destinava-se a propor e a

realizar planos econômicos de recuperação das potencialidades agrí-

colas e industriais da região, marginalizada desde o esgotamento do

ciclo da cana-de-açúcar. Seus efeitos positivos só poderiam ser sen-

tidos, então, em longo prazo.

Juscelino não acreditava em panacéias políticas. Julgava que

só do planejamento bem formulado poderia provir a solução para os

grandes problemas nacionais. Já no final do mandato presidencial,

dava-se conta do muito que havia ainda a ser feito para a consolidação
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do Brasil como país moderno, fundado na economia industrial capita-

lista. Ocorreu então a vinculação da campanha sucessória de 1960,

quando o PSD apresentou a candidatura do marechal Lott, ficando

determinado que Juscelino retornaria à competição pela mais alta

magistratura do País, em 1965. A aliança política PSD/PTB, que asse-

gurava sua vitória em 1965, enfraquecia-se à medida que o PTB avan-

çava como força política independente até mesmo em redutos

pessedistas tradicionais na zona rural. Daí uma tendência de aproxima-

ção do PSD com a UDN, partidos representativos de orientações políti-

cas mais conservadoras.

O Governo JK caracterizou-se pela estabilidade política, em

contraste com o padrão de instabilidade crônica que marcou a vida

da Nação desde 1930. Juscelino foi o único presidente civil que,

entre 1930 e 1964, conseguiu chegar constitucionalmente ao final

do mandato, mantendo, além do mais, o ritmo de crescimento eco-

nômico do País que, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas,

foi, em média, de 7.8% a.a. entre 1957 e 1960, mais que o dobro de

1955 (3,2%). Os empregos no setor industrial cresceram 29% no

decênio 1950/60, inferior, contudo, ao crescimento demográfico

(37,2%). O avanço se deu com a colaboração do capital estrangeiro,

um montante de US$2,18 milhões entre 1955 e 1961, e com a cres-

cente participação do governo na formação de capital fixo. Excluídas

as empresas estatais, tal participação passou de 25,6% no período

de 1953 a 1956 para 37,1% no quatriênio seguinte. Destituído de

aparência carismática, com simplicidade e naturalidade, Kubitschek

foi um pregoeiro do desenvolvimento econômico. Os anos de seu

governo foram marcados sobretudo pelo otimismo que procurou in-

cutir em todos os brasileiros. O sorriso de JK, o ritmo de Brasília, o

avião presidencial sempre no ar fiscalizando as obras, o homem de

Diamantina na televisão � foi ele o primeiro presidente da República

a utilizá-la para o diálogo com a Nação � prestando contas do que

estava fazendo, tudo contribuía para convencer de que dias melho-

res estavam por vir. �Outros governos � disse ele, por ocasião do

ano-novo, um mês antes de passar a faixa presidencial a Jânio Qua-

dros � poderão empreender a revalorização da moeda, com os aplau-

sos e o apoio de toda a Nação, mas não poderiam fazê-lo, de forma

alguma, se encontrassem o País atado a uma situação colonial, sem

estradas, sem energia, sem obras de base. (...) Não fecho os olhos à

realidade. Conheço e reconheço que é um trabalho imenso o que

desafia os nossos administradores e homens públicos. Sei que o

pauperismo continua a afligir-nos. Sei que não foram extintas as

fontes de sofrimento e da miséria. Mas, ao mesmo tempo que me

dou conta disso, dou-me conta também de que já não aceitamos

um destino negativo. Se é verdade que certos brasileiros procuram

defender um ritmo meramente vegetativo para o progresso nacio-

nal, também existe um outro Brasil inconformado, combativo, pio-

neiro, inimigo do atraso, envergonhado com a posição secundária

em que vivia�.

Ainda no final do mandato, começava a ser preparada a cam-

panha para sua reeleição, já circulando o slogan JK-65. Em dezem-

bro de 1960, políticos de Goiás iniciam um movimento para que Jus-

celino ocupasse uma das cadeiras daquele Estado no Senado. Para

abrir a vaga, o senador Taciano Gomes de Melo renunciou ao man-

dato, em janeiro de 1961, sendo nomeado ministro do Tribunal de

Contas do Distrito Federal. No dia 4 de junho de 1961, Juscelino

elegia-se senador por Goiás. Quando da renúncia do presidente Jânio

Quadros, manifestou-se a favor da posse do vice João Goulart, con-

tra a opinião dos ministros militares. Não aderiu ao sistema parla-

mentar, então introduzido para resolver a crise sucessória. Fez cam-

panha pela volta ao presidencialismo, defendendo a antecipação do

plebiscito marcado para 1965.

Em meio a rumores de conspiração e do clamor social pelas

reformas de base, os partidos começaram a tratar da sucessão de João

Goulart. O PSD homologou sem problemas a candidatura de Juscelino,

enquanto a UDN verificava as possibilidades de Carlos Lacerda. Já

como candidato, na convenção do PSD realizada em Brasília em 21 de

março de 1964, Kubitschek afirmava que o futuro qüinqüênio seria o

da agricultura. Acrescentava: �A reforma agrária está hoje incorporada

ao contexto das plataformas autenticamente democráticas (...) Com

seu duplo caráter social e econômico, é inevitável.� Prometia a trans-

formação de forma gradual, que não causasse traumas à Nação. Deve-

ria ser acompanhada de um estatuto do trabalhador rural que assegu-

rasse seus direitos básicos e o fixasse à terra de modo permanente-

mente produtivo e justo. Apresentou um programa que continha 90

metas, com forte ênfase na solução dos problemas sociais. Nele se

incluía a criação do Ministério da Habitação e de um Fundo Especial

destinado ao financiamento de casas populares. Prometia, também,

ampliar a participação do corpo político, estendendo-a a todos os seto-
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res das Forças Armadas. Afirmava que, �por um contato mais estreito

com as classes proscritas desse direito, nelas encontrei o amadureci-

mento político e cultural de que a Nação não pode prescindir�. Termi-

nou o discurso em que aceitava sua candidatura com uma apologia da

democracia: �Vamos para essa jornada animados por dois propósitos:

o do desenvolvimento com as reformas necessárias e o da legalidade

(...) vamos para as reformas, mas sob o império absoluto da lei. (...) Ao

dilema absurdo � estagnação ou revolução � opomos o lema progresso

e liberdade! O que desejamos (...) é a bandeira da reforma, e não a

reforma da Bandeira.�

Os acontecimentos, no entanto, precipitaram-se num sentido

que desmentia a proposta conciliatória de Kubitschek, que recusara

aderir ao movimento militar de 31 de março de 1964, que depôs o

presidente Goulart. O PSD, seguindo orientação dominante na cena

política civil, ajudou com o voto de sua bancada no Congresso a eleger

o marechal Castelo Branco primeiro presidente do novo regime. Jusce-

lino seguiu seu partido confiando na realização plena do calendário

eleitoral prefixado. Mas, em 3 de junho de 1964, o general Arthur da

Costa e Silva pediu a cassação do mandato e dos direitos políticos do

ex-presidente, alegando que ele também era responsável pela deterio-

ração política no País. A medida visava impedir �futuras manobras po-

líticas� de Juscelino. Em represália, o PSD retirou-se do bloco parla-

mentar de apoio ao governo militar.

Juscelino partiu para a Europa, em exílio voluntário, em 14 de

junho de 1964, não sem ter recebido caloroso apoio de setores rele-

vantes de toda a sociedade brasileira. As eleições presidenciais fo-

ram adiadas para outubro de 1966. Em 1965, a oposição saiu vito-

riosa em Minas e na Guanabara, por ocasião das eleições para o

governo do Estado.

Em 4 de outubro, Juscelino retornava ao País, para logo as-

sistir à promulgação do Ato Institucional nº 2 (AI-2), que extinguia o

sistema partidário vigente, criando em seu lugar a Aliança Renova-

dora Nacional (Arena), partido do governo, e o Movimento Democrá-

tico Brasileiro (MDB), que congregava a oposição. O mesmo ato es-

tabelecia eleições indiretas para a presidência da República. Nessa

ocasião, Juscelino foi chamado a depor em sucessivos inquéritos

policiais militares.

Desgostoso com o regime, decidiu partir para Nova York, em

novembro de 1965. Dos Estados Unidos transferiu-se para Lisboa,

onde acabou participando da formação da então chamada Frente

Ampla, que reunia também João Goulart e Carlos Lacerda. O movi-

mento visava mobilizar forças para a reconstitucionalização do Bra-

sil. Em 28 de outubro de 1966, lançou um manifesto em que deman-

dava eleições livres e diretas, reforma partidária e institucional, reto-

mada do desenvolvimento econômico e adoção de uma política ex-

terna soberana. Mas o movimento não conseguiu obter consenso

entre os opositores do regime militar, acabando por dissolver-se ofi-

cialmente em junho de 1967.

Juscelino retornou ao Brasil em outubro de 1967, tendo sido

então advertido pelo governo de que poderia ser confinado por 60 dias

caso voltasse a participar de atividades políticas. A situação nacional

agravou-se no transcorrer de 1968, processo que culminou com a de-

cretação do Ato Institucional nº 5  (AI-5), de 13 de dezembro de 1968,

que pôs o Congresso em recesso por tempo indeterminado e suspen-

deu a vigência normal dos direitos políticos garantidos pela Constitui-

ção de 1967. Nessa ocasião, Juscelino ficou detido por nove dias no

quartel do 3º RI, sediado em São Gonçalo/RJ. Depois disso, abando-

nou a política, dedicando-se apenas a atividades particulares. Desde

1967, assumira o cargo de diretor-presidente do Banco Denasa, dei-

xando-o em 1976 para dedicar-se exclusivamente à sua fazenda em

Luziânia, no Estado de Goiás.

Em junho de 1974, foi eleito membro da Academia Mineira de

Letras. No ano seguinte, concorreu a uma vaga na Academia Brasi-

leira de Letras, mas foi derrotado pelo escritor Bernardo Elis. Em

junho de 1976, recebeu o troféu Juca Pato, da União Brasileira de

Escritores.

No dia 22 de agosto desse mesmo ano, Juscelino faleceu num

acidente automobilístico. O velório no Rio de Janeiro e o sepulta-

mento em Brasília deram ensejo a grandes manifestações populares.

O então presidente Ernesto Geisel decretou luto oficial, primeira ho-

menagem do governo militar a um político cassado. Em 12 de setem-

bro de 1981, foi inaugurado em Brasília o Memorial JK, projetado

por Oscar Niemeyer.

