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Uma estrela com nome brasileiro 

 

São Francisco de Oliveira, setembro de 1975 

Em meio à roça de milho, destroçada, o homem magro assesta a mira de seu 

telescópio. À noite, isolado – as vacas dormem no pasto ao lado – ele anotará, 

cuidadosamente, durante horas, o desvanecer do brilho de uma estrela nova, na 

Constelação do Cisne. Uma estrela que desaparecerá quase tão rapidamente como surgiu, 

há alguns dias, após uma explosão que ocorreu, na verdade, milhares de anos antes. 

Na terra, a paisagem é de desolação: os talos partidos do milharal, a casinha que já 

perdeu duas de suas quatro paredes, o baque do jatobá ao cair, desgarrado pelo vento das 

noites de setembro. No céu, porém, há um astro que se consome. Uma bola de fogo 50 mil 

vezes maior do que a do Sol, ainda incógnita. Mas que talvez receba um nome bem 

mineiro – o de Vicente Ferreira de Assis Neto, o fazendeiro-astrônomo que, 

provavelmente, a terá descoberto. 

Uma estrela nova descobre-se por acaso, dirá Vicente de Assis Neto. O abrir de 

uma janela de uma casa de fazenda, às 9 h de uma noite de 29 de agosto, um olhar para o 

alto. Apenas isso. Desde que se conheça o lugar exato ocupado por 5 mil estrelas visíveis a 

olho nu, de modo a que uma nova não passe despercebida. Fácil, para o homem que 

começou, aos 16 anos, a plantar nos campos da noite. E que, aos 38, colhe a sua primeira 

estrela. 

No mapa celeste – ele se certifica consultando um de seus 300 livros 

especializados, a maioria em francês, espanhol e inglês – ali onde agora se acendeu uma 

lâmpada havia o vazio, o escuro. 

Com uma lanterna de mão, lançando uma luz vaga sobre a trilha de terra, Vicente 

de Assis corre para o seu Observatório do Perau. Atravessa, pulando de pedra em pedra, 

primeiro o córrego raso e, uns 400 metros adiante, um ribeirão que ele transpõe 

equilibrando-se sobre um bambu e, a seguir, sobre um tronco caído de árvore. Apressa os 

passos, morro acima, perturbando, em algum ponto, o sono das vacas. 

Abre a porta de uma desgastada casa de roça, onde guarda os dois telescópios de 

seu observatório, um deles comprado em 1957. Tem diâmetro de 96 mm e pode aumentar 

até 80 vezes. O outro é um canhão de dois metros de comprimento, de 310 mm, com 
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aumento de 490 vezes. Comprado em 1963. Foi fabricado, sob encomenda especial, pelo 

Planetário de São Paulo. Rudimentar como parece, é talvez o mais poderoso telescópio 

hoje em poder um astrônomo amador, no país. 

Fascinado, ele estuda a estrela até o amanhecer. Determina primeiro sua posição, 

anotando num caderno escolar: AR, 21h 09m, D mais 48º10’. Estrela mais próxima: a 63 

de Cisne. Por comparação com outras de magnitude conhecida, ele estimou em 2,5 a 

magnitude da nova, na noite do dia 29. 

No dia seguinte a estrela aumentou de brilho, chegando à magnitude 2,2. Dia 31 

começou a regredir, caindo sucessivamente para 2,55 e 4,0. Quatro dias após a primeira 

medida, a magnitude já era estimada pelo astrônomo em 5,4. Ele acredita que esta nova irá 

se comportar como uma das mais rápidas já estudadas. 

Um dos livros de sua estante – Astronomie - LesAstres, L’Universe, da Librairie 

Larousse – revela que com brilho igual ou superior ao desta nova, foram observadas 

somente 10, de 1843 até hoje, inclusive a Nova Hércules, de 1937, que permaneceu quatro 

meses visível a olho nu. Na Constelação do Cisne, registrou-se a ocorrência, antes, de 

somente duas novae, em 1500 e 1670.  

Nova Assis. O nome é ainda apenas uma possibilidade, a ser confirmada, nos 

próximos dias, pela União Astronômica Internacional, com sede nos Estados Unidos. Até 

o batismo, vai correr um prazo, para que astrônomos de todo o mundo comuniquem ao 

Centro de Telegramas Astronômicos o momento em que viram a nova, que receberá o 

nome do primeiro descobridor.  

Nascido num lugarejo que, 12 anos após ser elevado à condição de cidade, conta 

com pouco mais de 5 mil habitantes na área municipal, Vicente de Assis Neto nunca 

freqüentou escola. Aprendeu a ler, inclusive em francês, com sua mãe Maria Estela. Só 

recentemente, para não passar por analfabeto – como quase chegou a ser registrado, ao 

tirar o atestado de reservista de 3ª Categoria – fez o supletivo de primeiro e segundo graus. 

Foi introduzido à Astronomia, em 1952, aos 16 anos, pelo Tesouro da Juventude. 

Cinco anos após comprou o primeiro telescópio e, em 1963, o segundo. Já então, era um 

astrônomo experiente, sendo admitido em 1964 na Sociéte Astronomique de France – 

sócio nº 22.833 – e, nove anos após, na Britsh Astronomical Association. Durante esse 
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tempo, publicou mais de 20 observações sobre cometas – sua especialidade – em revistas 

estrangeiras, principalmente na L’Astronomie, da sociedade francesa.  

Mantendo uma ativa correspondência com astrônomos do mundo inteiro – 

inclusive do Center for Short-Lived Phenomena, DO Smithsonian Institution (Cambridge, 

Estados Unidos), do Deutsche Welle (Alemanha), de sociedades da França e Inglaterra, de 

Feira de Santana, Recife ou São Paulo – Vicente de Assis Neto, no entanto, raramente se 

afasta de São Francisco de Oliveira, distante 175 km de Belo Horizonte. Aqui se casou 

com Júnia Batista e está criando os filhos: Cássio (quatro anos), Paulo César (sete) e João 

Américo (nove).  

Herdou do pai, em 1970, uma fazenda de aproximadamente 500 hectares, que vem 

mantendo, como pode, ajudado pela mãe – 73 anos – e por um administrador. Confessa 

que não tem muito jeito para a coisa, absorvido que sempre esteve pela Astronomia.  

A mãe observa com alguma amargura a decomposição lenta da casa, das 

pastagens, da estrada que quase já desapareceu (ele vendeu há cerca de um ano o velho 

carro do pai e freqüentemente faz, a pé, a caminhada de 12 km entre a cidade e a fazenda). 

A mãe sente a decadência, ao constatar, por exemplo, que já não há mais frutas no quintal 

mal cuidado. “Nem mesmo uma laranja-da-terra”, queixa-se. 

– Coisas da terra, aqui, é meio difícil de encontrar – diz com resignação o filho. – 

O que tem mais é coisa dos astros.  

Ele reclama, entretanto, da falta de recursos. E espera que, confirmada a sua 

descoberta, a notoriedade seja acompanhada pelo reconhecimento do seu valor, traduzido 

em verbas. Mas, mesmo sem isso, já faz planos: quer vender um pedaço de terra, que irá 

herdar de um tio, e com os Cr$ 400 mil comprar um astrógrafo e uma luneta especializada, 

motorizada.  
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Ferroviário de 100 anos acha pequena a aposentadoria 

 

Divinópolis, setembro de 1982 

Ao contrário do filho, José Lara, de 66 anos, que escreveu em junho passado uma 

carta para o programa O Povo e o Presidente, da TV Globo, o ferroviário Joaquim Martins 

Lara, de 100 anos, não perdeu ainda a esperança de uma resposta do presidente à sua 

pergunta: “Acha justo que perceba, nesta altura da vida, menos de Cr$ 50 mil mensais de 

aposentadoria?” 

Sua esperança foi renovada dia 26 do mês passado, durante visita do presidente da 

República ao Clube Libanês em Belo Horizonte. O velho ferroviário era o segundo na fila 

dos cumprimentos – honraria conseguida através de um sobrinho de José Lara que trabalha 

no gabinete do governador Francelino Pereira e entregou ao presidente cópia da carta 

enviada pelo filho para o programa de televisão. Desse modo, ele acha que a carta será 

finalmente lida e seu problema resolvido. 

Apesar de se sentir prejudicado pela Justiça, que não deferiu ainda seu pedido, 

feito há cerca de 10 anos, para receber aposentadoria também pelo Tesouro Nacional, 

como recebem os companheiros ferroviários mais novos do que ele, Joaquim Lara afirma 

que sua situação melhorou muito, depois da Revolução de 1964.  

Ele se aposentou em 21 de janeiro de 1931, aos 48 anos de idade e quase 36 de 

ferroviário, com os vencimentos mensais de 600 mil-réis, equivalentes ao do seu cargo: 

maquinista de primeira classe, da 3ª Divisão da Estrada de Ferro Oeste de Minas. Segundo 

ele, na época comprava-se uma vaca com 20 mil réis. Mas, apesar da inflação, continuou 

recebendo os mesmos 600 mil-réis até o Governo de Getúlio Vargas, quando os 

aposentados tiveram um abono. No Governo Dutra, houve um reajuste, para 1 mil 200 

réis. Disse que houve novo aumento no Governo Juscelino Kubitschek, mas os atrasos no 

pagamento aumentaram ainda mais.  

Os atrasos, na verdade, eram uma constante entre os ferroviários aposentados e da 

ativa. Tanto que no Governo Milton Campos, fizeram uma greve em Divinópolis. Joaquim 

Lara conta, com satisfação, a resposta dada pelo governador aos que lhe pediram para 

enviar tropas: “Não seria melhor enviar o trem-pagador?” 
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A memória de Joaquim Lara desce a detalhes, quando relembra coisas e fatos da 

juventude. “Um quilo de toicinho no Governo do Artur Bernardes custava 800 réis”. Mas 

não é tão boa, para fatos mais recentes. “É verdade, eu me lembro de muita coisa, 

inclusive dos nomes dos meus antigos companheiros de estrada. Só não consigo guardar 

os nomes de meus netos, bisnetos e trinetos, tão numerosos são eles”.  

– Hoje estou muito bem, eu e minha filha. Mas quando chega aquela turma de 

netos, o que eu como numa semana eles comem num dia – brinca o velho ferroviário, 

sempre bem-humorado, apesar da visão prejudicada por uma catarata (ele fez uma cirurgia 

aos 98 anos, sem êxito) e pela precária audição.  

Na última vez que se contou, eram 13 filhos – 11 ainda vivos – 59 netos, 55 

bisnetos e nove trinetos. Joaquim Lara mora numa grande casa. “Foi comprada há uns 40 

anos por sete contos de réis. Para se ver: no mês passado, para uma pequena reforma, 

gastei Cr$ 70 mil”.  

Com ele mora a filha Ana, que ficou viuva jovem, com nove meses de casada. Seu 

avô, o mestre-de-linha José Martins Lara, construtor dos primeiros 100 quilômetros da 

histórica Companhia Estrada de Ferro Oeste de Minas, entre São João D’el Rei e Antônio 

Carlos, deixou-lhe a sua pensão, que hoje é de apenas Cr$ 16 mil mensais (menos que um 

salário mínimo).  

 

Uma aposentadoria 

Joaquim Lara procura entender as razões de seu atual problema com a 

aposentadoria. Até 1903, quando a companhia foi encampada pelo governo federal, ele 

tinha trabalhado sete anos, pois entrara menino na empresa, como aprendiz de fundidor. 

Foi fazendo carreira e, em 1912, chegava a maquinista.  

– Em 1928, foi criada a primeira caixa de aposentadoria dos ferroviários. Um 

amigo meu falou: “Você justifica seu tempo de companhia, quando tiver 35 anos pode se 

aposentar”. Justifiquei, levando testemunhas, documentos, tudo legalmente. Ficaram 

arquivados os documentos na caixa. Em 1930, naquela revolução do Getúlio, o diretor da 

estrada, Dr. Janot, saiu e ficou no seu lugar o Dr. José Bhering. Logo depois o Bhering 

falou: “Os que tiverem tempo para se aposentar, se aposentem, porque a estrada vai passar 

para o Governo do Estado”. Como eu tinha tempo, ajuntando com os sete anos da 
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companhia, me aposentei e os documentos ficaram arquivados na Caixa de Aposentadoria 

e Pensão da Estrada de Ferro Oeste de Minas. Nunca tive problema, mas também nunca 

tivemos aumento nenhum.  

Segundo ele, a CAPFESP foi depois encampada pelo INPS e seus arquivos foram 

enviados para o Rio. Quando requereu, há cerca de 10 anos, sua aposentadoria pelo 

Tesouro Nacional, depois que vários antigos companheiros tinham-se beneficiado com a 

nova lei que concedia aos ferroviários a dupla aposentadoria, o juiz da 4ª Vara da Justiça 

Federal mandou que ele provasse que se tinha aposentado com 35 anos de serviço. Os 

velhos arquivos não puderam ser localizados, apesar das boas relações de José Lara, que 

foi assessor de relações públicas na Rede, no Rio, dentro da empresa.  

Joaquim diz que anexou aos autos cópias da sua carteira de aposentado, nº 192, 

emitida em 1943 pela Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Ferroviários da Rede Mineira 

de Viação (como passou a se chamar a Oeste de Minas). “Mandei também atestado do 

INPS falando que fui aposentado com 35 anos. E não serviu. Não sei o que esse juiz queria 

mais”. O processo está paralisado, segundo José Lara.  

 

Ferroviários 

José Lara é um dos quatro filhos ex-ferroviários de Joaquim Lara, que além do pai, 

velho mestre-de-linha, teve três irmãos ferroviários. José Lara e dois irmãos estão também 

aposentados, ele como chefe da Assessoria de Relações Públicas da RFFSA em Belo 

Horizonte, ganhando atualmente, “graças aos aumentos semestrais”, uma pensão de Cr$ 

200 mil. Outro irmão, Dom Lélis Lara, é bispo auxiliar de Itabira (MG).  

Embora se tivesse aposentado com um bom salário, para a época, que lhe permitiu 

formar um modesto patrimônio – duas boas casas no centro de Divinópolis, cidade de 112 

mil habitantes, no último censo, a 100 km da Capital – o velho ferroviário, com 13 filhos 

para criar, viu logo que não era suficiente a pensão.     
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Sócios de Zé do Caixão vendem cotas a gente pobre com falsa 

promessa de lucro no cinema 

 

Belo Horizonte, dezembro de 1981 

Desde os bons tempos da chanchada que o cinema nacional busca sua bilheteria e 

sustento na camada mais pobre da população, inatingida, por não saber ler as legendas, 

pelo concorrente estrangeiro. Mas agora a Produções Cinematográficas Planeta Filmes 

Ltda., de São Paulo, associada a José Mojica Marins, o Zé do Caixão, vem tentando 

financiar filmes – com títulos tão sugestivos como Rex... Meu Cão, Meu Amante – 

vendendo cotas a essa pobre clientela, com falsas promessas de lucro. 

E até de participação, como ator, nas filmagens. 

Leitoras dos modernos contos de fadas, com personagens tão intangíveis como 

Marilyn Monroe, que saiu do nada, moças como Cecília Pereira, de Belo Horizonte, 

sonham poder deixar um dia um humilde emprego doméstico, para se transformar numa 

espécie de My Fair Lady cabocla, pela mágica do cinema.  

E exatamente isso era o que lhes prometia uma campanha publicitária veiculada no 

início do ano por jornais mineiros. A Planeta Filmes daria curso rápido de ator, com 

supervisão de José Mojica Marins, para selecionar os que trabalhariam no próximo filme 

de Zé do Caixão, que seria rodado em Belo Horizonte.  

Acorreram tantos candidatos, que as aulas puderam ser distribuídas ao longo do dia 

– manhã, tarde e noite. Para quatro horas de aulas diárias, durante 12 dias, o candidato 

pagava Cr$ 1 mil 500. Outros Cr$ 500 para o teste com Mojica, no final do curso. Aos 

reprovados, uma nova oportunidade, desde que pudessem desembolsar outros Cr$ 3 mil.  

– Entrei nesse negócio de cinema para ganhar mais dinheiro. Minha mãe sofre de 

nervos, não pode trabalhar. E eu fico procurando alguma coisa que dá mais dinheiro, 

porque fico com medo dela passar falta – explicou Cecília Pereira.  

Solteira, 31 anos, empregada doméstica desde os 12 – quando veio de 

Mocambeiro, Distrito de Matozinhos, a 60 quilômetros da Capital – Cecília já tentou uma 

outra profissão: a de detetive. Matriculou-se no curso por correspondência do Instituto 

Pinkerton, do Rio, pagando Cr$ 450 por mês, durante seis meses. Não completou o curso 
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porque começou a faltar dinheiro, já que se endividara com o negócio do cinema. Mas 

acabou, sem querer, envolvendo-se num caso policial.  

Ela não passou no teste, depois do primeiro curso de 12 dias, dado pelo diretor da 

Planeta Filmes, Wilson Rodrigues Ferreira, e pelo ator Ari Santiago. “Eu não fiz o outro 

curso porque estava ganhando pouco no emprego (Cr$ 3 mil) e não podia pagar”. E já nem 

se lembrava mais desse sonho, quando recebeu uma carta da Planeta, oferecendo-lhe uma 

oportunidade nova para participar do filme. Condição: deveria comprar uma cota, pelo 

menos, no valor de Cr$ 10 mil.  

– Eles marcaram uma reunião em Belo Horizonte. Quando cheguei, vi que a 

mesma carta tinha sido enviada a muitas pessoas. As cotas já tinham sido datilografadas 

com nossos nomes. Mandaram assinar o contrato. Eu paguei Cr$ 4 mil 800 nesse dia e 

depois Cr$ 5 mil 200 no Bradesco, dia 2 de junho. Tive que pedir o dinheiro emprestado à 

minha irmã que é também empregada doméstica.  

 O contrato foi assinado dia 20 de maio, por ela e Wilson Rodrigues – este em 

nome da Planeta Filmes (Av. 23 de Maio, 3 095, Ibirapuera, SP). Uma das cláusulas se 

dava ao trabalho de explicar que seriam vendidas 1 mil cotas, de Cr$ 10 mil cada, para a 

realização do filme Rex... Meu Cão, Meu Amante, a cores, 35mm e orçado em Cr$ 10 

milhões, dentro do prazo máximo de 100 dias, a contar da assinatura do contrato. 

Quem comprasse uma cota, garantia o 5º item, teria participação “na renda cabível 

ao produtor de acordo com o valor do orçamento; ou seja, cada cota lhe dará direito a um 

décimo por cento do faturamento. Exemplo: ao atingir uma renda de Cr$ 10.000.000,00 

(dez milhões de cruzeiros), que é o valor do orçamento, o cotista receberá o valor do 

capital aplicado; acima disto continuará da mesma forma recebendo mensalmente os 

lucros do filme de acordo com o nº de cotas”.  

Acenava ainda com outras vantagens. Por exemplo, quem comprasse mais de cinco 

cotas teria direito ao faturamento “também em outros países além do Brasil; adquirindo até 

cinco terá direito de renda num prazo de censura do filme, no Território Brasileiro (cinco 

anos)”. Tudo isso garantido no contrato. Uma inesgotável mina de ouro.  

Cecília pagou tudo direitinho e ficou aguardando o chamado para as filmagens. Em 

julho, recebeu uma carta da Planeta, datada do dia 16 e assinada por Clara Maria do 
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Amaral – Diretora de Produção. Indagava se lhe seria possível viajar a São Paulo, onde 

seria finalmente rodado o filme.  

– Não iniciamos as filmagens naquela época – explicava Clara – e isto foi 

importantíssimo, pois aconteceu que muitas pessoas não pagaram, e isto diminui a 

possibilidade de filmar em Belo Horizonte, não há condições de se fazer uma despesa alta 

para levar uma grande equipe em Belo Horizonte sendo que somente 20 cotistas 

cumpriram com o compromisso assumido. 

As filmagens seria realizadas num único sábado e domingo, e Cecília pagaria 

apenas as despesas da passagem de ônibus. Ao final da mensagem, uma advertência de 

Clara: “Caso V.S. não tenha pago a cota, considere inútil esta carta”.  

Apesar de seus pendores para o trabalho de detetive, Cecília, que mal chegou ao 

quarto ano primário, não podia perceber, como indícios da falta de solidez do 

empreendimento, os muitos erros ortográficos cometidos pela diretora de produção. 

Assim, se prontificou a viajar. Respondeu que ia filmar e ficou aguardando, conforme 

instruções, o telegrama marcando a data.  

Mas Clara voltou a escrever – agora como “Secretária” – em princípios de agosto, 

porém para pedir a Cecília, com urgência, uma foto 3 x 4, “para que possamos fazer a 

escala dos papéis, uma vez que não lembramos a fisionomia de cada um”. Ela enviou 

imediatamente a foto, sem se sentir atingida pela mesma advertência, agora em 

manuscrito: “Se o título não foi pago, torna-se inútil esta carta”.  

Sherlock Holmes teria percebido de imediato que as correspondências tinham um 

objetivo único: levar o cotista recalcitrante a pagar no banco o restante da cota. Mas 

Cecília só veio a perceber isso dois dias depois, quando recebeu outra carta da Planeta, 

assinada agora pelo diretor Wilson Rodrigues. Após informar que as filmagens tinham 

sido definitivamente canceladas, orientava:  

– Compareça a partir do dia 20/9/81 ao escritório do Dr. Alenir Marco Schreiber 

afim de fazer acerto referente devolução de vosso dinheiro de cotista do filme Rex... Meu 

Cão, Meu Amante, uma vez que poucos pagaram suas cotas e não iremos mais realizar o 

filme com cotistas.  



13 

 

Alenir Marco Schreiber, candidato a Deputado estadual em 1978 pelo MDB 

mineiro, derrotado com 1 mil 798 votos, afirma que é advogado da Rota Produções. Esta 

firma firmou com a Planeta contrato para a produção de quatro filmes: 

– Foi realizado um só.  Os outros, inclusive esse do Zé do Caixão, não foram, e eu 

fui a São Paulo, em agosto, para cancelar os contratos, em nome da minha cliente.  

O advogado afirma que, depois de conversar e resolver tudo amigavelmente, foi 

indagado, por Wilson Rodrigues, se poderia cuidar dos negócios da Planeta junto aos 

cotistas de Belo Horizonte. Ele respondeu que não via inconveniente, mas somente após 

seu cliente receber o que a Planeta lhe devia. O prazo ia até 16 de novembro.  

– Isso foi no dia 11 de agosto – diz o advogado. – No dia 12, sem minha 

autorização nem nada, ele mandou carta para todos os cotistas. No dia 20 de setembro, 

bateram quase 200 pessoas no meu escritório. Ficou parecendo fila do INPS. Liguei para 

São Paulo e durante o dia inteiro ele se furtou a receber meu telefonema. Estou com 86 

nomes de cotistas anotados pela minha secretária. Tudo gente humilde. Wilson é produtor 

mesmo, mas está passando esta fase ruim.  

Cecília já perdeu a esperança de receber de volta seus Cr$ 10 mil. Mas procurou a 

redação do jornal para fazer a denúncia, “para servir de alerta a outros”.  

Para ela, o pior é que nem mesmo era fã do Zé do Caixão, embora goste de filmes 

de terror. Dele só conhece O Estranho Mundo do Zé do Caixão, exibido durante o curso. E 

do filme que viu de Wilson Rodrigues – O Amor Uniu Dois Corações – ela tem uma 

opinião: “É péssimo, porque no fim ele mata a mulher, por defesa da honra. Aí, o amor 

não uniu não, acho que separou. Então, ele devia ter posto no título: A Ignorância do 

Homem Separou Dois Corações”.  

Wilson Rodrigues e Zé do Caixão perderam uma atriz, uma sócia e até uma 

possível fã. Mas ganharam uma implacável crítica de cinema.  
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Machado para português ler 

 

Belo Horizonte, junho de 1975 

Contrastando com o amplo interesse internacional por Machado de Assis – editado 

e estudado em muitas universidades dos Estados Unidos e da Europa – a crítica portuguesa 

continua surpreendentemente omissa em relação a um autor que, no final do século XIX, 

dividiu com Eça de Queirós a preeminência na criação literária em nossa língua. 

Com o objetivo de pôr fim a esse desinteresse, é que Fábio Lucas publicará 

brevemente em Lisboa Machado de Assis – Contos e Teatro, cujos originais já se 

encontram na Imprensa Nacional daquele país, que incluirá o volume em sua coleção 

Clássicos da Língua Portuguesa. 

O livro foi encomendado pelo diretor da Imprensa Nacional portuguesa em 1972, 

quando Fábio Lucas estava no Porto como bolsista da Fundação Gulbenkian, fazendo 

pesquisas sobre Tomás Antônio Gonzaga. Após o movimento de abril de 1974, o novo 

diretor da Imprensa confirmou o interesse pelo livro, cujos originais lhe foram entregues 

há poucos meses. 

– Quando se estuda a bibliografia de Machado – diz Fábio – verifica-se que o 

maior prosador da língua tem um escasso número de analistas em Portugal. O que é 

espantoso, quando se sabe que, com Eça de Queirós, ele ocupava a primeira posição na 

narrativa em língua portuguesa no final do século XIX. O Brasil jamais desconsiderou a 

importância da obra de Eça, sendo possível mencionar, sem esforço, pelo menos uma 

dúzia de importantes ensaios de escritores brasileiros sobre o autor de Os Maias. 