Além de um grande número de discursos e conferências, são

de sua autoria as obras: �Sentido democrático de uma campanha�,

1956; �Uma campanha democrática�, 1959; �Discursos�, 1957/71, 5

volumes; �Por que construí Brasília�, 1975; �Meu caminho para

Brasília�, 1974/78, 3 volumes.

Costa e Silva

Ernesto Geisel

Funeral de JK

AALEMG/JG

AALEMG/JG

AALEMG/JG
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a voz do dono:

palestras ao povo mineiro
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Ao assumir o governo de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek tomou

a decisão de, periodicamente, divulgar pelo rádio um balanço

das suas atividades à frente da administração estadual. Em

linguagem simples e didática, JK procurava explicar os objetivos de

governo em cada uma das obras que iniciava, prestava contas do

andamento delas, esclarecia sobre a situação financeira do

Estado e abordava outros assuntos de interesse do povo mineiro.

JK 100 ANOS
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�Usar o rádio é, numericamente falando, a maneira mais eficiente de me aproximar de meus coestaduanos�

, disse Juscelino Kubitschek no seu primeiro pronunciamento ao povo mineiro, transmitido pelo rádio, no dia 24 de

abril de 1951. O contato com a população era uma preocupação permanente de JK, confirmada por ele nesse mesmo

programa, quando se referiu ao desejo de manter essa comunicação periódica com o público: �Em toda a minha

carreira pública, modesta, mas bastante agitada, jamais me distanciei do povo. Não seria agora, como Governador,

que iria furtar-me às oportunidades de auscultá-lo e falar-lhe.�

Num segundo programa, Juscelino procurou esclarecer os ouvintes sobre as razões que o levaram a criar as

�Palestras dirigidas ao povo mineiro�. Ele destacou dois principais motivos. O primeiro era a certeza de que esse

contato com a opinião pública teria grande utilidade para o êxito do seu projeto administrativo. �Sabendo o que está

fazendo o governo, pela palavra do próprio Governador, terão todos uma noção mais exata da marcha dos negócios

públicos e sairão para as ruas, para as oficinas, para os escritórios reanimados para um trabalho mais diligente e uma

colaboração mais estreita com os planos da administração estadual, lançados com o alto escopo do progresso e do

bem-estar coletivo�.

O segundo motivo era de ordem pessoal. �Sinto-me bem em falar à minha gente e, para as minhas horas de

trabalho e vigília, constituem legítima fonte de inspiração e estímulo a repercussão dessas mensagens, a discussão

das idéias nelas transmitidas e até a crítica, que também representa eficaz instrumento de elucidação da verdade�.

A gravação dos programas nem sempre acontecia na Capital do Estado, muitas vezes o pronunciamento de

Juscelino era feito diretamente das cidades por onde passava, vistoriando uma ou outra obra. O programa transmitido

no dia 23 de junho de 1951 foi ao ar da cidade de Pedra Azul, no Norte de Minas. �Nesta noite tão grata às tradições

de nossa gente, venho falar-vos de longínquo rincão da terra mineira. Encontro-me numa pequena cidade do Norte de

Minas, onde não chegaram ainda pontas de trilhos ou de linhas telefônicas e cujo contato com os grandes centros do

País só é possível, hoje, pelo avião ou pelo rádio. Estou a falar-vos da pequena e formosa Pedra Azul, onde se

refugiaram a graça e o encanto das velhas cidades de Minas e onde, no entanto, lateja a maravilhosa seiva do

progresso, o incontido impulso para o futuro�.

A Revista do Legislativo está publicando a íntegra da primeira palestra de JK ao povo mineiro, transmitida

no dia 24 de abril de 1951. O texto original está editado numa publicação da Imprensa Oficial, datada de 1953, que

reúne as palestras de Juscelino dirigidas ao povo mineiro pelo rádio, em 1951 e 1952. A publicação faz parte do

acervo da Biblioteca �Deputado Camilo Prates� da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
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�O desejo de � se eleito Governador � dirigir-me periodicamente à gente de

minha terra, eu já o acalentava desde o aceso da pugna eleitoral. Percorrendo Minas

de ponta a ponta, varando-a em todos os quadrantes, eu sentia então, naqueles dois

meses memoráveis de lutas e esperanças, que isso seria um imperativo.

Um imperativo do espírito dos mineiros, que ansiavam por um contato maior

com seus dirigentes, possuídos por esta certeza instintiva das massas, pela qual os

governantes deixam de ser bons quando se afastam do povo. É uma necessidade de

meu próprio espírito, que nunca se sente em paz quando se afasta de seu convívio.

Em toda a minha carreira pública, modesta, mas bastante agitada, jamais me dis-

tanciei do povo.

Não seria agora, como Governador, que iria furtar-me às oportunidades de auscultá-

lo e falar-lhe. Pelo contrário, é agora, como Chefe do Estado, que desejo estar sempre

mais perto dos mineiros.

Usar o rádio é, numericamente falando, a maneira mais eficiente de me aproxi-

mar de meus coestaduanos. Minha casa � pois o Palácio da Liberdade é a casa do

governante durante o seu mandato � já é a casa de todos e, quando digo a casa de

todos, o digo de fato, pois tão cheio vive o Palácio que, há poucos dias, na confusão das

centenas de pessoas presentes, um visitante, que não conhecia pessoalmente o Go-

vernador, a mim se dirigiu, pedindo-me o obséquio de um copo d�água. E, há poucos

dias mais, um cidadão que se foi inscrever para audiência, perguntado por meu ajudan-

te de ordens qual o assunto que desejava tratar comigo, respondeu calmamente que

assunto, propriamente, não tinha nenhum � só pretendia ver o Palácio.

Se minha casa é a casa de todos, não menos de todos é agora o meu tempo. Vejo

gente da manhã à noite, minuto após minuto, e posso contar com orgulho, sem vaida-

de, mas com satisfação, que, em menos de três meses de governo, só dentro do

Palácio da Liberdade, já conversei com cerca de 10 mil pessoas.

E isso é pouco. Mais é impossível � porém pouco. Meu dever é entrar em contato

com todos, dizer a todos o que está fazendo o governo, prestar contas a todos os

mineiros do que está acontecendo com a nau do Estado sob as nossas mãos.

A solução é o rádio. Só por intermédio dele poderei realizar este propósito de

trazer o povo sempre a par do que se está fazendo, das lutas que vamos enfrentando,

das dificuldades em que tropeçamos e das vitórias que iremos alcançando, neste labor

de dia e noite, pela prosperidade de Minas Gerais.

Porque isso � vitórias � nós as haveremos de ter. E grandes. Não assumi o gover-

no de Minas para vir chorar como Jeremias, nem para dizer aos mineiros que vamos

de mal a pior, porque para isso eu não precisava ser eleito � ficava na oposição. Assumi

o governo para trabalhar. Para fitar um objetivo de enriquecimento e grandeza de

Minas e meter mãos à obra, sem receios nem hesitações. O resto há de vir como já

está vindo.

Naturalmente, não posso encarar este microfone e dizer a todos os mineiros que

a situação é um mar de rosas. Todo mundo sabe que não o é. E os que não sabem

ouçam este esquema muito simples da situação financeira do Estado encontrada em

1º de fevereiro de 1951:

Dívida flutuante, isto é, dívida dependendo de pronto pagamento, com os credo-

res todo dia à porta � 800 milhões de cruzeiros.

Promissórias emitidas � 630 milhões de cruzeiros

Cheques emitidos e não pagos � 220 milhões de cruzeiros

Total desses compromissos urgentes � 1 bilhão e 650 milhões de cruzeiros

Isso sem falar na dívida fundada e consolidada, com prazos de vencimentos fixa-

dos, juros determinados e em dias designados. São 1 bilhão e 650 milhões de cruzeiros

de obrigações encontradas a vencer em um ano, num Estado que tem de custear seus

serviços normais � funcionalismo, obras públicas, escolas, Polícia Militar, justiça, pro-

fessorado � no valor de 1 bilhão e 5 mil cruzeiros!

Em toda a minha carreira
pública, modesta, mas
bastante agitada, jamais
me distanciei do povo

Vitrola
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A situação, por conseguinte, não é boa. Longe disso, o meu Secretário das Finan-

ças, Dr. José Maria Alkmim, acha que é até muito má!

Mas havemos de superá-la. Conheço o poder do trabalho e sei que ele opera

milagres. Mormente quando somos, agora, oito milhões de mineiros a trabalhar. De

minha parte, digo-o sem jactância, não me arreceio de ombrear com todos aqueles

que, em Minas Gerais, nestes três meses, possam afirmar ter passado mais horas

debruçados sobre o trabalho. Tendo passado, não raro, 20 horas numa faina incessan-

te, de madrugada a madrugada, estudando, discutindo, examinando e não arredando

pé da sala de trabalho enquanto não ache a solução procurada, a idéia perseguida, a

fórmula que há de resultar em maiores benefícios para o Estado e para os mineiros.

Felizmente, esse trabalho não tem sido em vão. Duas preocupações principais têm

absorvido a nossa atenção e a nossa atividade: sanear as finanças e reerguer a econo-

mia mineira. A interdependência que entre elas existe faz com que não se possa cuidar

do reerguimento econômico, desatendendo ao lastreamento financeiro, o que consti-

tui preceito elementar de administração.

E eis o que vimos fazendo no sentido de normalizar as finanças do Estado tão

rapidamente quanto possível. A depreciação dos títulos públicos foi sustada, o paga-

mento do funcionalismo está sendo regularizado, apreciável parcela da dívida flutuan-

te foi satisfeita, a arrecadação já melhorou. Reiteramos que nenhum serviço essencial

foi sacrificado pela política de restrição nos gastos, pois, ao contrário, é nosso propósi-

to possibilitar maior amplitude e eficiência a todos os setores administrativos de evi-

dente alcance reprodutivo.

Mas, para que a estrutura financeira repouse em firme embasamento, é indispen-

sável o surto da economia do Estado, a qual somente crescerá pelo binômio que ado-

tamos como nosso programa de governo � energia e transportes.

Resolver esses dois problemas equivale a encontrar solução natural para inúmeras

outras questões. As estradas e a força elétrica trazem a escola, o saneamento, o

crescimento da produção e o aumento do consumo, a circulação da riqueza que tudo

fecunda.