Infelizmente, não houve a contrapartida.  

O professor Fábio Lucas (que desde 1970 vem dando cursos sobre literatura 

brasileira e portuguesa nas universidades norte-americanas de Minnesota, Columbia, 

Texas e Wisconsin, e que em agosto estará fazendo o mesmo na de Indiana), observa que 

os estudos machadianos têm-se expandido rapidamente fora do Brasil.  

– É o reconhecimento internacional de um escritor que estava entre os melhores do 

mundo em sua época, como provam as recentes pesquisas do francês Jean-Michel Massa e 

da norte-americana Hellen Caldwell. Essa voga machadiana nada tem de surpreendente 

nem é estimulada por meios artificiais. Conversando com professores de literatura luso-
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brasileira no exterior, tenho constatado que os cursos dados a partir da obra de Machado 

rendem muito mais ao estudante do que os que tomam outros autores como objeto de 

estudo. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, os estudantes sempre reagem 

positivamente à narrativa de Machado, e não apenas por causa de seu conteúdo. Quando se 

considera a obra literária como um sistema de valores lingüísticos, é fácil verificar que ele 

estava à frente dos seus contemporâneos.  

Fábio Lucas assinala que, realizada parte no período do auge do romantismo, parte 

no período do realismo-naturalismo, a obra de Machado já contém a própria paródia do 

romantismo e do realismo.  

– Ela é um acalorado debate com a literatura universal. Incorpora, assimila, critica 

e parodia o que há de melhor na “sabedoria dos povos”. O discurso machadiano ultrapassa 

as linhas de demarcação do seu tempo e tem ressonâncias modernas. Transcende a 

gramática da época. Anuncia a fusão dos gêneros e critica o modo tradicional de narrar. 

Mostra-se rebelde às escolas (daí ser freqüentemente anti-acadêmico) e começa a referir-se 

a si mesmo como sinal de pressentimento da crise da literatura. Em numerosas 

circunstâncias, o conto machadiano vira exercício literário, jogo de palavras, efeito 

estético. Por isso, Machado é nosso contemporâneo.  

Fábio Lucas refere-se, a seguir, à sua próxima obra sobre Tomás Antonio Gonzaga, 

que ele considera uma das figuras mais fascinantes da Inconfidência: 

– Diríamos que ele prenuncia o político mineiro, pois não se comprometeu 

profundamente com as articulações da revolta. Pelo menos, não deixou marcas vivas e, na 

prisão, fez os depoimentos mais habilidosos, defendendo-se em prosa e verso. E não 

acusou ninguém. Também na parte lírica manteve uma atitude ambígua, pois enquanto 

celebrava seus amores com Marília, mandava recados para outras mulheres.  

Segundo ele, convém notar que a poesia de Gonzaga exerceu grande influência 

sobre a dos românticos e que se diluiu pela literatura nacional posterior, podendo-se 

detetar a sua presença, até hoje. “Graças ao seu realismo, é possível recompor hoje muitos 

episódios da Inconfidência. E de certa forma ele anunciou o mundo moderno, ao fazer a 

exaltação da virtude pessoal e da razão, contra o privilégio de nascimento”.  
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Mineiro de Esmeraldas, onde nasceu em 1931, Fábio Lucas foi eleito aos 29 anos 

de idade para a Academia Mineira de Letras. Hoje ele pensa que a Academia é um resíduo 

cultural sem função. O máximo que pode fazer é aperfeiçoar convivências.  

– A academia é uma instituição do período sacral da literatura, quando esta era 

signo de distinção e veículo de manifestação de uma elite alfabetizada e pouco numerosa. 

Com a profanação da literatura, com a massificação dos meios de comunicação, o escritor 

perdeu parte do seu status e a obra literária o distanciamento do público. Hoje o escritor 

tem de seduzir o mercado, cortejar o gosto do público, já que a emergência do povo na 

sociedade de consumo fez dele ao mesmo tempo o destinatário e o selecionador das obras 

literárias. Nesse quadro, entendemos a sobrevivência das academias – clubes de elite que 

tinham lazer suficiente para o refinamento intelectual – como entendemos a sobrevivência 

de outras atividades de recreação.  

A academia, para Lucas, não tem mais a posição exemplar que tinha no passado.  

– Ela era contemporânea da gramática normativa e do espírito mimético na 

literatura. Hoje, quando predomina o espírito de criação, o valor consiste em evitar 

modelos e romper com as normas e os sistemas estabelecidos. Além disso, as academias 

perderam as condições materiais que faziam delas focos de estímulo à produção literária. 

Esses estímulos se deslocaram para as instituições governamentais, as fundações culturais 

e os periódicos. Restou à academia apenas a parte floral, e isto justamente, no momento 

em que o escritor perde a função ornamental e tende cada vez mais a se tornar um 

intelectual, parte da consciência crítica do país.  
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Minas de Drummond revisitada pela gravura 

 

Belo Horizonte, julho de 1973 

Um pouco da Minas de Carlos Drummond de Andrade é revivida no álbum Minas 

& Drummond, editado pelo Conselho de Extensão da Universidade Federal de Minas 

Gerais e que será lançado hoje em Ouro Preto no Festival de Inverno. 

Ilustrado pelos artistas mineiros Iara Tupinambá, Vilde Lacerda, Haroldo Matos, 

Júlio Espínola, Jarbas Juarez, Álvaro Apocalipse e Beatriz Coelho, o álbum de 46x64cm 

tem uma tiragem de apenas 500 exemplares, numerados e assinados pelos gravadores (os 

100 primeiros, também pelo poeta). Foi impresso em papel apergaminhado de 60kg – as 

oito poesias em offset e as sete gravuras tipograficamente.  

Há dois meses, em carta ao professor José Eduardo da Fonseca, presidente do 

Conselho de Extensão da UFMG, o poeta Carlos Drummond de Andrade observava: 

– Depois do título de Doutor Honoris Causa, tão acima das minhas limitações, a 

idéia do álbum de poemas ilustrados por gente nossa é dessas que iluminam o íntimo com 

uma alegria infantil – a melhor de todas, a mais pura.  

Ter meus versos ligados à criação gráfica de artistas mineiros de qualidade – 

acrescentava Carlos Drummond de Andrade – eis uma perspectiva que me deixa feliz. 

Com prazer autografarei os exemplares que você quiser. E não se fala em direito autoral: 

não teria cabimento.  

Para a Universidade, o álbum tinha dois objetivos: marcar com um acontecimento 

cultural de grande importância o final do VII Festival de Inverno e comemorar a outorga 

do título de Doutor Honoris Causa da UFMG ao poeta.  

 

Cidades mortas 

 

De acordo ainda com o presidente do Conselho de Extensão, os poemas do álbum 

– em que não couberam “todas as páginas que Minas inspirou ao poeta” – foram escritos 

entre 1925 e 1951. “A maior parte tirada de Alguma Poesia, primeiro livro de Drummond, 

impresso em 1930 pela Imprensa Oficial de Minas Gerais”, informa o professor Eduardo 

da Fonseca. 
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Os retratos de Belo Horizonte, Sabará, Caeté e São João del Rei – que juntamente 

com Ouro Preto, Itabira e Mariana compõem o álbum – foram tomados do poema 

Lanterna Mágica, composto na década de 20.  

– Duas vezes operou em mim o sortilégio das cidades mortas de Minas – escreveu 

há alguns anos o poeta – que são as cidades mais vivas de Minas, em que pese Juiz de 

Fora, Belo Horizonte, Uberaba, Ponte Nova, Cataguases. E mergulhando na paz profunda 

das ladeiras, igrejas, cemitérios, eu meditava que coisa terrível como encantamento deve 

ser Ouro Preto. E São João del Rei. E Mariana. E Diamantina. Cidades humanas e ilustres 

como impérios.  

– Grande parte dos poemas – diz o diretor do Conselho de Extensão – foi escrita 

até 1930, fase em que a poesia de Drummond preferia fotografar a realidade a idealizá-la 

ou sugeri-la.  

– Que carga de silêncio, que toneladas de solidão entram no mistério do 

comportamento mineiro – observou certa ocasião o poeta, que sobre Sabará escreveu: “A 

dois passos da cidade importante/ a cidadezinha está calada, entrevada./ (Atrás daquele 

morro, com vergonha do trem.)” 

Do mesmo modo que Iara Tupinambá, Vilde Lacerda tenta captar, com seu traço, a 

confidência do itabirano “triste, orgulhoso: de ferro”, para quem – hoje funcionário 

público – “Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói!” 

Haroldo Matos mostra, como o poeta que hesita ao entrar na igreja de São 

Francisco de Assis, em Ouro Preto, que as flores e querubins “são matéria de muito amar”. 

E, de Mariana, Júlio Espíndola quer entender o poeta, que na igreja grande e pobre 

percebia desatar-se do coro a música deliciosa “(que esperas ouvir à hora da morte, ou 

depois da morte, nas campinas do ar)”. 

O poeta que viu em Caeté – como Jarbas Juarez – “a igreja de costas para o trem”. 

Que em São João del Rei quer saber “quem foi que apitou? Deixa dormir o Aleijadinho 

coitadinho”. E que ali mesmo viu, como Álvaro Apocalipse, “as ruas cheias de mulas-

sem-cabeça correndo para o rio das Mortes”.  

Na Belo Horizonte das “árvores tão repetidas” da gravura de Beatriz Coelho, o 

poeta Drummond morou tantos anos antes de ir para o Rio – onde escreveria tempos 
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depois a Prece do Mineiro – que podia afirmar: “Debaixo de cada árvore faço minha 

cama./ Em cada ramo dependuro meu paletó”.  
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O abrigo ameaçado dos padres velhos 

 

Belo Horizonte, novembro de 1974 

Ex-Reitor do Seminário Arquidiocesano e administrador há sete anos da Casa Cura 

d’Ars, o Padre José Viegas da Fonseca, 72 anos, resolveu renunciar ao cargo, provocando 

a decisão do Arcebispo Dom João Resende Costa de fechar, no final do ano, a casa onde 

se hospedam nesta capital os velhos padres e uma polêmica em torno de seus destinos.  

Surpresos diante da súbita publicidade e cautelosos por profissão e idade, os padres 

observam silenciosos, deixando que falem por eles o Padre José Viegas, de um lado, e o 

Padre Antônio Gonçalves, pela Cúria Metropolitana – proprietária do imóvel. Ambos 

procuram tranqüilizar quanto ao destino dos velhos padres, embora não tenha surgido 

ainda uma solução definitiva. 

 

Liquidação 

 

A Casa Cura d’Ars “foi feita para os padres velhos” – admite seu diretor. Mas, 

segundo ele, com exceção de três aposentados pelo Instituto da Previdência do Clero 

(Iprec), não moram ali padres inválidos. “Todos trabalham e nenhum recebe menos de Cr$ 

1 mil e 200 por mês”.  

Segundo um dos padres – que não mora na casa, mas se hospeda ali toda vez que 

vem a Belo Horizonte, como muitos outros do interior do Estado – ela foi construída há 23 

anos com recursos de ex-vigário de Pará de Minas, Padre José Pereira Coelho, que a 

deixou como legado à Cúria Metropolitana.  

Ele afirma que a casa vive em situação financeira difícil, já que todas as despesas 

são pagas pelos próprios padres residentes, com mensalidades de apenas Cr$ 300,00. Na 

sua opinião, o Arcebispo pretende vender o imóvel, depois do que classifica de verdadeira 

liquidação do patrimônio da Cúria Metropolitana, como a venda do O Diário Católico – 

hoje Jornal de Minas – de um terreno de 13 alqueires no Bairro Dom Cabral, uma fazenda 

no Município de Rio Manso, o terreno da Catedral de Belo Horizonte, no alto da Avenida 

Afonso Pena, além de ter alugado o prédio do Seminário Arquidiocesano – hoje campus 

da Universidade Católica de Minas Gerais.  
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Amparados 

 

O Padre José Viegas afirma que o problema surgiu quando foi comunicar a Dom 

João Costa sua decisão de não mais continuar como diretor. Ele disse: “Então, vamos 

fechar a casa”. O Padre alega que o Arcebispo não deu motivos e nem discutiu a situação 

em que seriam deixados os velhos padres.  

Segundo ele, os padres receberam tranqüilamente e com muito respeito a decisão 

do Arcebispo. “Mas infelizmente alguém deu ao caso outros rumos, querendo talvez 

levantar escândalos”, acrescentou. Acha que ao contrário da maioria dos velhos, que se vê 

freqüentemente solitária e desamparada na velhice, isso não ocorre com os padres.  

   – Enquanto o Arcebispo recebe telefonema lá no Palácio lastimando sua decisão, 

recebo telefonema aqui pedindo padres para ajudar em capelanias e paróquias.  

Ele afirma que, com a atual escassez de sacerdotes, se quiser o padre encontra 

trabalho até morrer. Não vê sentido em que se aposente e passe a não fazer mais nada. “É 

a nossa vida, nossa função. Tenho 72 anos e estou trabalhando em capelanias, ajudando 

nas paróquias”. Segundo ele, o vigário é ainda mais privilegiado, porque sempre encontra 

quem o ampare até morrer, rodeado pelos que batizou e casou.  

– O próprio Padre Manuel Calado, que tem 94 anos, já encontrou um lugar para 

morar. O Monsenhor Gustavo, Vigário-Geral de Montes Claros, quer que ele vá para lá.  

Dom João Resende Costa não discute o problema com a imprensa. Por ele fala o 

Padre Antônio Gonçalves, que apontou como solução a Organização São Pedro, sociedade 

civil formada por padres que mantém uma outra casa para hospedagem dos aposentados 

ou dos que vêm a Belo Horizonte durante curtas temporadas.  

Com 20 apartamentos, a casa São Pedro não teria lugar para todos, entretanto, 

porque já tem sete hóspedes permanentes e, pelo regulamento, deve reservar sempre cinco 

vagas para os associados do interior, para que não fiquem sem hospedagem ao chegar de 

viagem sem aviso prévio.  

Enquanto não se chega a uma solução definitiva, para garantir a permanência dos 

sacerdotes na Casa Cura d’Ars, foram formadas duas comissões de leigos e padres que 
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enviaram um memorial ao Núncio Apostólico do Brasil, devendo enviar um outro 

documento ao próprio Vaticano.  
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Bonecos articulados em festival  

 

Belo Horizonte, julho de 1973 

No início do século XIX, o grande dramaturgo alemão Bernd Von Kleist escreveu 

sobre o teatro de bonecos – ou de fantoches, marionetes ou títeres – um ensaio de 

profundidade filosófica. A Europa tinha sido então invadida pelos irrequietos bonecos 

levados em grande parte pelas companhias italianas viajantes, num movimento que se 

iniciou a partir do fim da Idade Média. Mas a história do teatro de bonecos – trazida agora 

à lembrança com a realização em Ouro Preto, entre 9 e 12 deste mês, do Festival 

Internacional de Teatro de Bonecos – teve início muito antes: na antiguidade greco-

romana, o teatro de Potino tornou-se famoso, e no Japão e em Java – onde se cultiva o 

espetáculo de fantoches também por meio de sombras refletidas na parede – ele é 

conhecido há milênios.  

Uma arte apresentada hoje em grande parte para crianças e incentivada em muitos 

países pelos Ministérios da Educação, que vêem nela um estímulo à criatividade e à 

abertura de espírito, ela é, para muitos artistas – como Álvaro Apocalipse, que no ano 

passado criou o Giramundo-Teatro de Bonecos – “uma arte maior”, cultivada por 

teatrólogos como Garcia Lorca, Javier Villasane e Guelderod, por pintores do nível de 

Fernand Leger e, entre outros, pelo compositor Stravinsky, autor de Petruchka e 

Pulcinella. E, anteriormente, no século XVIII, por Antônio José da Silva, O Judeu, cujas 

peças, acredita-se, tenham sido representadas por títeres.  

 

Festival Internacional 

 

Com apresentações marcadas para Ouro Preto, Sabará e Belo Horizonte, entre os 

dias 9 e 12, irão participar desde primeiro Festival Internacional de Teatro de Bonecos os 

grupos Coad Canada Puppets (Canadá), Poppentheater Guido van Deth (Holanda), Théatre 

sur lê Fil (França) e Giramundo-Teatro de Bonecos, dos artistas plásticos mineiros Álvaro 

Apocalipse, sua mulher Teresinha Veloso Apocalipse e Madu (Maria do Carmo Vivácqua 

Martins).  
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Único teatro de bonecos profissionais do Canadá, o Coad Canada Puppets foi 

criado em 1966 por Luman e Arlyn  Coad (eles se casaram em 1968) e desde então tem 

percorrido mais de 15 mil quilômetros anualmente, apresentando-se na maior parte das 

vezes para crianças de escolas primárias, mas também em festivais internacionais.  

Afirmam seus autores que um dos mais importantes aspectos de seu trabalho é o de 

ensinar a arte dos marionetes para estudantes – e não apenas para classes infantis (na 

Polônia, estuda-se a arte em curso universitário específico). Além das apresentações em 

Minas, sua mais recente produção – The Tinderbox – será mostrada também no Rio, São 

Paulo e Brasília.  

O texto da peça foi adaptado livremente por Victor Hay de uma história de Hans 

Christian Andersen e traduzido para o português por Carla McCurdy. As vozes dos 

personagens foram gravadas com assistência da cônsul honorária do Brasil em Vancouver, 

Irene dos Santos McKinnon.  

A produção tem a duração de 50 minutos. Os fantoches, vestidos em veludo negro, 

são movimentados por cinco operadores diante de um fundo escuro. No palco, de 26 

metros cúbicos, apenas os bonecos, iluminados por uma luz especial, são vistos pelos 

espectadores.  

 

Preocupação pedagógica 

 

A artista holandesa Felícia Von Deth-Beck é a diretora e criadora dos títeres do 

Poppentheater Guido van Deth, que se apresentou recentemente no Ceilão e Indonésia, 

com espetáculos para crianças e adultos. No Ceilão, ela trabalhou com estudantes de 

teatro, “para treiná-los no campo do teatro de bonecos”. A mesma preocupação 

pedagógica leva os criadores do Theatre Sur lê Fil a afirmarem que o teatro de bonecos, tal 

como eles propõem, pode representar para os pedagogos um instrumento de trabalho que 

corresponda aos anseios culturais da época. 

No Brasil, eles vão apresentar uma produção destinada a crianças de até 10 anos. 

Uma outra, para adultos, está em fase de elaboração.  

 

Amadorismo brasileiro 
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Ao contrário dos outros grupos, o Giramundo-Teatro de Bonecos, criado por 

professores da Escola de Belas-Artes e do Centro Pedagógico da Universidade Federal de 

Minas Gerais, é confessadamente um grupo amador. 

Embora tenha começado do nada – como afirmou Álvaro Apocalipse – já foi 

possível com a renda de suas duas peças apresentadas anteriormente – A Bela Adormecida 

e Aventuras no Reino Negro – pagar todas as despesas de montagem, comprar uma 

perfeita aparelhagem de som e construir um palco de metal, desmontável, de cinco metros 

de largura e altura e três e meio metros de fundo, projetado pelo arquiteto Raul Belém 

Machado, que será usado na apresentação do Saci Pererê e os Bonecos do Giramundo.  

Ganhando mais dinheiro com a venda de suas telas do que com suas aulas na 

Universidade, Álvaro Apocalipse afirma que há condições para um teatro de bonecos 

profissional em Minas. Mas prefere não tentar a experiência. Quer continuar como vem 

fazendo, para – filho de uma professora de marionetes e antigo produtor de desenho 

animado – simplesmente “realizar um sonho antigo”.  
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As inscrições rupestres em um paraíso botânico 

 

Belo Horizonte, junho de 1975 

A Comissão Executiva do Projeto Lenheiro, criada em março pelo diretor da 

Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais visando proteger uma 

flora rara e em extinção e preservar as ruínas históricas da serra do Lenheiro, próxima a 

São João Del Rei, encontrou numa rocha inscrições rupestres antigas, gravadas em tinta 

vermelha, e notáveis pela sua resistência ao sol e à chuva. A redescoberta das inscrições, 

nunca antes estudadas pelos paleógrafos, mas já descritas em 1931 pelo naturalista mineiro 

Álvaro da Silveira, ganha maior importância num momento em que se espera tornar 

finalmente em realidade o projeto de se transformar a serra num parque turístico. Ela que 

viveu intensamente, no final do século XVIII, a idade do ouro, da qual subsistem 

interessantes ruínas de minas, barragens e vivendas.  

 

A página na rocha 

 

A pista para a descoberta das inscrições foi dada por Álvaro da Silveira, que 

descreveu a serra do Lenheiro nas últimas 62 páginas de sua obra Floralia Montium – 

editada em 1931 pela Imprensa Oficial de Minas – entre inúmeras “notas botânicas, 

geológicas e geográficas”.  

“Em meio às belezas naturais da serra do Lenheiro” – escrevia o autor – “existe 

uma rocha talhada quase a prumo, onde os selvagens, habitantes então destas regiões, 

deixaram gravadas, por meio de sua escrita simbólica, inscrições cuja decifração julgo que 

ainda ninguém fez”.  

O naturalista não fornecia maiores indicações sobre o local exato das inscrições, o 

que provavelmente as salvou da destruição certa por curiosos mal orientados. Ele se 

deteve sobretudo na qualidade das inscrições feitas com tinta vermelha e sobressaindo 

bem “no fundo esbranquiçado do quartzito”. A própria tinta foi para ele motivo de 

espanto. Que tinta conhecida no nosso tempo de ciência apurada, ponderou, “conserva-se 

bem vermelha através dos séculos durante os quais ela está exposta à ação desses terríveis 

agentes destruidores – chuva e sol?” 
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Na sua opinião, eram muito superiores as tintas dos primitivos habitantes da 

região, pois elas “podiam servir para fins ousados, como esse de transmitir por escrito, 

sobre uma rocha exposta ao tempo, idéias e pensamentos às gerações que vivessem 

centenas de anos mais tarde”.  

“E que significarão essas inscrições?” – meditava Álvaro da Silveira. Narrarão um 

fato triste ou uma tragédia? Serão contos alegres, ou ridicularização àqueles que no seu 

tempo já talvez sonhassem com as riquezas da serra? 

Indagava ainda se não teriam os indígenas feito da serra uma espécie de evangelho 

e dessa rocha uma página em que teriam gravado os preceitos morais que devessem ser 

observados religiosamente. Nesse pedaço de rochedo escarpado, sugeria, “está talvez uma 

lição de utilidade enorme para a arqueologia, que nos viria então esclarece fatos que se 

acham ainda envoltos nessa bruma densa e espessa do mistério”.  

 

Receio da destruição 

 

A comissão formada pelos professores Mário Berti e Sidnei José Portela e pelo 

chefe do Serviço de Fotodocumentação da Escola de Arquitetura da UFMG, escultor 

Marcos Mazzoni, encontrou as inscrições em abril, mas manteve a descoberta em sigilo 

até recentemente, receosa de que sua divulgação pudesse representar uma ameaça à sua 

integridade.  

Eles esperavam pela oficialização do parque turístico, o que de certo modo 

representaria uma garantia, mas acabaram achando que a própria divulgação do achado 

pudesse apressar o processo. Seu receio foi bem expresso pelo paleontólogo Josafá Pena, 

da Academia de Ciências de Minas Gerais e um dos integrantes da equipe pioneira de 

Aníbal Matos, Arnaldo Catheau e Haroldo Valter que, por sinal, desconhecia a existência 

das inscrições da serra do Lenheiro.  

– Sem nenhuma vigilância, já é considerável o número destas pinturas rupestres 

irremediavelmente destruídas por visitantes e até por curiosos metidos a cientistas – alerta 

Josafá Pena, quando consultado sobre o valor da descoberta. Ele exemplifica com um caso 

recente, em que um fotógrafo de uma revista semanal aplicou sobre pinturas pré-históricas 

de uma gruta mineira óleo lubrificante para obter melhor efeito fotográfico. “Desta 
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maneira, assistimos à destruição de um material de primeira ordem, que em países de 

maior cultura é zelosamente preservado”.  

Entretanto, para Marcos Mazzoni – que preferiu não revelar por enquanto a 

localização exata das pinturas – “mostrando ao público a imagem dessas inscrições, 

cumprimos um dever perante o povo e a ciência”.  

– É mais uma faceta deste parque cheio de surpresas – esclarece. – Suas capoeiras 

típicas resistiram a um desmatamento sistemático, corrosivo e ininterrupto através dos 

anos. Resta agora quase nada, apenas alguns modelos que o Instituto Estadual de Florestas 

poderá usar para criar outras capoeiras, preservando sua vegetação autóctone e entregando 

a São João Del Rei a sua serra-mãe completamente íntegra.  

As figuras, pelas fotos que ele fez, são típicas das representações pré-históricas, 

incluindo a célebre cena do parto. Entre os animas figurados estão o veado e o jacaré. Uma 

outra inscrição, descoberta mês passado numa pedra da região pelo estudante de 

Arquitetura Roberto Resende, mostra uma onça pintada perseguindo um caçador.  