Em menos de três meses, já passamos à fase concreta da realização e já é do

conhecimento do povo mineiro o êxito que coroou a primeira iniciativa na consecu-

ção do plano de centrais hidrelétricas do Estado. A organização da primeira compa-

nhia de economia mista, destinada a construir e a operar a usina que servirá a

Governador Valadares e vizinhanças, a Companhia de Eletricidade do Médio Rio

Doce, evidenciou o sucesso da aceitação popular e demonstrou a aprovação pública

às diretrizes adotadas pelo Governo. Todos os mineiros, de todas as classes e capa-

cidades financeiras, acorreram a subscrever ações, numa prova de confiança na

administração e fé no futuro, a ponto de ser possível ao Banco da Lavoura, que com

tanto espírito de colaboração se dispusera a subscrever o que faltasse, dispensar-se

de assinar o capital que para isso havia reservado. Em menos de um mês, todo o

capital da Cia. Médio Rio Doce estava subscrito.

E, já hoje, foi publicada nos jornais da Capital a abertura da subscrição para o

capital da Companhia de Eletricidade do Alto Rio Grande. Os mineiros, especialmente

os que labutam em Lavras, São João del-Rei, Barbacena, Conselheiro Lafaiete, Per-

dões, Santo Antônio do Amparo e outros municípios vizinhos, não deixarão de subscre-

ver a parte do capital que lhes está reservada, porque, assim, mais rapidamente entra-

rá em funcionamento a Usina de Itutinga.

Se a execução do plano de usinas elétricas tem constituído preocupação constan-

te do Governo, não relegamos para depois a apreciação do programa de transportes.

Simultaneamente e sem perda de tempo, cuidamos de lhe dar andamento.

Três estradas-tronco, no âmbito da administração federal, concentram no mo-

mento a nossa maior atenção: a Rodovia Presidente Vargas, ligando Belo Horizonte ao

Não assumi o governo de
Minas para vir chorar como
Jeremias, porque para isso
eu não precisava ser eleito
� ficava na oposição
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Rio; a Rodovia Belo Horizonte�São Paulo e a Rodovia Belo Horizonte�Vitória. Por cer-

to, e nos apraz declará-lo neste ensejo, outras ligações rodoviárias serão construídas

pelo Governo do Estado e isso será objeto de outras palestras nossas. As rodovias

mencionadas antes, pela evidente importância, mais imediatamente nos preocupa-

ram, porque dependem de providências do Legislativo Federal.

Promovemos a vinda a Belo Horizonte do ilustre Diretor do Departamento Nacio-

nal de Estradas de Rodagem e de outros destacados técnicos, a fim de que, in loco e

em face do plano estadual de rodoviarismo, se estudasse a fórmula de executar os

serviços programados.

Chegaram a conclusão feliz os entendimentos nesse sentido, conforme já o divul-

gou a imprensa. No objetivo de que não sejam interrompidos os serviços da Rodovia

Presidente Vargas, o Governo de Minas adiantará ao Departamento Nacional de Estra-

das de Rodagem o financiamento das obras no corrente ano e, para o início da constru-

ção da Rodovia Belo Horizonte�São Paulo, ainda neste ano, fará também o adianta-

mento necessário.

Ao mesmo tempo, ficou estabelecido que se pleiteará no Congresso a inclusão das

dotações de 70 milhões de cruzeiros para as obras da estrada Belo Horizonte�Juiz de

Fora e 30 milhões para a Rodovia Belo Horizonte�Vitória, de maneira que o orçamento

da República para 1952 consigne essas importâncias destinativas. E pelas obrigações

resultantes dos entendimentos concluídos, também o Departamento Nacio-nal de Es-

tradas de Rodagem se compromete a destinar 60 milhões de cruzeiros do Fundo Rodo-

viário Nacional para a Rodovia Belo Horizonte�São Paulo.

Teríamos ainda bastante que nos referir ao povo mineiro. Não desejamos, contu-

do, alongar esta palestra. Nas que sucessivamente serão pronunciadas, demorar-nos-

emos em outros aspectos da administração pública, podendo eu, porém, relatar que

não foi fácil tarefa concluir em dois meses e meio o plano estrutural das estradas de

rodagem a serem abertas. Dedicamos-lhe várias horas diárias de estudo, em conferên-

cias assíduas com os técnicos, e conseguimos elaborar um plano orgânico de rodovias,

que abrange mais de 2 mil quilômetros de estradas.

Por ora, podemos anunciar que, dentro de 15 dias, estaremos em Uberaba, assis-

tindo ao início das obras que duplicarão a potência da Usina de Pai Joaquim, a qual

serve àquela cidade e a outras do Triângulo. Em princípios de maio, estaremos em

Governador Valadares, dando início às obras da Usina de Tronqueiras. Dentro de três

meses, sem dúvida alguma, estaremos fazendo a primeira escavação para o início das

obras da Usina de Itutinga.

Acreditamos ser um bom começo para apenas alguns meses de governo. Mas isso

ainda não é nada em face do nosso programa completo, que é dar a Minas, em 4 anos, no

mínimo, mais 200 mil cavalos de força e 2 mil quilômetros de boas estradas.

Periodicamente, voltaremos a esta prestação de contas aos mineiros. Através

dela, queremos sentir a repercussão de nossas iniciativas e ouvir o conceito criado em

torno de nosso trabalho e de nossa orientação. A opinião pública, que se forma da

opinião de cada um e se espraia nas colunas autorizadas da imprensa, sempre tão

devotada à causa pública, e através dos comentários do rádio, há de ser sempre a

nossa maior inspiradora e guia.

A todos os que me ouvem, um cordial abraço, com a certeza, agora por mim

sinceramente formulada, de que voltaremos amiúde a este contato animador e amá-

vel. Com outra certeza maior: a de que, no fim deste governo, Minas poderá viver dias

melhores. À porte de cada um, as estradas e os fios elétricos levarão a escola, o

medicamento, o sustento e o conforto.

Minas há de sair do marasmo e da rotina. Através dos novos caminhos que se

rasgarão à força de nosso trabalho perseverante, há de desfilar, num sopro revivificador,

o resultado do esforço e do labor de 8 milhões de mineiros.�

Conheço o poder do
trabalho e sei que ele
opera milagres
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o choro vigiado de um povo

JK 100 ANOS

A morte de Juscelino Kubitschek provocou manifestações em todo o País. O povo foi para as ruas e nas conversas surgiam desconfianças

sobre a origem do acidente que matou o ex-presidente, ainda hoje investigada. No meio político, vários parlamentares ocuparam a tribuna

para prestar uma homenagem ao fundador da nova capital. Na Câmara dos Deputados, Tancredo Neves fez um pronunciamento histórico.
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�Morreu Juscelino�. Foi essa a manchete estampada em praticamente todos os jornais

brasileiros do dia 23 de agosto de 1976. A notícia provocou uma corrida às bancas de jornais e

revistas de todo o País. Pouco menos de uma semana antes, havia corrido o boato, facilmente

desmentido, de que JK estaria morto. Mas, desta vez, não era mentira. Juscelino Kubitschek havia

morrido no dia 22, em um acidente de carro na Via Dutra, próximo a Rezende/RJ. Como não poderia

deixar de ser, houve uma comoção nacional. Brasília, a cidade que ele ergueu no meio do nada,

recebeu, num só dia, 15 mil pessoas, vindas dos mais variados pontos do País. Mais de 100 mil

acompanharam a procissão do enterro. No Rio de Janeiro, outra multidão seguiu o cortejo. Em

Diamantina, a tristeza manifestou-se no silêncio que percorria as rodinhas de amigos que conviveram

com o filho ilustre da cidade.

Num silêncio vigiado, ainda sob o domínio do regime militar, que trazia na presidência o general

Ernesto Geisel, o Brasil chorou a morte de um dos presidentes mais populares da história recente do

País, o homem que fez a economia crescer à taxa de 7% ao ano e soube contornar todas as crises

políticas de seu governo. Por isso, a morte de JK foi sentida não só entre o povo, mas também no meio

político. �Ele foi um predestinado que soube cumprir com grandeza a sua missão. Ilustrou, enriqueceu

e elevou a sua Pátria. Dignificou o povo. Prestigiou e fortaleceu as nossas instituições livres. Sonhou,

lutou e sofreu para reduzir entre nós a área dos miseráveis e apaziguar o espírito revoltado dos que

têm fome e sede de justiça�, afirmou o então deputado federal Tancredo Neves (MDB/MG) no dia 24

de setembro de 1976, alguns dias após a morte de Juscelino, em discurso na Câmara dos Deputados,

que a Revista do Legislativo transcreve a seguir.
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�No elogio fúnebre de De Gaulle, no seu inimitável �Quando os carvalhos abatem� , o gênio literário de

Malraux nos narra cena simples e comovente que presenciou, quando, em Colombey-les-Deux-Églises, era

dado à sepultura o corpo do grande herói francês. Uma fila de fuzileiros navais, eretos e firmes, apresentava

armas ao cortejo que desfilava, contendo uma multidão que atrás deles se apinhava. Eis que do meio dela se

destaca uma mulher do povo, uma camponesa de xale preto, humilde e triste, que, dirigindo-se a um

daqueles militares, com voz altiva e enérgica, reclamou: �Por que não me deixam passar?� � �A ordem é

para todos� , foi a resposta. Malraux, que assistia ao diálogo, pousou a mão no ombro do marinheiro e

ponderou: � �Deixa-a passar, o general ficaria satisfeito. Ela fala como a França�. Fazendo meia volta, sem

pronunciar uma palavra, sem mexer os músculos, ainda apresentando armas, ele abre um claro por onde

penetra, coxeando, aquela francesa obscura e anônima. Nesse episódio, Malraux sentiu e viu, através de

estranho e misterioso simbolismo, o apresentar de armas à França eterna, miserável e fiel.

Foi esse mesmo sentimento que de todos se apoderou na tarde e noite do último 23 de agosto,

quando contemplamos nesta Capital uma multidão imensa que se agitava no seu coração e se espraiava

ao longo das suas ruas e avenidas, aguardando horas a fio, respeitosamente, o instante de apresentar a

sua última homenagem ao Presidente, ao servidor do povo, ao amigo de todos, que horas antes a morte

tragicamente nos arrebatara. Ela resumia, naquele instante, a alma de quase 110 milhões de brasileiros

espalhados na vastidão do nosso território, que, naquela mesma hora, tomados da mesma emoção,

unidos na mesma dor, carpiam o líder excepcional, cujo desaparecimento colocava em destaque a lição

digna e luminosa de sua vida tecida no estudo, no trabalho, na bondade e na inquebrantável fidelidade

aos valores perenes da Pátria. Houve em cada lar uma prece, em cada alma uma lágrima, em cada

oração um voto de pesar e de saudade.

É que Juscelino Kubitschek de Oliveira pertencia àquela estirpe do herói de Sófocles na �Antígona�.

Não viera para participar o ódio, viera para distribuir o amor.

As nacionalidades dependem muito de sua configuração física, dos acidentes imprevisíveis e incontroláveis

de sua formação, dos entes telúricos que lhes vincam a índole e a vocação. Mas não há notícia na História de

que nenhuma delas tenha-se transformado em nação poderosa, digna e culta, sem a presença de seres

clarividentes e proféticos, de guias seguros e carismáticos, de líderes sábios e generosos.

São os predestinados que, com as suas mãos fortes e rígidas, sabem argamassar as virtudes e os

defeitos do seu povo para torná-lo viril e dinâmico, com olhar fito no futuro, para rasgar nos horizontes a

perspectiva iluminada do seu destino.

Deles está referta a nossa História. Desde aquelas páginas encantadoras de beleza e heroísmo

escritas pelos missionários jesuítas, passando pela epopéia das Bandeiras, em que os Garcia, os Raposos,

os Bartolomeu Bueno e os Fernão Dias balizaram os limites de nossa geografia, revogando o Tratado de

Tordesilhas, a golpes de bravura, tenacidade e audácia, até chegar aos sonhos de liberdade de Tiradentes

e Frei Caneca, que o Príncipe resoluto e impetuoso concretizou, cunhando a bela e estupenda legenda de

nossa Independência.

Deles, e dos maiores, foi Pedro II, que, nos quatro decênios do seu reinado, estruturado na luta, no

sacrifício e na austeridade, permitiu que a espada conciliadora de Caxias fundisse a unidade moral, política

e territorial de nossa Pátria; a Vasconcelos e a Honório Hermeto plantar e consolidar as nossas instituições

livres; ao Visconde do Rio Branco e a Paulino de Sousa fixar as diretrizes de nossa política externa; e a Mauá

empreender as primeiras tentativas de nossos processos de emancipação econômica, enquanto Nabuco,

Patrocínio e a Princesa Isabel nos redimiam da vergonha extrema da escravidão.

Tancredo Neves ocupou cargos no
governo federal e foi um conselheiro

político do presidente JK
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Assim crescemos, fortalecemo-nos e nos dignificamos sempre na linha da generosidade cristã, no

respeito do direito, no culto da liberdade, sem a qual as nações se transformam em imensos campos de

concentração e os povos se estiolam no medo, na covardia e na mediocridade.

Com o advento da República, Rui Barbosa retoma os princípios fundamentais da nossa História. Com

o seu gênio político, com o seu verbo potente e a intrepidez do seu caráter, incendeia a alma nacional

contra os perigos da violência, contra as deformações da força e, sobretudo, principalmente, deixa-nos a

lição imortal, que penetrou a consciência da Nação e nela se cristalizou, dos Tribunais íntegros e livres, da

submissão à lei e, acima de tudo, do horror a todas as formas de tirania que se extravasam sempre na

intolerância, na opressão e no sangue.

A Primeira República � e o afirmo sem nenhum demérito para os ilustres varões que a presidiram

com honra e patriotismo � foi Rui Barbosa. Quando ele morre, ela também se exaure e perece, extinguin-

do-se num melancólico crepúsculo de vil e apagada tristeza.

E rompe 1930, uma alvorada redentora, uma clarinada de fé e civismo, uma mensagem de esperan-

ça em todos os corações, trazendo, no bojo dos acontecimentos de um mundo convulcionado e em crise,

a figura consular de Getúlio Vargas, que, com a fascinação de sua forte personalidade, haveria de domi-

nar o cenário histórico do seu tempo.

O voto secreto e a Justiça Eleitoral, a Petrobras, Volta Redonda e a Eletrobrás, a Força Expedicioná-

ria Brasileira e os seus efeitos heróicos e, acima de tudo, a renovação social do Brasil são vigorosas e

definitivas dimensões de cultura, força e grandeza que se acresceram no patrimônio de nossa civilização.

Eclode a guerra, qual um dilúvio apocalíptico de sangue, fogo e ferro, como se fora um imenso e

insaciável Molock, de fauces hiantes a devorar implacavelmente os valores de uma civilização perempta,

que se avelhantara e se degenerara na impiedade, no egoísmo, na mentira e na injustiça.

Em meio a esse cataclismo, gerado nos conflitos ideológicos, quando o mundo desarvorado parecia

mergulhar, dilacerado, em meio da hecatombe, os �numes tutelares� da Pátria convocam Juscelino

Kubitschek de Oliveira para comandar-lhe os destinos.

Não vou traçar a biografia esquematizada do grande brasileiro. Outros já o fizeram com acuidade e

o brilho de que eu não seria capaz e muitos outros ainda o farão. Limitar-me-ei apenas a assinalar que, de

todas as etapas de sua existência, irradia-se uma mensagem que enobrece e dignifica a vida: do menino

pobre de Diamantina vem-nos a fé no futuro; do jovem que atravessava a noite sobre um aparelho

telegráfico remonta a confiança no trabalho; do médico humanitário fica-nos o amor ao próximo; do

estadista, a lição indelével da servidão cega à Constituição, da dignidade humana elevada à santidade de

um dogma, do culto à liberdade, metamorfoseada em religião, que não se apostata impunemente.

Prefeito de Belo Horizonte, oprimido pela angústia dos recursos financeiros, supre, com imaginação

e inteligência, a deficiência dos meios, fazendo da então apagada e obscura capital sertaneja um centro

de trabalho intenso, de estudos sérios e de desenvolvimento artístico.

A urbanização e o embelezamento da Pampulha, com a sua primorosa e pioneira igrejinha, são hoje

expressões universais do poder criador de artistas, desconhecidos na época, mas agora consagrados

mundialmente, que atendem pelos nomes de Lúcio Costa, Portinari, Cheschiatti e Santa Rosa.

Era um novo Midas, transformando em ouro, ao toque do seu talento privilegiado, o cascalho duro e

uniforme daquela cidade triste e desconfiada.

Governador de Minas, na sucessão dos dias, meses e anos de um labor infindável, caracterizou-se

pela nobre ambição de tudo fazer para eliminar e reduzir o sofrimento do povo, dando-lhe educação,
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hospitais, estradas e energia. Não postergou a tradição, mas a ele não se escravizou. Revoluciona,

renova, constrói e destrói, conseguindo milagres verdadeiramente surpreendentes do seu �Binômio:

Energia e Transportes�. E de tal forma se houve no Palácio da Liberdade que o volume das suas

realizações e as proporções extraordinárias de sua obra projetaram-no em todos os recantos do Bra-

sil, que passou a ver no Governador de Minas um homem público lúcido, presente e atuante, dos

maiores do seu tempo.

A sua caminhada para o Catete foi uma epopéia, uma batalha sem tréguas, uma travessia

desassombrada por terreno minado, que a qualquer outro teria desanimado, menos a dele, que possuía

a libra indomável de um gladiador.

A campanha que os adversários lhe impuseram foi das mais ásperas, duras e virulentas. No rádio, na

imprensa escrita, na televisão, nas tribunas parlamentares, nada lhe foi poupado. Não houve expediente,

dos mais torpes aos mais desumanos, que não fosse posto em prática. Era um deliberado acender de

fogueiras. Vetos, cédula única, maioria absoluta, a intimidação no devassar impiedoso e inescrupuloso da

sua intimidade; mas ele, nem mesmo no paroxismo da luta, quanto mais cortantes eram as contumélias,

mais contundentes as injúrias, mais infames as calúnias, deixou-se atormentar pela paixão ou pela iras-

cibilidade, não admitindo sequer pudesse perder a linha de sua elevada compostura; e, com aquele mar

que Xerxes chicoteou, continuava imperturbável e impassível, tranqüilo com a sua consciência, intimorato

com o seu coração.

Todos nos lembramos do primeiro dia do seu governo. O estado de sítio amortalhava a Nação, como

medida extrema para conter o delírio dos inconformados e impedir a proliferação das maquinações do

derrotismo impertinente. A Nação sangrando e dividida em campos nitidamente caracterizados. Crise

econômica, crise política, crise militar. Os mais otimistas vaticinavam: governo agitado, legalidade

ameaçada.

Eis que se revela o estadista em toda a sua plenitude e o gênio político na força de sua capacidade. Os

que nele esperavam vindictas e represálias se surpreendem e se decepcionam. Suspende, por iniciativa

própria, no mesmo dia de sua posse, o estado de sítio, restaura as franquias legais, devolve à imprensa e aos

instrumentos de comunicação os veículos da liberdade. Cinco anos de trabalho, de estabilidade, de prática

ilesa da democracia. A paz interna, a prosperidade dos Legislativo e Judiciário intocáveis na sua majestade,

a imprensa solta e o prestígio internacional que ele consegue através do respeito inapelável à voz das urnas

e da diuturna vigilância e zelo na observância do exercício do sagrado direito do homem.

Seria fastidioso descerrar as monumentais realizações de Juscelino Kubitschek de Oliveira na Presi-

dência da República. E não apenas fastidioso, de todo desnecessário, porque elas estão gravadas, em

letras de fogo e para sempre, na gratidão nacional. Mas não se pode falar de Juscelino Kubitschek de

Oliveira sem falar de Brasília, o que seria uma omissão imperdoável.

Concepção nacionalista dos primórdios de nossa História, devaneio dos Inconfidentes, visão alucinada

do Patriarca, sonho de inspiração divina de Dom Bosco, mandamento imperativo de todas as nossas

Constituições, haveria de encontrar, no garimpeiro de Diamantina, sonhador temerário e ousado, as

mãos ciclópicas para plantá-la e chantá-la nas regiões abandonadas do nosso Planalto Central, como

âncora da nacionalidade e lhe apontar permanentemente os horizontes sem fim da esperança.

Lutou e muito sofreu para construí-la. Teve de enfrentar pressões externas e internas insuportáveis.

Quando se viu só na sua determinação, apelou para o candango, em cujos músculos, como num mirífico

avatar, alojara-se o arrojo dos bandeirantes.