A serra do Lenheiro, que já foi considerada pelo naturalista alemão P. Taubert 

como o “paraíso do botânico”, no final do século passado, poderia ainda, há 50 anos, 

ostentar o título: 

– Em qualquer parte – constatava Álvaro da Silveira – quer seja nos brejos, quer 

nos campos, capoeiras ou cerrados, tem-se sempre ali uma curiosidade a notar; no próprio 

rochedo escarpado, na areia alva e pura, nas locas sombreadas dos amontoados de pedras, 

há ainda uma coisa qualquer a admirar.   
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Maquiné, um castelo de fadas 

 

Belo Horizonte, abril de 1975 

Revelada ao mundo pelo cientista dinamarquês Peter Lund, em 1834, a Gruta de 

Maquiné foi durante alguns anos considerada perdida, até que D. Pedro II, em 1870, 

tomou a si a tarefa de reencontrá-la. Não foi fácil. Mais de um século após, entretanto, o 

turista pode comodamente marcar ali um encontro com um passado de milhões de anos. 

No Castelo das Fadas. 

– Os esplêndidos reflexos produzidos pela luz, ferindo as inúmeras facetas desses 

cristais, deslumbram a vista, de modo que o homem se julga transportado a um palácio de 

fadas – descreveu o paleontólogo dinamarquês ao batizar involuntariamente um dos sete 

salões de Maquiné. O cientista, que chegou à gruta no lombo de burros – abrindo talvez a 

trilha onde, um século depois, passaria a estrada asfaltada que leva o viajante até a entrada 

da Lapa Nova do Maquiné –, e que ali e em Lagoa Santa, durante anos, escavou 

pacientemente o pó, à busca de restos milenares de homens e animais pré-históricos, pode 

ser, surpreendentemente, um poético guia turístico. Como descobriu o professor Célio 

Murilo de Carvalho Vale, que acaba de editar um livro sobre a gruta.  

Conta o professor Célio Vale que o dono das terras onde se localiza a gruta – a seis 

quilômetros da cidade de Cordisburgo, terra natal de Guimarães Rosa – entendeu, 

observando o interesse demonstrado pelo sábio dinamarquês, que ali deveria haver alguma 

riqueza escondida. “Como bom e desconfiado mineiro, mandou, por via das dúvidas, 

entaipar a entrada da lapa”.  

O tempo passou e a vegetação se encarregou de camuflá-la. Durante mais de 20 

anos, a gruta – já conhecida mundialmente pelos trabalhos de Lund – foi procurada em 

vão, inclusive pelo Duque de Saxe. O ajudante de ordem do Presidente da Província, 

Capitão E. I. Gonzaga, finalmente, depois de grandes despesas e buscas, reencontrou-a, 

levando a bom termo a missão recebida diretamente do Imperador.  

Hoje, partindo de Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre ou Salvador, 

chega-se à boca da lapa por ótima rodovia asfaltada. De Belo Horizonte à estrada de 

Maquiné, pela BR-040, são 96 quilômetros. Do entroncamento à gruta, mais 27 

quilômetros, ou seja, um total de 123 km. Há no local um restaurante panorâmico, 
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construído no Governo de Israel Pinheiro – que mandou também iluminar o interior da 

gruta –, onde se podem comer pratos típicos mineiros a preços entre Cr$ 30 e Cr$ 35. Há 

ainda outro restaurante, mais modesto mas de excelente comida mineira, sobretudo a 

galinha ao molho-pardo.  

Do restaurante pode-se contemplar uma paisagem assim descrita por Guimarães 

Rosa: 

“Fim do campo, nas sarjetas entremontãs das bacias, um ribeirão de repente vem, 

desenrodilhado, ou o fiúme de um riachinho, e dá com o emparedamento, então cava um 

buraco e por ele se soverte, desaparecendo num emboque, que alguns ainda têm pelo nome 

gentio de anhanhonhacanhuva. Vara, soterrão, travessando para outro sopé do morro, ora 

adiante, onde rebrota desengulido, a água já filtrada, num bilo-bilo fácil, logo se alisando 

branca e em leves laivos se azulando, que qual polpa cortada de caju”.  

Tendo como guia “o louraça Seu Olquiste” – personagem de Guimarães Rosa, do 

conto O Recado do Morro – o que não é outro senão o sábio Peter Lund, penetraremos na 

Gruta de Maquiné – “tão inesperada de grande, com seus sete salões encobertos, diversos, 

seus enfeites de tantas cores e tantos formatos de sonho, rebrilhando risos de luz”.  

A primeira câmara – “o vestíbulo” – tem 26 m de comprimento, 20 m de largura e 

8 m de altura. “Elevam-se do solo diversas massas colossais de estalagmites, uma das 

quais se acha próxima da entrada”, vai observando Peter Lund. “As mais afastadas se 

reúnem num grupo que sobe até a abóbada e, com ela se confundindo, forma a parede de 

fundo”.  

“O Salão dos Cortinados”, a câmara seguinte, tem 37 metros de comprimento por 

22 de largura. Há massas de estalagmites que se erguem até a abóbada ou, indo quase de 

uma parede à outra, se elevam diante das primeiras, deixando apenas de cada lado uma 

estreita descida que vai ter ao compartimento seguinte. A descida, que na época de nosso 

cicerone era escarpada e penosa, hoje se faz por escadas de concreto armado. Descendo 

por elas, sente-se o ar quente e úmido característico de Maquiné. 

Chega-se então ao Salão do Urso, que tem 66 metros de comprimento, 35 de 

largura e 15 de altura. A parede à direita é coberta de grandes massas de estalactites. A 

maior parte da parede à esquerda é nua. Só perto da entrada é que se acha ornada da 

tapeçaria gigantesca de uma estalactite branca, de brilho e beleza extraordinários.  
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– O grupo de estalagmites que separa esta sala da precedente – acrescenta nosso 

guia, cujos olhos parecem indiferentes às modificações ocorridas no interior da gruta nos 

últimos 140 anos – forma um grande nicho descendente e disposto em anfiteatro, em cuja 

entrada se vê uma grande figura de sete metros de altura, que representa um urso sobre um 

pedestal.  

Duas aberturas conduzem à quarta câmara. É o Salão da Passagem, com 18 metros 

de comprimento, 20 de largura e 11 de altura. “Nesta sala termina a primeira parte da 

caverna, diz Peter Lund, única que tinha sido visitada por seres humanos ao tempo de 

minha exploração”.  

– À direita, uma passagem de 18 metros de comprimento, muito estreita e ornada 

dos dois lados de grandes massas de estalactites aponta o velho dinamarquês – conduz a 

uma nova série de salas que são infinitamente mais interessantes que as precedentes, não 

só por apresentarem, algumas, uma inexprimível beleza, mas ainda, e principalmente, pela 

grande quantidade de ossadas que contêm.  

No centro do salão de 23 metros de comprimento e largura e 18 metros de altura 

existe uma grande bacia de dois metros de profundidade. “As grandes massas de 

estalagmite, que ornam os bordos opostos da bacia, semelham antigas estátuas e 

concorrem com as paredes artisticamente enfeitadas de estalactites, para dar a esta sala 

uma notável semelhança com banho antigo (termas), excedendo-o, porém na beleza dos 

brilhantes cristais que luzem em seus muros”. O cientista, austero, pensa cuidadosamente 

antes de cada adjetivo.  

– O solo da quinta câmara – continua – é coberto de uma crosta de estalagmites, 

cuja superfície é ora ondulada, com cavidades cheias de confete de Tivoli (amêndoas), ora 

revestida de cristais delicados de espato calcário, grupados em rosetas; nele encontramos 

uma grande quantidade de ossadas.  

Os primeiros companheiros de Lund – ele recorda – permaneceram durante muito 

tempo mudos à entrada de um templo de 33 metros de comprimento por 15 de altura. 

“Milagre, Deus é grande!”, exclamaram muitas vezes. Haviam descoberto O Castelo das 

Fadas. “Foi-me impossível dissuadi-los da idéia de que este templo devia servir de 

morada a Nosso Senhor”, diz o sábio. “Quanto a mim, confesso que nunca meus olhos 

viram nada de mais belo e magnífico, nos domínios da natureza e da arte”.  
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A última câmara tem 42 metros de comprimento, 21 de largura e 15 de altura. É o 

Caos Diluviano ou o Cemitério do Dr. Lund. Ao final dessa câmara chega-se à Sétima B, 

que é a maior de toda a caverna: 160 metros de comprimento por 55 de largura.  

 

A descoberta 

 

O ar pesado, no fundo da gruta, torna difíceis as palavras – marcadas por um 

sotaque indisfarçável – de nosso velho guia, que morreu em maio de 1880, aos 79 anos, 

em Lagoa Santa. Preocupado em decifrar o mistério da vida, em seu início, há milhões de 

anos, talvez lhe passassem despercebidas transformações recentes, de pouco mais de 100 

anos. Engano. Antes que seu espectro se desvanecesse, ainda teve tempo para dizer: 

– Aqueles que têm o culto das sublimes belezas naturais não podem contemplar 

sem verdadeira mágoa a destruição metódica do principal ornamento dos trópicos: as 

majestosas florestas virgens; o botânico já pode talvez deplorar a extinção irreparável de 

muitos dos mais velhos representantes da flora deste país. Entretanto, o que vale tal perda, 

comparada com a destruição de milhões de destroços duma fauna extinta, que a zoologia 

perdeu para sempre em virtude da retirada da terra salitrosa das grutas? 
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Em Lagoa Santa, um aeroporto ameaça tesouros ecológicos 

 

Lagoa Santa, abril de 1981 

O naturalista mineiro Álvaro da Silveira, redescobrindo no início deste 

século, quase 80 anos após Peter Lund, a Gruta da Lapinha, percorreu à luz 

dos archotes e com a ajuda de experiente guia, “a complicação labiríntica das 

ruas dessa espécie de cidade subterrânea, em que vamos admirando obras de 

arte do mais subido valor”, conforme ele mesmo descreveu.  

Chegou ali a cavalo, acompanhado do guia e de duas moças. Estas, em 

determinado ponto, após vencerem os obstáculos bastante sérios opostos a 

sua marcha, tiveram de desistir de chegar ao fundo dessa caverna de 511 

metros. Deixaram de ver, assim, a 40 metros de profundidade, a sala onde o 

sábio dinamarquês Peter Lund achou o famoso Homem da Lagoa Santa e 

onde descansava das escavações que o tornaram, tanto quanto a gruta da 

Lapinha, conhecido há um século e meio no mundo científico de seu tempo.  

Se as duas moças tivessem insistido em prosseguir na exploração da 

gruta, elas precisariam, explica o naturalista, “subir de gatinhas uma rampa 

com cerca de 60 graus de inclinação para galgar o andar superior”. Ora, isso 

não ficaria bem a duas senhoritas, naquela época.  

Hoje, um menino de cinco anos pode percorrer toda a gruta, mal 

sujando a ponta de seus sapatos. Lapinha está completamente iluminada pela 

Cemig. E não é preciso agora rastejar – como o fizeram, no passado, o 

Imperador Dom Pedro II e muitos e sisudos cientistas europeus – para 

transpor estreitas passagens. Estas foram alargadas e escadas de metalon, com 

seguros corrimãos, facilitam o acesso às galerias e aos salões e salas em 

níveis diferentes. A gruta fica aberta de 9 às 17h, diariamente.  
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Os cavalos, indispensáveis outrora aos visitantes, podem ser vistos hoje 

pelos turistas, pastando tranqüilamente nas fazendas, cortadas pela excelente 

estrada asfaltada que, em poucos minutos – são apenas 12 quilômetros – liga 

Lagoa Santa à gruta da Lapinha. Mas aos que, adultos, não se conformam 

com a perda, provocada pelos tempos modernos, do espírito de aventura 

juvenil, restam outras possibilidades, bem perto da Lapinha.  

É possível alugar um cavalo numa fazenda da região, contratar um guia 

e, deixando o conforto da Lapinha, com sua luz elétrica, água corrente, 

restaurantes, quiosques e amplo estacionamento, aventurar-se pelas grutas 

vizinhas: Sumidouro, Baú, Cerca Grande, Confins, Caieiras, Balé, Poços e 

muitas outras deixadas ainda em estado primitivo.  

Só não é possível tentar repetir Lund, que descobriu ali alguns 

mistérios da criação, visitando a gruta da Lapa Vermelha. Considerada a mais 

importante da região de Lagoa Santa, sob o ponto de vista científico, ela há 

algum tempo não existe mais: foi transformada em pó de cimento por uma 

das muitas indústrias instaladas na região. O que restava de seus tesouros 

arqueológicos foi destruído para sempre, a dinamite.  