São os predestinados que, com as
suas mãos fortes e rígidas, sabem

argamassar as virtudes e os defeitos
do seu povo para torná-lo viril e

dinâmico, com olhar fito no futuro
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Já se disse que as catedrais medievais não teriam sido levantadas se a fé católica, viva e forte, não

morasse no espírito dos seus obreiros. De Brasília, parodiando, poder-se-á dizer o mesmo: ela teria sido um

fracasso oceânico, um himalaia de frustrações se o coração ardente do candango, com todas as suas veras,

não se sintonizasse com a fé, a coragem e a decisão de Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Brasília foi, no passado, o seu desafio; hoje é a sua afirmação e, amanhã, há de ser o marco eterno

de sua glória.

Esta bela Capital é o cadinho onde se acrisolam as essências mais puras da nacionalidade, a forja

imensa onde retemperam as energias da brasilidade, o mais alto monumento artístico de uma raça e o

atestado inequívoco da determinação de um povo.

Cassaram-no, é verdade. Baniram-no da vida pública. Os vilipêndios que amarguraram os últimos

anos de sua vida não o abateram, nem o diminuíram: ele cresceu no coração do povo. Na sua humildade

cristã, ele encontrou a força da altivez e da honra para implantar e suplantar as maquinações do ódio.

Os interrogatórios inquisitoriais não demoliram o seu ânimo. As ameaças do terror não o amedronta-

ram. Mas no exílio ele se entibiou e sofreu. A saudade da Pátria distante e o pavor de que não pudesse

mais revê-la angustiavam-no e penetravam no seu coração como uma agonia. De New York ele escreve

a um amigo palavras ressumadas de dor e de sofrimento. Ouçamo-lo:

�O dia de Natal amanheceu triste. São duas horas da tarde e a noite já cobriu a cidade; não se vêem

senão as luzes fosforescentes dos carros e dos anúncios. Ontem tive surpresa comigo mesmo. À noite,

por volta das sete horas, senti uma solidão mortal. Não conseguia atender a telefonemas sem quebrar a

emoção, porque esta me impedia de falar. Uma tristeza pesada, bruta, dolorosa, invadiu-me. Por que

está acontecendo isto comigo? New York é uma cidade constituída de rinocerontes de aço. À noite há

muita luz que sai dos olhos dos animais, mas que em nada altera o panorama da solidão.�

O exílio é o preço que os grandes homens pagam para conseguir um lugar no coração da

História. Eles são supliciados antes de serem glorificados, como ainda há pouco, na sua notável

oração, dizia, desta tribuna o insigne colega Brígido Tinoco. Demóstenes o amargou por haver

escrito a Oração da Coroa, o mais terrível libelo contra as tiranias e o liberticídio. Cícero, cuja

cabeça decepada, colocada no rosto do fórum romano, ainda continua sendo o mais veemente

protesto contra os delírios da força e a insânia da truculência, também o padeceu. Napoleão, que

traçou com a ponta da sua espada o mapa do mundo na sua época, encontrou em Santa Helena os

seus momentos de maior dignidade espiritual e a mais elevada sublimação de sua personalidade.

Chateaubriand e Victor Hugo tiveram também de comungar a hóstia do ostracismo, mas em ne-

nhum instante a sua imortalidade foi lesada.

Mas por que buscar tais exemplos em outras histórias e em outros povos se temos entre nós não

menos nobres nem menos belos?

Exilados foram os Andrada, que nos deram a Independência. Pedro II, o mais conspícuo de todos

os brasileiros, desterrado, morreu longe da Pátria, com o coração estraçalhado de ingratidões e a

alma ulcerada de desenganos. O Visconde de Ouro Preto e Silveira Martins cobriram-se de honras no

degredo. Rui Barbosa e Epitácio Pessoa se avultaram em dignidade e heroísmo quando o preferiram a

se acomodarem com o perjúrio da Constituição e o império da violência. Siqueira Campos, Washington

Luís, Otávio Mangabeira, Arthur Bernardes são constelações fulgurantes de civismo que na expatriação

nos deram o exemplo de que todo sacrifício é pequeno quando celebrado com ardor patriótico no altar

da Pátria.



87Revista do Legislativo

O exílio era o toque que faltava para compor a imagem histórica de Juscelino Kubitschek de Oliveira,

foi a moldura de ouro de sua radiosa personalidade e da sua permanente presença nos acontecimentos

do seu tempo.

Seja-me permitido, antes do término desta oração, que os sentimentos me vão ditando e que pro-

nuncio por honrosa delegação da Direção Nacional do Movimento Democrático Brasileiro, que eu que-

bre, de leve, o protocolo solene desta magna e histórica sessão da Câmara dos Deputados para dirigir

uma palavra à Exma. Sra.D. Sarah Kubitschek de Oliveira, que nesses dias tristes nos surpreende com as

resistências espartanas do seu espírito. O preclaro Presidente Juscelino Kubitschek, estilista primoroso

como prosador e orador, nunca, ao que me conste, em qualquer fase da sua vida, buscou no ritmo e na

rima a expressão de suas emoções. Sei, porém, que talvez o único verso de sua lavra ele o compôs para

sua consorte incomparável, companheira no esplendor e no tormento, e o fez esculpir numa placa que,

em sua homenagem e reconhecimento do muito que dela recebera de encorajamento, ternura e amor,

afixou na sua fazenda de Luziânia. É singelo e de emocionante beleza: �Solar de Dona Sarah, que, com

exemplar dignidade, foi Primeira Dama de Belo Horizonte, de Minas, do Brasil, e é desta casa�.

Mais não se poderia dizer de dama tão ilustre, em cuja personalidade sedutora e harmoniosa se

enastram todas as delicadezas do coração e a resistência inflexível do caráter da mulher brasileira.

Esta oração já vai longa e urge terminá-la. Falando pela última vez no Senado da República, onde se

orgulhava de representar o bravo Estado de Goiás, e quando dúvida já não mais havia da sua proscrição

iminente, Juscelino Kubitschek de Oliveira sentenciou: �Mais uma vez tenho nas mãos a bandeira da democra-

cia que me oferecem, neste momento em que, com ou sem direitos políticos, prosseguirei na luta em favor do

Brasil. Sei que nesta terra brasileira as tiranias não duram; que somos uma nação humana penetrada pelo

espírito de justiça. Homem do povo, levado ao poder sempre pela vontade do povo, adianto-me apenas ao

sofrimento que o povo vai enfrentar nestas horas que já estão caindo sobre nós. Mas delas sairemos para a

ressurreição de um novo dia, dia em que se restabelecerão a justiça e o respeito à pessoa humana.�

Esse dia começou a alvorecer com a sua morte. Do fundo da tragédia, ele ainda conseguiu que a

alma brasileira, inconformada e democrática, rompesse a reclusão e viesse para as ruas. Foi o seu último

encontro com o povo, e esse encontro foi apoteótico, triunfal e consagrador.

Assistimos à antecipação do seu julgamento histórico, à sua entronização no Pantheon da Pátria, um

ato público, patético, solene e majestoso de revogação de todas as injustiças e agravos que os ódios e as

paixões lhe irrogaram.

Ele foi um predestinado que soube cumprir com grandeza a sua missão. Ilustrou, enriqueceu e

elevou a sua Pátria. Dignificou o povo. Prestigiou e fortaleceu as nossas instituições livres. Preservou e

opulentou o patrimônio dos nossos princípios sagrados. Sonhou, lutou e sofreu para reduzir entre nós a

área dos miseráveis e apaziguar o espírito revoltado dos que têm fome e sede de justiça.

Outro assim, para repetir o vate andaluz, tardará muito a nascer.

Diante do seu vulto, que a morte transfigura e ilumina com os clarões da imortalidade, elevando-o

aos páramos onde se encontram os espíritos tutelares da Pátria, outras palavras não encontro para

encerrar esta oração, senão aquelas que o gênio de Shakespeare, na mais famosa de suas tragédias

políticas, colocou nos lábios de Marco Antônio, diante do cadáver mutilado de César:

�Dos nobres era o mais nobre. A sua vida era pura. Os elementos que compunham o seu ser de tal

forma nele se conjugavam que a natureza inteira poderia levantar-se e bradar ao Universo: aqui está um

Homem.�

Cassaram-no, é verdade.
Baniram-no da vida pública. Os

vilipêndios que amarguraram os
últimos anos de sua vida não o
abateram, nem o diminuíram:

ele cresceu no coração do povo
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JK 100 ANOS

Em 15 de junho de 1978, o Plenário da Assembléia Legislativa mineira

aprovou o Projeto de Resolução nº 674/76, de autoria do deputado

Genésio Bernardino, propondo a denominação de �Presidente Juscelino

Kubitschek� ao Salão do Plenário do Palácio da Inconfidência.
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a inspiração democrática
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Nove dias após a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek, vítima de desastre de automóvel na via Dutra, nas proximi-

dades de Resende/RJ, e ainda sobre forte impacto dessa notícia, o deputado Genésio Bernardino apresentou à Mesa da Assembléia

Legislativa de Minas Gerais um projeto de resolução com o objetivo de prestar a ele uma última homenagem do povo mineiro. O

projeto dava a denominação de �Presidente Juscelino Kubitschek� ao Plenário do Palácio da Inconfidência, sede do Poder Legislativo

Estadual, e começou a tramitar em dia 31 de agosto de 1976.

Quase dois anos depois, o Plenário da Assembléia, presidido pelo deputado Antônio Dias, aprovava o projeto, transformado

na Resolução nº 1.828, de 1978. Em novembro de 1979, era realizada a cerimônia de comemoração daquela iniciativa, com a

inauguração da placa que anunciava a nova denominação do Plenário da Assembléia. O então presidente da Casa, deputado João

Navarro, destacava a iniciativa como �testemunho do elevado apreço dos representantes do povo à memória do ilustre filho de

Minas, marco de inspiração permanente para os trabalhos legislativos e parlamentares�.

Em seu pronunciamento, no encerramento da solenidade, o deputado João Navarro fazia referência ao momento histórico

em que o País vivia, �marcado pela revitalização de alguns dos mais caros valores da brasilidade, quando Governo e povo se dispõem

a percorrer os caminhos da convivência democrática, na busca das soluções possíveis para os problemas políticos, econômicos e

sociais com que se defronta a Nação brasileira�, para falar da oportunidade daquela homenagem a Juscelino Kubitschek, que

�inscreveu seu nome nas páginas da História, sem se afastar jamais de suas inquebrantáveis convicções democráticas�.

O deputado João Navarro, que iniciou sua vida política como auxiliar do ex-presidente Juscelino, reafirmou o simbolismo

daquela iniciativa, que vinha atestar, mais uma vez, o apego da Assembléia Legislativa de Minas �à ordem institucional, ao respeito

ao Direito e à Justiça, à certeza de que o caminho para o desenvolvimento econômico e o progresso social há que passar, necessa-

riamente, pelo exercício fecundo das práticas da democracia�.

A solenidade reuniu personalidades políticas da sociedade mineira, autoridades do Estado, familiares e amigos de Juscelino

Kubitschek e populares, admiradores do ex-presidente. Entre os convidados, estavam o então vice-governador do Estado, João

Marques de Vasconcellos, os ex-governadores de Minas Levindo Ozanam Coelho e Pio Soares Canêdo e a homenageada d. Sarah

Lemos Kubitschek, viúva do ex-presidente.

A Revista do Legislativo publica a seguir a íntegra dos pronunciamentos do deputado Genésio Bernardino, autor do projeto

que deu nova denominação ao Plenário da Assembléia e que falou em nome da Bancada do Movimento Democrático Brasileiro

(MDB); e do deputado Ronaldo Canêdo, que representou a Bancada da Aliança Renovadora Nacional (Arena).
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�Hoje, este Plenário se transforma no altar cívico do povo brasileiro, pois dentro dele está

pulsando o coração da Pátria.

Os ventos que sopram de norte a sul e leste a oeste do País, forçando as portas e janelas do

regime vigente, anunciam aos mais longínquos dos nossos rincões a concretização dos sonhos libertários

dos Inconfidentes, descortinando o horizonte azul da Democracia e fazendo raiar nele a luz excelsa

da Liberdade. Tudo porque, por um Projeto de Resolução deste modesto parlamentar que ocupa a

tribuna, aprovado por unanimidade do Parlamento mineiro, este Plenário recebeu o nome daquele �

que um dia, menino predestinado, partiu do antigo Arraial do Tijuco, da romântica Diamantina, para

se transformar no maior estadista deste Continente � no maior timoneiro da Justiça, do Direito, da

Democracia e da Liberdade.

O nome dele quase não seria necessário dizer, porque, cassado por um processo político que se

implantou neste País, jamais foi cassado pelo coração do povo brasileiro.

O nome dele está e ficará eternamente plantado na alma cívica desta nacionalidade. O nome

dele, o cidadão do mundo, o presidente eterno, Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Meus senhores e minhas senhoras: As comunidades humanas marcam-se por seu caráter �

aquilo que Hegel chamava de �Espírito de Nação� ou �Espírito Popular�. Às vezes uma cidade

apenas, um pequeno grupo de homens, com a força do seu espírito, determinam o pensar de um

povo inteiro. Os Estados Unidos são marcados pela Nova Inglaterra, aonde chegaram os pioneiros

do Myflower, para construir uma civilização sobre os fundamentos da liberdade.

Quando se fala na  Inglaterra, pensa-se em primeiro lugar em Oxford, para onde os barões

enviavam os seus filhos, a fim de que aprendessem a boa pronúncia do substantivo freedom. São

muitos os outros exemplos, nessa sedutora geografia do mundo, de ajustamentos humanos marca-

dos por sua grandeza, perenes em sua força, fortes em sua perenidade.

Assim são as nossas Minas, assim são os nossos Gerais.

Onde situar a enorme presença da Província, nos poucos séculos de História?

Nos gerais, abertos, por onde o vento corre franco, os rios são mansos e largos e o homem

enxerga o céu inteiro, com suas estrelas todas?

Ou nas minas, entre montes escuros e altos, vales estreitos, ribeirões esguios e impetuosos em

sua adolescência, que irão formar as águas adultas e sábias do São Francisco e do Paraná?

Somos também �geralistas�!

Devíamos, mesmo, criar um neologismo para identificar o homem das Minas Gerais: e não

encontramos outro, senão �mineiral�.

Mas, senhores, são duas personalidades bem diversas, quase antagônicas, que convivem neste

mesmo país das minas e dos gerais.

O mineiro é within, ser interior que cava as grupiaras em seu próprio espírito, afunda galerias,

visita-as na eterna noite subterrânea, em busca do ouro e das pedras raras. Ele não encontra o

absoluto na amplidão, mas nas miudezas da vida. Para ele,  a natureza é o mistério revelado na

observação. Não se perde entre as constelações; não indaga se Deus existe entre as galáxias imen-

sas, as manchas negras, os sóis inquietos do Universo.

Para ele, todo o mistério está na gema escondida entre os seixos escuros e vulgares da cata, no

ouro entre saibro.

O mineiro, perdoem-me dizê-lo, em seu benefício, é ser arrogante de sua sabedoria, que lhe

basta para conduzir-se no destino.

O mineiro conhece, realmente, a palma de sua mão, as verrugas de seu corpo, os boqueirões e

barrocas de sua alma.
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Orgulha-se, muitas vezes, de seu pecado, embora cumpra os ritos de contrição.

O mineiro, apesar de sua arrogância, é um jogador. E como bom jogador, aposta sempre, como

Pascal, na eternidade da alma e se precata, com o bom e prudente medo do Inferno.

Ele é ousado com sua prudência; aventureiro com seu bom senso; atrevido com o seu temor.

Para ele, certo da morte, a vida é uma graça que deve ser usufruída, em cada ano, cada mês,

cada dia e cada hora.

Ele não vive intensamente, naquele sentido absurdo de viver sempre o perigo.

Ele vive intensamente a paz de cada minuto. Mas, avaro de sua paz, está disposto a todos os

riscos para preservá-la.

É a brisa que se transforma em vendaval, quando tocam os seus bens mais fundos: o veio oculto

de sua própria montanha.

E como é o homem dos gerais? Solitários os dois, o mineiro e o geralista, sua solidão é de

diversa natureza. O homem dos gerais não abre caminhos difíceis no ventre das serras: tem-nos,

fáceis à sua escolha, nos campos ondulantes, ao lado dos rios protetores ou a eles perpendiculares.

Quase sempre deixa-se conduzir pelo animal que o carrega. Ao confiar na natureza, confia no cavalo

ou no mulo; dá apenas um ou outro golpe de rédea, para não deixar o norte.

Companheiro inseparável do eterno, nas águas, no vento, nas estrelas e nas areias, o ho-

mem dos gerais se esquece da morte � e a despreza. Ajunta-se para a aventura da guerra, nos

sertões, e a faz, como tantos a fizeram, nestes nossos gerais amplos, em busca do poder político,

da dilatação de suas terras.

Convive com os bichos, seres animados, com eles conversa nos aboios, ao conduzir, léguas e

léguas, os rebanhos.

Estima a sua montaria, à qual confia, em sua benfazeja loucura, as frustrações do amor, as

ambições do mando.

Aspira à liderança, como extensão do seu próprio ser e poder.

Minhas senhoras, meus senhores:  Falei das nossas minas e dos nossos gerais.

Estamos aqui reunidos para prestar homenagem a um homem que representou as nossas

minas e os nossos gerais, reunindo em sua personalidade única as virtudes e os pecados dos

garimpeiros e pastores.

Estamos aqui, para dizer a Juscelino que ele conseguiu, com a sua invulgar construção humana,

ser a síntese destes dois grandes povos que habitam a velha Província, mas queremos também

lembrar que, para soldar, mesclar, amalgamar, em uma mesma personalidade, os traços díspares

da gente �mineiral� (se aceitam e desculpam o patronímico deselegante), Juscelino usou da mais

grave e severa das qualidades humanas: Juscelino usou da alegria.

O seu coração era uma alegria permanente. Com um eterno sorriso à flor dos lábios. Sua vida

é de todos conhecida.

Não vou viver aqui a sua infância, conviver com a sua adolescência e chegar aos seus anos

maduros. Isso eu já fiz em outras homenagens.

Quero apenas pedir ao grande poeta da arquitetura moderna, Oscar Niemeyer, o testemunho

de um momento importante para as duas grandes personalidades brasileiras.

Refiro-me à construção desse grande cenário artístico que é a Pampulha.

O homem público e o arquiteto se encontraram, uniram seus sentimentos, para a primeira

grande tarefa do gênio.

Eram, se permitem dizê-lo, Lorenzo de Medici e Michelangelo. Belo Horizonte era Firenze,

modesta Firenze, à qual Juscelino convocara o talento do grande artista arquiteto.
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E diz Oscar, nesse pequeno e comovedor depoimento de sua vida e sua arte, que é A

Forma na Arquitetura: �Mas se o prédio do Ministério da Educação, projetado por Le Corbusier,

constituiu a base do movimento moderno no Brasil, é a Pampulha, permitam-me dizê-lo � que

devemos o início da nossa arquitetura; voltada para a forma livre e criadora que até hoje a

caracteriza. Durante anos acompanhei JK. As obras da Pampulha, visitando juntos, altas horas

da noite � como vinte anos depois ocorreu em Brasília � os canteiros de serviço, surpreso com

o seu entusiasmo a imaginar Pampulha já construída, o Cassino, o Clube, a Igreja e a Casa do

Baile a se refletirem nas águas da represa. E Pampulha inaugurou-se, e cobriu-se de casa e

jardins, ruídos e alegrias.�

Faço aqui um pequeno parêntese, e o faço também em homenagem a Juscelino, que os olhos

da minha saudade enxergam, no Plenário, com o seu sorriso cigano, ocultando a imensa alegria

inteira, para dizer a você, Oscar Niemeyer, o quanto nós, mineiros, o estimamos e o temos como

irmão de Juscelino, nas suas virtudes e nos seus invejáveis pecados.

Você, Oscar, é muito mais mineiro do que supõe e do que merecemos.

Na sua maravilhosa arrogância de dizer quem é, senhor de suas rochas interiores, as quais

transforma na arte que encanta e espanta o mundo.

E na sua grandeza de confessar, no depoimento que citamos, que a arquitetura não lhe importa

tanto quanto lhe importa a miséria.

Nós, mineiros � e muitas vezes por astuta precaução, como já disse, acreditamos em Deus,

Oscar. E não abuse, porque não convém; fique certo de que Deus, pela mão de Capanema, reuniu

vocês dois, para marcar um tempo de otimismo, uma hora afirmada, na história de nosso País:

Sem Juscelino, atrevo-me a concluir, sua arte seria apenas instrumento para a opulên-

cia dos ricos.