Entretanto, há outros tesouros em outras grutas vizinhas, acreditam os 

cientistas. Para preservá-los, três deles – Hildeberto Mendes, Célio Valle e 

Ronaldo Teixeira – apresentaram ao Governo de Minas, há sete anos, um 

projeto de preservação do que restou do rico acervo arqueológico, 

paleontológico e espeleológico da região de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e 

Matozinhos. A idéia era preservar as grutas, ao dar-lhes sentido econômico – 

através do turismo –, barrando assim o poder de fogo das indústrias 

cimenteiras, que levam de roldão a legislação hoje existente. 

Os autores do projeto calculavam os investimentos necessários em Cr$ 

20 milhões, na época. Grande parte, para construir cerca de 3 quilômetros de 
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rodovias asfaltadas, de modo a integrar, a partir da Lapinha, os seguintes 

pontos turísticos: Quinta do Sumidouro (igreja setecentista e casa do 

bandeirante Fernão Dias, cuja morte, há 300 anos, se comemora este ano), 

Gruta do Sumidouro, Vila do Fidalgo, Gruta do Baú, Fazenda Jaguará – que 

pretendiam transformar numa reserva biológica, destinação a que não se 

presta mais, tal o estado de depredação em que se acha agora – e grutas de 

Cerca Grande, dos Confins, Caieiras, Balé, Poços e outras.  

Propunham ainda a instalação de um museu de paleontologia junto aos 

túmulos do dinamarquês Peter Lund e do botânico Eugênio Warming, que 

deram origem à Paleontologia no Continente.  

Porém, nada se fez. A região se industrializa rapidamente e a situação 

ecológica se agravou ainda mais com a construção, já iniciada, do Aeroporto 

Metropolitano de Belo Horizonte. Em Confins, a pouca distância da Lapinha, 

ele deverá estar parcialmente concluído nos próximos dois anos. Sua 

capacidade, ao final da construção, será de 80 mil aviões por ano, inclusive 

de grande porte, prevendo-se um movimento anual de 5 milhões de 

passageiros. Para arrefecer a grita dos conservacionistas mineiros, o 

Governador Francelino Pereira criou, por decreto, o Parque do Sumidouro, de 

700 hectares. Pensava-se que ele teria melhor destino do que o Parque da 

Serra do Cipó, não muito distante, criado pelo então Governador Aureliano 

Chaves e que não saiu do papel.  

– Mas – informou o professor Célio Valle, representante dos 

conservacionistas na Copam – Comissão de Política Ambiental, do Governo 

de Minas – o Parque do Sumidouro corre o risco de não sair também do 

papel, por causa das pressões por parte dos proprietários dos terrenos que 

deverão ser desapropriados. Isso já está sendo objeto até de barganhas 

políticas.  
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Pelo menos, a Prefeitura de Lagoa Santa já estuda a construção do 

Centro de Estudos Dr. Lund, junto ao seu túmulo, retomando a proposta feita 

há sete anos pelos três cientistas. As obras foram orçadas em Cr$ 2 milhões. 

O acervo do museu dependeria, ainda, de doações a serem feitas por 

colecionadores.  

Segundo o professor Ronaldo Teixeira, do Museu de História Natural 

da Universidade Federal de Minas Gerais, é indispensável encontrar uma 

política de coexistência entre a industrialização e a preservação dos sítios 

culturais científicos da região, desde já.  

– Atualmente – lembra – apenas Maquiné e Lapinha acham-se em fase 

de preservação e destinadas sobretudo à exploração turística. Essas grutas 

apresentam excepcional característica cênica, mas, do ponto de vista 

científico-cultural, podem existir outras de maior importância, que estão a 

necessitar de providências imediatas para suas descobertas. 

 

*** 

A fascinação que as grutas exercem no ser humano transpõe as 

fronteiras das pesquisas em laboratório, diz o professor Ronaldo Teixeira. “A 

beleza natural e científica das grutas atrai a inteligência humana desejosa de 

compreender a natureza de suas formações e os múltiplos fenômenos 

associados responsáveis pelo seu aparecimento”.  

Desse modo, não é de se estranhar que 10 milhões de turistas tenham 

visitado nos últimos anos as grutas de Postojona, na Iugoslávia. Mais perto, 

somente em janeiro passado, 2 mil 139 mineiros, 1 mil 958 brasileiros vindos 

de outros estados e 151 estrangeiros sentiram o fascínio de Lapinha.  
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Mesmo não contando com equipamentos turísticos comuns às grutas 

européias e norte-americanas, Lapinha desperta como um local de grande 

importância para o turismo mineiro. A começar pela facilidade de acesso.  

De Belo Horizonte a Lagoa Santa, são apenas 38 quilômetros 

asfaltados, por parte pela Via Expressa Leste-Oeste. De Brasília, 776 

quilômetros, de São Paulo 641, do Rio de Janeiro 553. De Lagoa Santa a 

Lapinha são mais 12 quilômetros, ainda por asfalto. Essa proximidade com a 

Capital mineira tornou dispensável, até agora, a existência de um bom hotel 

em Lapinha ou mesmo em Lagoa Santa. Esta, entretanto, dispõe de bons 

restaurantes e atrações, como o lago de praia artificial, cujas águas já foram 

consideradas milagrosas, no século XVIII. 

Na Lapinha, junto à gruta, há muita areia para as crianças brincarem, 

bela vegetação, quiosques para piqueniques e dois restaurantes, com comida 

típica mineira e húngara, a preços variando entre Cr$ 200 e Cr$ 600. Uma 

curiosidade extra é a réplica de um castelo medieval húngaro, construído pelo 

Sr. Mihaly Banyai, que depois de anos explorando as grutas da região 

verificou ser mais prudente vender refeições e deixar o acervo arqueológico 

recolhido para o museu – que, como o restaurante, funciona no castelo – 

cobrando Cr$ 50 de ingresso. Antes, ele vendia as peças aos turistas. 

Para se entrar na gruta, paga-se também: Cr$ 100 e, crianças, Cr$ 50. 

O ingresso dá direito a um guia.  

A primeira galeria, logo após a entrada, é iluminada pela luz solar. O 

que já não acontece com a Sala da Catarata – o nome, como o de todas as 

outras salas e salões, é inspirado pela forma dos espeleotemas. A catedral, por 

exemplo, que vem logo após o Salão da Couv-Flor e uma galeria, mostra um 

conjunto de estalactites e estalagmites, que forma um púlpito. Os mais 

imaginosos – e sempre os há, entre os visitantes, a começar pelo naturalista 
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Álvaro da Silveira, que em seu livro comparou Lapinha com um Palácio de 

Fadas – percebem até a imagem de alguns santos, desenhada nos 

espeleotemas desse templo da Natureza.  

A gruta é segura, mas revela sinais de antigos desabamentos, o que 

apenas aumenta a emoção da visita. Chega-se por uma estreita passagem no 

Salão das Pirâmides – já se disse, a imaginação anda solta nesse recinto – e 

ao Salão do Abajur. Mais adiante, sulcos gravados na rocha formam duas 

faces humanas: é o Salão dos Índios. Descendo ou subindo, por passagens 

estreitas ou amplos salões, o visitante vai-se deslumbrando com as formas 

estranhas, mas sempre belas, encontradas no Salão da Cascata, na Sala dos 

Estudos, no Salão das Cortinas, no Salão das Noivas – sob cujo véu, 

recomenda a lenda, é preciso que as moças visitantes se detenham por alguns 

momentos: ajuda a conquistar marido. Passa-se também pelas Salas dos 

Carneiros e do Presépio, antes de atingir, a 40 metros de profundidade, a Sala 

Dr. Lund.  

Aqui, protegido contra os ataques dos animais – eram comuns, há 150 

anos, nessas paragens do vale do rio das Velhas, distante apenas sete 

quilômetros da gruta – o sábio dinamarquês passava suas noites, a descansar 

e a estudar à luz dos archotes. Na sala rochosa, de 10 metros de comprimento, 

oito de altura e três e meio de largura, há uma fenda por onde penetra o ar do 

exterior, em forma de refrescante brisa.  

Aliás, a temperatura da gruta nunca é desagradável – ao contrário de 

tantas outras, inclusive a de Maquiné, não muito distante. Os menos atentos 

podem percorrê-la em meia hora. Mesmo os que a visitam pela primeira vez 

podem dispensar o guia. Não há erros: é só seguir as trilhas muito batidas, 

descendo ou subindo escadas de ferro, pisando com firmeza o chão calcário 

ou as passarelas de aço. O retorno ao mundo exterior se faz por uma abertura 
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pouco abaixo daquela pela qual se entrou. Guardadas as proporções, são 

como a toca do coelho que conduziu Alice ao País das Maravilhas.  
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Irrigação ameaça flora e fauna do Jaíba 

 

Belo Horizonte, setembro de 1992 

A região do Jaíba, no vale do São Francisco, norte de Minas Gerais, é um santuário 

ecológico em risco. Em suas matas secas – área de transição entre a caatinga e o cerrado, 

ameaçada por um projeto de irrigação de cem mil hectares – vivem espécies ainda não 

conhecidas.  

O projeto começou há 20 anos e, após consumir milhões de dólares do Bird, só 

irrigou 2.600 hectares. O governo de Minas pagou Cr$ 46,1 bilhões ao Grupo Ometto, 

para comprar de volta 30 mil hectares. Segundo a Associação Mineira de Defesa do 

Ambiente (Amda), 80% das matas serão desmatadas. 

Os bichos poderão se refugiar em outros 14 mil hectares de área de preservação. 

Mas, se o projeto de irrigação der certo, o governo calcula que, nos próximos 10 anos, cem 

mil pessoas estarão morando no Jaíba. Os ecologistas temem pelo futuro de todos: homens 

e bichos.  

 

Região abriga lagartos e peixes desconhecidos pela ciência 

 

O projeto de monitoramento e salvamento da fauna terrestre e alada do Jaíba, 

iniciado há três anos, provou que os ecologistas tinham razão em se preocupar. Na região, 

vivem animais desconhecidos pela ciência. O mais curioso é um lagarto sem patas, 

chamado pela população local de cobra-de-duas-cabeças, que será apresentado à 

comunidade científica internacional em um artigo a ser publicado até o fim do ano pela 

revista americana “Herpetológica”, especializada em anfíbios e répteis.  

O presidente da Biótica Estudos Ambientais e Ecologia, Geraldo Kisteumacher do 

Nascimento, contratado em outubro de 1989 pela Companhia de Desenvolvimento do 

Vale do São Francisco (Codevasf) para executar o projeto no Jaíba, diz que há cem anos 

não se registrava uma espécie nova no grupo do lagarto.  

– Não se tinha mais esperança de encontrar uma espécie nova – disse Nascimento, 

que é biólogo com mestrado em zoologia pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro.  
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Ele disse que o lagarto mede cerca de 30 centímetros. Cinco exemplares foram 

recolhidos e a descrição deles está sendo feita pelos biólogos Ulisses Caramaschi e 

Marcovan Porto, do Museu Nacional. Enquanto isso, o animal está sendo mantido em 

sigilo pelos cientistas, que divulgaram apenas seu gênero: Leposternum. 

O lagarto é confundido com uma cobra, porque além de não ter pernas, adota uma 

estratégia de sobrevivência curiosa. Quando atacado, protege a cabeça com o rabo, que 

tem a aparência de uma cabeça e pode ser devorado sem maiores danos para o lagarto.  

Outra descoberta que entusiasmou os 32 pesquisadores que trabalham no projeto, 

segundo Nascimento, foi a observação de bandos de uma ave considerada em extinção 

vivendo nas áreas de preservação do Jaíba: a bico-virado-da-caatinga (Megaxenops 

parnaguae), encontrada em 1990 na área do corredor ecológico de 550 hectares que liga a 

área de reserva legal (7.500 hectares) ao parque florestal (6.300 hectares).  

Entre os insetos, a descoberta mais importante foi a de uma nova espécie de 

barbeiro, que vive nas matas e pode ser um potencial transmissor do mal de Chagas. Os 

exemplares examinados não estavam contaminados, mas o perigo é que, se a mata em que 

estão for destruída, poderão se mudar para mais perto das moradias.  

Foram também registradas três espécies importantes de mariposas. Uma delas era 

completamente desconhecida e está sendo classificada pelo professor Ângelo Machado, da 

Universidade Federal de Minas Gerais, considerado o maior especialista brasileiro em 

mariposas. Uma outra – Callionina grisescens grisencers – nunca havia sido encontrada 

no Brasil e uma terceira sub-espécie (Eumorpha vitis vitis) jamais fora encontrada em 

território mineiro.  