Seu lápis desenharia mansões, mas não conceberia a Igrejinha de todos, dedicada  a um Santo

de todos, como Francisco de Assis, junto a um lago construído para que os pobres de Belo Horizonte

pudessem também ter a sua cota de beleza.

Sem Juscelino, dificilmente você, Oscar, plantaria no cerrado do Planalto, em associação de

inteligência e emoção com Lúcio Costa, uma experiência urbana do amanhã que é: Este marco

eterno de glória brasileira!

Este monumento épico do mundo moderno!

O mais alto monumento artístico de uma raça e o atestado de que é capaz um povo, possuído de

energia e determinação!

A construção de Brasília, a epopéia deste século!

E sem você, Oscar, Juscelino não teria partido da poesia da Pampulha para as colunas artísticas

do Alvorada � a mais criativa concepção do pilar, desde os gregos � carregando o entusiasmo e a

confiança da Nação.

Ele foi, com você, o arquiteto de um tempo novo.

Você foi, com ele, o amestrador de esperanças novas.

Meu caro Juscelino:

Vemos hoje, no Plenário da Casa de nossos avós, os Inconfidentes, o seu nome: �Presidente

Juscelino Kubitschek�.

Todos nós, mineiros da Província inteira, sentimo-nos condôminos invasores de sua grandeza.

Nem todos temos a sua paciência � essa marca garimpeira.

Nem todos temos a sua coragem, porque Deus o poupou do sentimento do medo, ausência que

é característica dos vaqueiros dos sertões � isso, por certo, você, Juscelino, herdou daquela mulher
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sertaneja, temperada nas vicissitudes da vida, nos sofrimentos e nas dificuldades � a vontade indômita

de vencer e de ser: �D. Júlia Kubitschek de Oliveira�.

E poucos, pouquíssimos de nós, temos a sua alegria, exposta na bela voz de barítono por

estes caminhos gerais de minas, com sua invariável saudação, que repartia a todos o nosso

quinhão de intimidade.

A própria imagem daquele temperamento romântico o boêmio, poeta, bandeirante, seresteiro,

tropeiro e caixeiro-viajante: �João César de Oliveira�.

Mas o que temos de melhor, como gente, você o tinha em exagero.

Você era o seresteiro de Diamantina, e o inconfidente de Vila Rica.

Você era o tropeiro de Minas Novas,  e o faiscador de Rio Vermelho.

O �licurgo� do Triângulo, comprador de boiadas, e o agricultor da Zona da Mata, o operário de

Belo Horizonte.

Juscelino, você era gente. Juscelino, você era a gente. E nós éramos com você.

De repente, perdemos a nossa identidade. Não deixavam que você fosse, como não deixavam

que nós fôssemos.

Para golpear o Brasil, era preciso que golpeassem Minas.

E como golpear Minas, sem golpear Juscelino?

Até hoje não disseram por que lhe cassaram os direitos políticos.

Até hoje não disseram por que o convocaram ao vexame (que supunham infligir-lhe) dos interrogatórios.

Até hoje não explicaram por que o empurraram ao exílio, que você abandonou, pelos riscos do

retorno, porque não podia ficar longe da sua terra e da sua gente, gozando de um conforto material

que o seu imenso prestígio no estrangeiro garantia, enquanto, aqui, os trabalhadores sofriam o

arrocho salarial; os intelectuais se submetiam à censura; a mortalidade infantil crescia; a dignidade

era corroída pelo prêmio aos delatores e enriquecimento dos torturadores; irmãos nossos sofriam no

submundo das prisões, muitos banidos, desaparecidos e torturados, enquanto subsidiava-se aos

empresários incompetentes e corruptos.

Você voltou, voltou com a cabeça erguida, elevada como o cimos da serra de Diamantina. A

todos, você olhou nos olhos, com a grandeza do perdão. Perdão que foi sempre o seu apanágio,

pois na rebeldia de Aragarças e Jacareacanga você respondeu imediatamente com anistia, am-

pla, geral e irrestrita �, demonstrando nunca partilhar do ódio, mas sempre partilhar do amor. Só

os grandes são capazes de tamanho perdão.

Você voltou e estava conosco, até que a morte o levasse, ousado, alegre, querendo estar em todos

os lugares, porque queria estar no coração de todos nós; tomar a tijelinha de café ralo em todos os

barracos, subir em todas as jabuticabeiras, participar das tertúlias de inteligência em todas as acade-

mias, ser médico em todos os hospitais, tanger todos os rebanhos, faiscar em todas as grupiaras.

E você, agora, Juscelino, eleito do Eterno e no eterno, está com todos nós, neste momento de

amanhecer, de nosso amanhecer, que se é possível pelo seu exemplo, só será construído porque

herdamos a sua colher de pedreiro, o seu compasso de arquiteto, o seu termômetro de amor, a sua

cruz de fé.

Queremos que você esteja conosco neste Plenário.

Você aqui já estava, mas marcamos a sua presença com esta placa denominativa.

E para decerrar esta placa, Juscelino, outra pessoa não poderia ser que aquela que foi sua

companheira heróica, participante dos grandes momentos históricos deste País.

Aquela que foi sempre o seu acalanto, sem a qual você não teria forças para sobrepor-se aos

temporais.
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Aquela que foi sempre o seu amor, o seu carinho, onde você buscava, nas horas de desalento,

a inspiração da luta, do sacrifício e da resistência.

Ela aqui está, Juscelino � a sua companheira: �D. Sarah Lemos Kubitschek�.

Que com suas filhas, Márcia e Maristela, recebe nossas homenagens.

Oxalá você, Juscelino, nos oriente principalmente agora que estamos numa encruzilhada. Nos

oriente para que sejamos dignos de ser seus concidadãos, nesta Província de Minas Gerais, que

antes de você deu-nos homens como Teófilo Otoni, Bernardo Pereira de Vasconcelos, Artur Bernardes

e Mílton Campos. Esteja sempre conosco, Juscelino.

Neste instante de abertura democrática, de reformulação partidária, quando a Nação procura o

reencontro com o seu povo e quando todos nós procuramos o grande momento de conciliação

nacional, seja, Juscelino, o nosso guia, o nosso orientador por estes caminhos das Minas e dos

Gerais, ave divina a nos mostrar o glorioso destino, a estrela mágica a nos mostrar o porto seguro

das glórias imarcescíveis e eternamente duradouras.

Você, Juscelino, foi e será sempre um exemplo de homem; homem sim, meus senhores, não no

meu complexo intraduzível, mas nas peças fundamentais que constituem todos os seus caracteres.

Os grandes homens não se limitam nem ao tempo, nem ao espaço. Suas memórias atravessam os

milênios, sulcando eternamente as areias movediças da História.�

�Falo desta tribuna, pela segunda vez, sobre o Presidente.

Hoje, participando de solenidade em que se dá o nome de �Presidente Juscelino Kubitschek� ao

Plenário desta Casa.

A primeira vez, com voz embargada, em 23 de agosto de 1976, na reunião ordinária daquela

segunda-feira, à noite, depois de uma viagem tormentosa, vindo de minha terra natal. Os Anais

desta Assembléia registram as minhas palavras. E eu disse, ao terminar o meu pronunciamento,

espontâneo e sincero: �Espírito aberto, sempre voltado para os ideais democráticos, Juscelino

Kubitschek soube perdoar seus adversários mais ferrenhos, buscando sempre a união das forças

representativas do povo brasileiro em torno dos ideais maiores da Nação. Democrata, tolerante,

paciente, humano, culto, bondoso, conciliador, foi um estadista; e na memória de nossa História

permanecerá sempre como uma das figuras mais expressivas, majestosas e gigantescas. Como uma

das maiores de nossa Pátria�.

Hoje, quase três anos após, comovido, emocionado, ainda com a alma extravasando, mas com

a razão ditando  as minhas palavras, vislumbro e já tenho a premonição de certa paz, serenidade e

tolerância pairando sobre nós. É que o Presidente permanece conosco. E, sob a inspiração daquela

figura extraordinária, singular, exponencial da vida pública desta Nação, nós trabalharemos dialo-

gando, debatendo e porfiando em favor do povo de nosso Estado.

Diante disso, sinto, mais uma vez, que, em admirável processo seletivo, a História vai impondo

relevo àquelas figuras que, realmente, se deixaram marcar pela genialidade ou foram tocadas pelo

poder de planejar e criar e, num plano maior, de servir dedicadamente à comunidade. São as figuras

que fulguram com obras que passarão engrandecidas ao futuro e que conquistaram a admiração de

seus contemporâneos e serão tidas como modelos nos tempos que hão de vir. Poucos pertencem a esse

tipo de autênticos líderes, que comandam porque lhes pedem e aceitam as diretivas. Surgem excep-

cionalmente. E, de maneira também excepcional, erguem-se às altitudes que os fazem imortais.

Juscelino é a síntese da alma de todo o povo deste País. Sua imagem, como homem e como

político, é reverenciada neste imenso Brasil, onde não há rincão, planície, planalto, grota e monta-
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nha que não tenha sentido o eco de sua palavra de força, o brilho de seu talento, o seu espírito, a

qualidade e a aptidão de seu caráter e personalidade marcantes.

Acima de siglas, divergências, malquerenças, desentendimentos, paira, à unanimidade da Pá-

tria, como o grande mineiro, o notável brasileiro condutor maior de sua gente.

Das terras novas que ele fez nascer neste grande País, surgem nostalgias, pesares de opiniões,

mágoas de erros cometidos, e choram-se saudades.

A Nação, quando fala em Juscelino, reconcilia-se. Houvera tudo e houve. Agora, o bom povo

brasileiro, a boa gente mineira já sabe sorrir e apertar as mãos, movidos ao simples soar e pronun-

ciar destas palavras mágicas e místicas: Juscelino Kubitschek.

As palavras inspiradoras do grande presidente � conciliação, tolerância, anistia e bondade �

são, hoje, a senha, o caminho, a trilha mais fácil dentro de nossa Federação.

Impossível é sintetizar tudo o que já se disse sobre o Presidente. Nunca, tão cedo, um homem

público foi julgado em sua obra política e, desmentindo a afirmativa de que só outras gerações

podem julgar com isenção, obteve o galardão de herói nacional. Para orgulho de nós, mineiros. Para

orgulho de nós, homens públicos, que buscamos, esquadrinhamos, revistamos e perseguimos os

ideais que ele alcançou e o fizeram tão venerado e que foram, por alguns momentos, esquecidos �

Democracia Plena e Liberdade.

Que coerência, em suas palavras nucleares, em pronunciamentos afirmativos e definitivos!

Em 27 de janeiro de 1955, candidato do ex-PSD à Presidência: �A duração de minha candidatu-

ra está condicionada à duração da própria democracia em nossa Pátria�.

Em princípios de 1964, na convenção do ex-PSD, como candidato à Presidência nas elei-

ções não realizadas de 1965: �Não devemos confundir a bandeira da reforma com a reforma

da bandeira�.

Sempre a democracia como impulsionadora e empuxo de seu patriotismo; sempre a liberdade

como condicionante para sua ascensão e inspiradora da sua luta.

Como falar ou descrever suas caminhadas? Como dizer o que todos já sabem?

De que forma deixar patente que, com efeito, o Brasil foi buscado e conquistado, quase em sua

inteireza, durante aqueles anos em que exerceu a chefia do Estado? É do nosso tempo. Que são

décadas? Não alterou as nossas fronteiras, mas palmilhou o nosso território. A grandeza da terra, a

ufania do gigantismo da Pátria, começou a se tornar realidade graças à sua criatividade. Havia em

nossa infância e adolescência, Oeste e Norte para ser cantado e festejado, e hoje há Oeste e Norte

mais pisado, trilhado, descoberto e integrado.

Visão do futuro, no Brasil integral, povoado e percorrido, mas que sem sua ação e vontade não

viria. Premonição do destino grandioso desta Nação e consciência  que sua ação era urgente, neces-

sária e definitiva.

Transformou a silhueta deste País, irradiou por todos os confins a sua personalidade contagiante;

mineiro-brasileiro; lúcido, otimista, corajoso e tolerante.

Parlamentar, pela decidida vontade de milhares de coestaduanos, levou para a Câmara Federal

o entusiasmo de quem jamais se deixou abater pelo pessimismo, de quem conhecia as potencialidades

de sua terra e de sua gente e, quer no Plenário, quer nas Comissões, já indicava a firmeza de

convicções e o dirigente que viria mudar o próprio curso da História Nacional.

Na Prefeitura de Belo Horizonte, terçou armas com problemas difíceis e, a cada um, no momen-

to oportuno, dava a solução almejada por ele pelo povo. Mas não ficou aí. Foi mais longe. Sonhou

com uma grande Belo Horizonte e um conjunto arquitetônico e mesológico que fizesse da Pampulha

um marco inicial de uma era de incontido progresso e modernização da Capital.
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Seu nome e sua obra o lançaram no cenário estadual como esperança de uma renovação

que levasse Minas a alcançar índices, até então desconhecidos, de audácia industrialista, de

fecundidade agropecuária, de expansão comercial, de crescimento cultural, de maior eficiên-

cia no setor de saúde e de educação, de vitórias no fundamental terreno da energia e trans-

porte. Era um novo estilo de governar. Os Palácios da Liberdade e das Mangabeiras eram,

para o Governador, apenas pouso de descanso ou de contatos indispensáveis com a família, o

secretariado, os visitantes e os colaboradores imediatos. Juscelino estava mais no interior,

conhecendo e solucionando os problemas das regiões. Era o dirigente sentindo, em toda a sua

plenitude, o que pensava e desejava o sofrido homem mineiro.

Daí sua candidatura à Presidência da República, que o Brasil recebeu, apesar da oposição

de correntes diversas, como certeza de que teria, na chefia da Nação, aquele que era o espe-

rado. E o País não se enganou. Já na campanha eleitoral, Juscelino vivia a ânsia de dar à sua

Pátria a grandeza que sua genialidade dimensionava muito maior que os otimistas julgavam

possível. Veio a vitória e, na manhã do dia seguinte ao de sua posse, o novo Presidente passa-

va a corresponder à confiança dos milhões que lhe deram conscientemente seu voto. E, daí por

diante, Juscelino empenhou-se numa tarefa que trazia as características de sobre-humana,

mas audaciosamente tornada realidade no dia-a-dia de seu governo, que destruiu, com estra-

das de dimensões continentais, com a implantação da indústria automobilística e a expansão

dos setores da petroquímica e da construção naval, do reaparelhamento das forças armadas,

da efetiva interiorização do progresso, da integração da Amazônia e com o monumento de

Brasília, em pleno sertão, que destruiu, repetimos, as peias que restringiam o Brasil real e

progressista à sua orla marítima. Uma nova nação resultou do governo desse mineiro que

abraçou com amor o Brasil e lhe deu a noção concreta de como poderia transformar em

realidade seus ideais de poderoso e permanente desenvolvimento. E Juscelino ingressou para

todo sempre, como gigante entre os gigantes, na História deste admirável continente que a

Providência Divina fez nossa Pátria. Em página de rara beleza, Tancredo Neves, ao falar nas

homenagens que a Câmara Federal prestou ao Presidente, logo após sua morte, fixou esta

visão luminosa sobre o papel renovadoramente grandioso de Juscelino: �Ele foi um predestina-

do que soube cumprir com grandeza sua missão. Ilustrou, enriqueceu e enalteceu sua Pátria.

Dignificou o Povo. Prestigiou e opulentou o patrimônio dos nossos princípios sagrados. Sonhou,

lutou e sofreu para reduzir entre nós a área dos miseráveis e apaziguar o espírito revoltoso dos

que têm fome e sede de justiça�.

Esse o esmaecido esboço daquilo que o filho de Diamantina realizou, e se ele, ainda quando

afastado da vida pública, fazia pulsar o coração dos brasileiros, se o ódio jamais venceu, em sua

alma, a força do perdão, Juscelino foi grande demais para seu tempo e seu meio. E porque, realmen-

te, ele reuniu em si todos os valores expostos, pertence ele, agora, ao maior tesouro humano que o

Brasil poderia possuir e jamais esquecerá. A ele se aplica, com exatidão, este notável pensamento:

�Todas as gerações, todo o passado de uma raça, se expandem nesses belos gênios, que são as

flores maravilhosas duma raça. Esses gênios são a verdadeira glória dessa Nação e todos, até o mais

humilde, devem orgulhar-se dela; não aparecem por acaso nem milagrosamente, mas representam

o fecho dum longo passado e sintetizam a grandeza do seu povo e da sua raça�.

E outro não foi o sentir de fraterno amigo seu, o saudoso Governador Clóvis Salgado: �Se a

economia está na base das transformações sociais, como quer o materialismo histórico, Juscelino,

com sua ação pessoal, demonstrou, mais uma vez, que a inteligência e a vontade do homem podem,

também, mudar o curso dos acontecimentos.�
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Pertencendo, pois, a essa linha de heróis, ele pôde, com firmeza e sem temer contestação,

afirmar: �Aos homens de bem que não me conheceram e aos moços de meu País, quero afirmar

solenemente que a História de minha vida política é simples e reta. E eu sou um homem que só

quero a ação e o trabalho honesto, na verdade e na dignidade da vida pública. Nada mais�.

E com ênfase: �A glória de meu governo foi manter o regime democrático, apesar de todas as

tentativas, de todos os esforços para derrubá-lo�.

Razões, portanto, tinha Tristão de Athayde, para dizer: �De sua passagem pela Presidência,

devemos tirar as melhores lições políticas para o futuro, se realmente queremos restituir ao nosso

povo o seu direito a um regime autêntico e não falsamente democrático�.

Decidido a exilar-se, diria a um amigo, já fora da Pátria: �Você me aconselhou a fazer do

desterro uma peregrinação, seguindo o exemplo de Rui e de Nabuco.

Reconheço a minha inadaptação a esse gênero de vida e só o que ambiciono é a oportunidade

de voltar a ver o céu de minha terra, rever minha cidade natal, ir ao lar de minha mãe, ao convívio

de meus parentes e amigos�.

Era assim Juscelino, firme, equilibrado, mas também lírico e sentimental.

Fixou bem Carlos Drummond de Andrade, neste texto lapidar: �Foi um menino grande que

sonhou coisas e as realizou. Sentia amor por essa fascinação que nos inspiram os mágicos, as

crianças inventivas, os homens que jamais conheceram o rancor e que abrem para a vida olhos de

confiança e de alegria�.

Deixou Juscelino seguidores, liderados, admiradores e multidões nostálgicas de sua presença.

A ação voltada para o futuro, mas ciente de que é no passado que o presente vai assentar

suas raízes.

�Agora ele pertence às Idades� como Abraham Lincoln, em cujo túmulo está inscrita essa frase.

O grande pensador e doutrinador Gustave Le Bon já afirmava há decênios: �Um povo é muito

mais dirigido pelos seus mortos do que pelos vivos; foi só com aqueles que a raça se fundou. Século

após século, os mortos têm criado as nossas idéias e os nossos sentimentos e, por conseqüência,

todos os móveis da nossa conduta�.

Nós somos assim produto de nossos mortos, crenças, costumes, idéias políticas, sonhos, sentimentos

e esperanças.

Neste instante,  Sr. Presidente, no Plenário Juscelino Kubitschek, permitam-me uma homena-

gem especial a D. Sarah de Lemos Kubitschek, companheira constante do Presidente, vivendo de

angústias comuns, tensões profundas.

Com alento, determinação, firmeza, participando dos júbilos e também das amarguras, que as

injustiças e incompreensões levaram o grande homem público a percorrer. Relata ilustre homem

público de nosso tempo, falando de Juscelino, que �ele se casa com uma jovem de brilhante inteli-

gência e ardoroso temperamento�.

E recebendo esta dama exemplar, do Presidente João Figueiredo, que escala e avança em

direção à democracia plena que todos colimamos e almejamos, um terreno onde será erguido o

museu de Juscelino Kubitschek, afirmou com nobreza e dignidade que �foi um gesto generoso e

grandioso do Presidente Figueiredo�.

Estas as palavras, Sr. Presidente, que, em homenagem ao grande brasileiro que hoje empresta

seu nome ao plenário maior do povo do Estado de Minas Gerais, pude, com visível emoção, que deve

marcar a minha face, proferir e pronunciar, por delegação da Bancada da Aliança Renovadora

Nacional nesta Casa.

Agora Juscelino Kubitschek pertence às Idades�.