O presidente da Biótica fiz que, entre as 81 espécies de peixe registrados no Jaíba, 

foi encontrada também uma espécie nova do gênero Cynolebias. É um peixe pequeno que 

vive em lagoas temporárias. Os ovos ficam incubados na lama no período de seca, que na 

região pode ser de até 11 meses. Ele está sendo descrito pelo professor José Carlos de 

Oliveira, do Museu Nacional, que já havia registrado duas espécies novas no Jaíba: uma 

pescada (Pachypops) e um mandizinho (Cetopsorhanudia).  

  

Compra foi condição para financiamento 
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A compra pelo Governo de Minas de 30 mil hectares de terra do Grupo Ometto, 

por Cr$ 46,1 bilhões, viabilizou um financiamento de US$ 110 milhões do The Overseas 

Economic Cooperation Fund (DECF), do Governo japonês, para a conclusão do projeto de 

irrigação. A decisão, contudo, reacendeu uma polêmica, que já dura 20 anos, com 

ecologistas mineiros, que estão na Justiça para obrigar o Governo a cumprir a legislação 

ambiental.  

O DECF quer que a terra seja dividida em lotes de no máximo 90 hectares, para 

cumprir um objetivo social do financiamento. Essa solução não satisfez, por exemplo, à 

presidente da Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda), a economista Maria 

Dalce Ricas: 

– Dos 30 mil hectares do Ometto, 25 mil são de mata seca, que tem ligação com a 

mata ciliar do Rio São Francisco. É indispensável para a sobrevivência da fauna. Até onça 

parda tem lá. A intenção do secretário Alysson Paulinelli é desmatar 80% dessa área.  

Paulinelli, por sua vez, não esconde seu entusiasmo com “o maior projeto de 

irrigação da América do Sul”. Foi iniciado há 20 anos, quando ele era secretário da 

Agricultura, e recebeu grande impulso durante sua gestão no Ministério da Agricultura do 

Governo Geisel.  

Em todos esses anos, os investimentos já realizados variam entre US$ 230 milhões 

e US$ 670 milhões, dependendo da época em que Paulinelli, de volta à Secretaria, dá 

informações sobre o projeto. A área efetivamente irrigada é de 2.600 hectares e a produção 

prevista para este ano é de 7,8 mil toneladas. 

Em 1986 a Amda resolveu escrever ao Banco Mundial, denunciando as condições 

ambientais do projeto.  

Três anos depois, quando um juiz de Belo Horizonte concedeu liminar à Amda, 

proibindo um desmatamento na Jaíba, o Banco Mundial exigiu que o Governo atendesse 

as reivindicações dos ecologistas. Ameaçou suspender o financiamento. Em 1990, foi feito 

um acordo judicial, com a Codevasf se comprometendo a cumprir em 45 dias 47 medidas 

mitigadoras dos danos causados pelo projeto. Dezesseis ainda não foram cumpridas.  
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Mata do Jambreiro 

Reserva em perigo, apesar da proteção estatal 

 

Belo Horizonte, dezembro de 1978 

Desmatada em parte pela MBR – Minerações Brasileira Reunidas – para a 

construção de estradas e de uma barragem de retenção de rejeitos da mina de Águas 

Claras, na serra do Curral, a mata do Jambreiro, com suas aroeiras, canelas, angicos e 

candeias, suas saíras, tangarás, arrebita-rabos e joão-gravetos, ainda não está a salvo da 

devastação, apesar de posta por 20 anos sob a proteção direta do Governo de Minas.  

Os conservacionistas mineiros, que vêm lutando há anos para salvar a mata de 

quase 1 mil hectares, única reserva biológica de importância sobrevivendo ainda nas 

redondezas de Belo Horizonte, continuam apreensivos. E o próprio presidente da Copam – 

Comissão de Política Ambiental e Secretário de Ciência e Tecnologia de Minas –, José 

Israel Vargas, autor do contrato de comodato, fez uma advertência ao assiná-lo, em agosto 

último, na presença do Governador mineiro.  

Assume o Estado – frisou – a grave responsabilidade de conservá-la e mantê-la 

incólume, tal qual a conservaram praticamente intocada por mais de 150 anos seus 

sucessivos proprietários. Nesse período, os governos do passado promoveram a quase 

sistemática destruição tanto do patrimônio natural florístico do Estado quanto do artificial, 

como o Parque Municipal, criado pelo esclarecido desvelo dos fundadores de Belo 

Horizonte, e cuja integridade não soubemos defender.  

Ele confia em que a mentalidade agora seja outra. Porém o contrato é omisso 

quanto a recursos financeiros. E sem isso será impossível preservar os recursos naturais 

numa área de 912 hectares, vizinha a uma cidade de 1 milhão 500 mil habitantes, boa parte 

constituída de favelados, para quem a mata é apenas uma tentadora fábrica de lenha. O 

documento prevê, na verdade, a criação nos próximos dois anos de uma reserva biológica 

e, de imediato, uma Comissão Especial da Mata do Jambreiro, composta de representantes 

da Secretaria Especial do Meio-Ambiente – SEMA -, do Ministério do Interior, do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da Universidade 

Federal de Minas Gerais, da MBR “e de outros que houver por bem indicar”. Só o tempo 

dirá se essa comissão, excepcionalmente, vai funcionar.  
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O professor Célio Vale, do Departamento de Zoologia da UFMG, membro da 

Copam e do Centro para a Conservação da Natureza, que trabalhou no levantamento 

zoológico da mata do Jambreiro, juntamente com o professor Nei Carnevalli, reconhece 

que a MBR, desde 1971, quando adquiriu a mata e as jazidas de minério de ferro da St. 

John d’El Rey Mining Company Ltda., vem defendendo-a da depredação do homem, 

mantendo ali permanentemente guardas florestais bem armados e bem pagos.  

A partir de agora, a mata ficará sob a responsabilidade do Instituto Estadual de 

Florestas, cronicamente deficitário, e da precária e mal paga polícia florestal da PM 

mineira.  

– A pressão da população pobre da redondeza em busca de lenha, que já é grande, 

vai aumentar ainda com os novos preços do gás de cozinha – prevê o professor Célio Vale. 

A mata vai acabar se não houver proteção eficiente. E isso não será possível sem o auxílio 

da MBR.  

Em sua opinião, a mata só poderá ser aberta à visitação pública quando houver um 

esquema de proteção bem feito.  

– No Japão, existem parques onde o turista só pode andar dentro de determinadas 

trilhas. Se sair delas ou se for pego apanhando flores, vai para a cadeia. Se a mata do 

Jambreiro for aberta, terá de ser dentro de uma estrutura racional. E se ficar fechada, não 

será por motivos egoísticos dos cientistas que farão ali pesquisas, mas porque não foi 

possível compatibilizar as duas coisas.  

Lembrou que são mínimos os recursos disponíveis atualmente no Estado para a 

proteção da fauna e flora. 

– Não se leva a sério essa questão. Pensa-se ainda que a natureza é obra de Deus, 

que o homem não precisa conservá-la. E os que se preocupam com o problema são 

considerados poetas ou cientistas meio malucos.  

O professor Hugo Werneck, presidente do Centro para a Conservação da Natureza, 

que se bateu pela mata do Jambreiro, se não está ainda tranqüilo quanto ao futuro da mata, 

vê no contrato de comodato pelo menos uma vantagem.  

– A situação ficou muito mais clara e definida que anteriormente, quando a sorte 

da mata dependia unicamente dos critérios da empresa, que, como ficou demonstrado, não 

tem nenhum compromisso com a preservação das riquezas naturais.  
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Ele acredita que o Estado, agora responsável, possa ser motivado a cumprir com 

sua obrigação, pois o problema “passou do domínio do particular para a área do 

comunitário”.  

– Daqui a 20 anos, espero, contra toda a desesperança de hoje, que já exista bem 

robusta a consciência coletiva de preservação da natureza. Então, sem que haja 

necessidade de assinatura de novos documentos, essa área será definitivamente 

incorporada ao patrimônio da comunidade. Não é possível que agente vá continuar 

dividindo o povo brasileiro entre nós e eles, os que gostam e os que não gostam da 

natureza.  

O professor Célio Vale supõe que o contrato de comodato foi quase desnecessário, 

porque, com a modificação do Código Florestal, a mata do Jambreiro, situada numa região 

metropolitana, estaria sob o manto da lei. Mas esta pode ser mudada novamente. E ele tem 

uma explicação pessoal sobre os motivos que levaram a MBR a assinar o contrato 

proposto pelo Governo mineiro: 

– A MBR não precisa da mata. Nela não há minério, não apresenta liquidez 

financeira, e hoje só lhe dá dores de cabeça. O único uso que teria para ela seria o 

loteamento, mas há o problema de situar-se num grande terreno muito íngreme. E a grita 

da população seria muito grande. A MBR foi inteligente. Poderia ficar com a mata, mas 

também com todos os ônus de sua conservação. Agora, estes foram transferidos para o 

Governo.  

Um dos maiores conhecedores da mata do Jambreiro é o zoólogo Nei Carnevalli, 

da UFMG, especialista em aves. Credenciado pela MBR, é um dos poucos com acesso 

permitido à mata a qualquer hora. Em suas pacientes vigílias, anotou ali 180 espécies 

diferentes de pássaros. Isso, para ele, demonstra a grande estabilidade dessa reserva 

biológica, por concentrar quase metade das 400 espécies existentes em todo o território 

mineiro. E viu também, à noite, bebendo água nos vários córregos que serpenteiam por 

entre as árvores, jaguatiricas, furões, micos-estrela, macacos-prego e tatus-galinha.  

Das 180 espécies de aves, disse, cerca de 70% dependem exclusivamente da mata 

para viver. Alimentam-se da cambaúba, pau d’óleo, sangradágua e outras frutinhas 

silvestres. As restantes dependem, 27%, dos insetos e frutos, e 3% das demais aves, que 

pegam, matam e comem.  
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A área cedida em comodato não é toda ela mata. Isso, para o professor Carnevalli, 

é importante para a sobrevivência de todas as espécies. Na área de ravinas, com seus 

pequenos cursos d’água e matas ciliares, vivem – ou simplesmente freqüentam – o 

inhambu chororó, a codorninha, o urubu caçador, o gavião carijó e o parador, o pinhé e o 

caracará. E beija-flores, andorinhas, siriris, marias-pretas, carriças, tico-ticos e até mesmo 

o joão-graveto, ave que normalmente habita as partes mais baixas de Minas, em especial o 

cerrado e as matas secas, e que no Jambreiro foi encontrada vivendo em pleno campo 

rupestre, em altitude acima de 900 metros, fazendo seu ninho em pequenos arbustos, na 

encosta dos morros.  

Segundo um relatório reservado da Secretaria de Ciência e Tecnologia, na parte 

mais baixa das ravinas e na mata propriamente dita, a devastação – resultado da atividade 

mineradora – apresentou o menor índice, apesar também dos loteamentos urbanos nos 

limites Leste e Oeste da mata. Esta se revela exuberante, com uma ornitofauna intensa: 

tico-tico, rendeira, tangará dançador, saíra-azul, trinca-ferro, tisiu, pintassilgo, gaturamo, 

sanhaço, piacobra, andorinha-azul, cambaxirra, arrebita-rabo, bem-te-vi, joão graveto, joão 

tenente, choca, chupa-dente, curiango, beija-flor, pica-pau, alma-de-gato, caboré, juriti, 

rolinha-caldo-de-feijão, ararinha, macuco e jacu.  

O córrego de Ingás e o ribeirão Cardoso correm por entre cambuís, imbaúbas, 

unhas-de-gato, sangues-de-dragão, grãos-de-galo, angás, gameleiras, baraúnas e 

quaresmão. As nascentes do Aperta-Pé, do Águas Claras, do Campo Alegre, do Diamante, 

do Macena, do Jambreiro e do Crioulas formam-se junto a cedros, pindaíbas, cássias, 

sucupiras, jequitibás, canelas, ipês-amarelos, jacarandás-brancos, angicos, caviúnas, 

perobas-do-campo, jambos, aroeiras, araticuns, pessegueiros, jabuticabeiras, canelaros, 

paus-d’óleo, candeias, açoita-cavalos, bálsamos, bicos-de-pato, jenipapos, jatobás, paus-

rei, jaracatiás, quaresmeiras, folhas-da-serra, carobas e muricis.  

Dominando a mata, no pico da serra do Curral, próximo ao rico bairro das 

Mangabeiras de Belo Horizonte, a MBR, dona do Jambreiro, retira anualmente da mina de 

Águas Claras mais de 12 milhões de toneladas métricas de minério de ferro. Ao ceder em 

comodato os 912 hectares de terra, restou-lhe uma área de apenas cerca de 700 hectares, 

que guardam, sob o solo, uma reserva de mais de 280 milhões de toneladas de minério de 

alto teor de ferro.  
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Reator em mau estado põe em risco a Pampulha 

 

Belo Horizonte, dezembro de 1982 

Estariam a Pampulha e, mais de perto, o campus da UFMG ameaçados de algo 

como o mostrado no filme Síndrome da China? A julgar pelo Relatório de Vistoria 

Técnica contra Incêndio e Pânico, feito há 50 dias pelo Corpo de Bombeiros de Minas, a 

resposta é sim. E a causa lembra um outro filme, A Torre, porque o Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, da Nuclebrás, inaugurado há quatro anos – e 

onde funciona há mais tempo um reator Triga de 250 KW – vem operando com suas 

instalações elétricas em estado “lastimável e grave”.  

Segundo o vistoriador do Corpo de Bombeiros, um capitão, a insegurança no 

CDTN, localizado em área do campus da Universidade Federal de Minas Gerais e a menos 

de 1 quilômetro do estádio Mineirão, não se limita à parte elétrica. “Partindo dos 

almoxarifados, onde a carga-incêndio assume grandes proporções, observa-se em todos 

eles grande quantidade de materiais combustíveis de diversos tipos, como papéis, cilindros 

de gás, tambores e bombonas contendo líquidos inflamáveis, explosivos, corrosivos e 

tóxicos etc. estocados sem observar qualquer norma de segurança por mais elementar que 

seja”.  

 

Perigo 

 

O superintendente-geral do CDTN, Virgílio Matos de Andrade, não quis comentar 

o relatório do Corpo de Bombeiros. Explicou que qualquer informação deveria ser obtida 

através da assessoria de imprensa, sediada no Rio de Janeiro.  

 – Muito antes de o Corpo de Bombeiros vir aqui – afirmou – já estávamos 

tomando medidas preventivas. A Nuclebrás tem uma Assessoria de Segurança Empresarial 

e o corpo de bombeiros foi convidado a fazer a vistoria, para que a assessoria colhesse 

subsídios complementares.  

Não quis acrescentar se as medidas sugeridas há 50 dias pelo Corpo de Bombeiros 

haviam sido adotadas. Disse que “o pessoal da segurança empresarial é que tem condições 

de prestar essas informações”.  
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Embora não seja permitida a entrada de repórteres e fotógrafos no CDTN, o 

capitão do Corpo de Bombeiros observou que o trânsito de outras pessoas ali não é tão 

controlado. “Deve a empresa adotar rígido controle sobre os menores da Adservice que 

circulam livremente por todos os setores da empresa, alguns fazendo uso de cigarros”. 

Adverte também sobre os faxineiros contratados de outras empresas e sobre o grande 

número de estagiários.  

 

Até fogão 

 

Lembra que a Portaria 3214 proíbe ao empregado fazer suas refeições no local de 

trabalho. “Por não haver um disciplinamento por parte da empresa a respeito” foi 

verificado que em todos os departamentos, empregados dos mais diversos níveis fazem 

suas refeições dentro de laboratórios, oficinas, almoxarifados, utilizando para o preparo ou 

aquecimento fogareiros a álcool ou elétricos, ebulidores, estufas de laboratório e até fogão 

a lenha. No CDTN trabalham diariamente de 750 a 800 pessoas.  

– A situação dos edifícios do CDTN com relação à segurança contra incêndio é 

simplesmente deprimente onde o desinteresse e a insensibilidade pelo desvelo pelo 

patrimônio e pela vida humana  são manifestações irremissível daqueles que, por força de 

seu cargo ou função, deveriam pautar pela ilesivibilidade de todo e qualquer meio material 

sob sua administração – afirma o capitão vistoriador, ao lembrar que também “vários 

equipamentos ultramodernos e de valor incalculável encontram-se ameaçados de danos 

irreparáveis conseqüentes de incêndios”.  

A fonte que encaminhou ontem ao JORNAL DO BRASIL cópia do relatório pediu 

que fosse omitido o nome do capitão. Este considera lastimável e grave a situação do 

sistema elétrico em todos os setores da empresa. São comuns as improvisações de 

extensões, gambiarras e condutores irregulares, falta de aterramento, sobrecargas elétricas, 

falta de identificação e especificação de painéis, tomadas etc.  

O Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, inaugurado em 24 de abril 

de 1978, constitui, segundo explicou na época o presidente da Nuclebrás, Paulo Nogueira 

Batista, “peça essencial à realização dos objetivos do Programa Nuclear Brasileiro”.  



49 

 

Ele absorveu o acervo material e humano do Instituto de Pesquisas Radiativas, 

fundado em 1953 pela Escola de Engenharia da UFMG e que se desligou da Universidade 

em 1972, apesar de localizado em área dentro do campus. Nele funciona, desde 1960, um 

reator Triga, a água leve e urânio enriquecido, adquirido da American General Atomic. O 

Centro ocupa área de 240 mil metros quadrados, dos quais 20 mil de área construída.  

Além do Triga, funciona ali também um reator a água pesada e urânio natural, 

resultado dos trabalhos realizados pelo extinto grupo do tório, que combateu o acordo 

nuclear Brasil-Alemanha. 
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Minas está perdendo sua arquitetura rural  

 

Belo Horizonte, abril de 1974 

Na Fazenda do Jaguará, que foi uma das mais importantes de Minas, a entrada é 

proibida a todos os que se preocupam em defender a arquitetura rural mineira dos séculos 

XVII e XVIII, hoje em franca decomposição. Motivo da proibição: sua imensa capela, 

com sobreporta e altares do Aleijadinho, foi transformada em celeiro e depósito de arreios.  

Uma primeira ação dos pesquisadores na fazenda, que fica às margens do rio das 

Velhas, no Município de Matozinhos, resultou na transferência dos altares para uma igreja 

de Nova Lima, mas seus proprietários, os ingleses Chalmers, opõem resistência à proteção 

do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas, segundo afirma seu diretor, 

professor Luciano Amedée Peret.  

 

Velho esplendor 

 

No mesmo ritmo da Fazenda do Jaguará, os principais vestígios da arquitetura rural 

mineira estão desaparecendo, até mesmo nas pouquíssimas fazendas tombadas pelo 

Patrimônio, como a da Boa Esperança, em Belo Vale. A fazenda, que pertenceu ao Barão 

de Paraopeba, já teve 400 escravos em suas senzalas hoje em ruínas.  

O esplendor dos prédios rurais desapareceu à medida que entraram em declínio as 

atividades mais importantes da economia colonial mineira, como a extração do ouro e do 

diamante, a criação de gado e a cultura do café.  

Dignas do poderio dos proprietários do século XVIII, as construções rurais 

começaram a entrar em decadência no princípio do século XIX, quando o país passou a 

viver uma nova realidade e pela primeira vez se falou em êxodo rural.  

– Atualmente, a arquitetura rural mineira encampa uma área muito restrita – 

declara o chefe do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Minas, Sr. Roberto 

Lacerda, acrescentando que, de um modo geral, os prédios de maior valor cultural são os 

que estão à margem do antigo Caminho Novo de Minas, ligando a então Vila Rica (Ouro 

Preto) à Corte, os da região do rio das Velhas, das Mortes e do Jequitinhonha, os da Zona 

da Mata e do Sul do Estado.  
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No antigo caminho de Ouro Preto à Corte, onde havia inúmeras pousadas, restam, 

segundo o Sr. Roberto Lacerda, umas 20, mas nem todas merecem mais o tombamento, 

dadas as sucessivas transformações por que passaram, o mesmo acontecendo com as dos 

vales dos rios.  

Uma das poucas exceções é a Fazenda Rio de São João, próxima a Bom Jesus do 

Amparo e erguida mais ou menos em 1791 por João da Mota Ribeiro. Na Fazenda, 

tombada em dezembro, casou-se e morou José Teixeira da Fonseca Vasconcelos, que foi 

Visconde de Caeté. Nela estiveram o naturalista Saint Hilaire, o Barão de Eschwege e 

Caxias, que lá arregimentou as tropas legalistas de 1842.  

 – Lá se organizavam cavalhadas, que depois se exibiam na Corte – conta o 

historiador Ivo Porto de Menezes, que no Departamento de Análise Crítica e Histórica da 

Arquitetura da Escola de Arquitetura da UFMG, com a ajuda do Serviço de Foto-

Documentação, levantou a situação de 20 propriedades rurais mineiras, achando, no final, 

muito precário, do ponto-de-vista de conservação, o estado em que elas se encontram.  

O proprietário da Fazenda Rio de São João foi pioneiro na fabricação de tecidos, 

instalando teares em suas terras. “Também o beneficiamento do coco macaúba e da 

mamona propiciaram-lhe uma indústria de azeite, enquanto, sob modelo trazido pelo 

Barão de Eschwege, instalava forja hidráulica em seus domínios, para o beneficiamento de 

minério de ferro”.  

– Se tanta visão possuía – observa – era natural que desse à sede de sua fazenda 

uma majestade e amplidão compatíveis com suas necessidades e posição. Chamam a 

atenção na casa, detalhes como os 23 cômodos, a magnífica capela de pé-direito duplo, 

púlpito, belo altar, pinturas no forro, pia batismal, coro e órgão, ainda existentes, além de 

moinha e bicame.  

O Sr. Roberto Lacerda acha que não se deve tombar muita coisa, mas somente o 

que for expressivo. E cita como exemplo a imensa Fazenda Santa Clara, na divisa de 

Minas com o Estado do Rio. Intata e muito bem conservada por seus proprietários, ela 

merece tombamento e um estudo mais amplo”, afirma.  

Surgidas, inicialmente, como conseqüência da intensa atividade mineradora em 

certas regiões de Minas, e posteriormente em razão da passagem dessa atividade para a 



52 

 

agricultura e a pecuária, as fazendas mineiras, segundo o historiador e professor Ivo Porto, 

têm sua origem na residência rural minhota e transmontana, do Norte de Portugal.  

Esse estilo, copiado inicialmente por São Paulo e Bahia, foi adaptado, em Minas, 

ao meio montanhoso, que exigiu a utilização do pau-a-pique para a correção do desnível 

do terreno. De um modo geral, a fazenda mineira assemelha-se à paulista, diferençando-se 

em alguns pontos, como o uso de porão (ao invés de sótão) e a construção de varanda 

tomando toda a extensão da fachada.  

Algumas casas de fazenda, porém, guardam inteiramente o estilo paulista, como a 

do Manso, em Ouro Preto, e uma na zona urbana de Amarantina. A varanda da paulista 

não ocupa toda a fachada. Fica no centro e é ladeada em geral pela capela e pelo quarto de 

hóspedes.  

– Sobressai na sede da fazenda – afirma o Sr. Ivo Porto – a capela, geralmente 

abrindo-se para a varanda fronteira. À vida austera, mas confortável (dentro dos princípios 

daquela época), acrescente-se a profunda religiosidade dos fazendeiros, demonstrada pelo 

esmero na construção de capelas, muitas delas desmontadas e hoje destituídas de seus 

ornatos, vendidos ou perdidos.  

– Ali, se encontravam o altar entalhado, os quadros e pinturas de forro, ou as 

imagens de madeiras dos santos de especial devoção. São de se notar, de modo especial, as 

capelas das Fazendas do Rio de São João, da Boa Esperança e Quebra Canoas. A da 

Fazenda da Boa Esperança tem um quadro do nascimento de Cristo que podemos atribuir 

ao Aleijadinho.  

O Sr. Ivo Porto afirma que a arquitetura rural mineira, embora em estado precário 

de conservação, ainda apresenta exemplos valiosos do cuidado com que os fazendeiros 

construíam suas residências. Não se trata de construção isolada, mas de grupamentos 

delas, distribuídas em geral em torno do pátio, predominando a sede.  

A sede é vasta residência, abrindo-se em varanda fronteira, geralmente de telhado 

puxado, com capela e quarto de hóspede nas laterais. Térrea ou elevada, coloca, na parte 

interior, depósitos e quartos dos agregados, enquanto a superior abriga a família.  

Os compartimentos distribuem-se no grande retângulo coberto de quatro águas, 

comunicando-se uns com os outros, em seqüência direta, algumas vezes por corredores e 
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varandas. A construção é de taipa de sebe ou de pedra, aquela em parede de pequena 

espessura, esta em espessas paredes.  

 

Reformas 

 

A morte dos seus primeiros donos e a passagem da propriedade para herdeiros, 

prepostos ou até para a mão de terceiros podem ser apontadas como algumas das causas da 

modificação da linha arquitetônica das fazendas.  

O professor Luciano Amedée Peret afirma que a deformação de nossa arquitetura 

colonial deve-se muitas vezes ao comportamento censurável dos proprietários, que 

contratam desenhistas e pessoas não habilitadas para fazer as “reformas” que julgam 

necessárias.  

– As obras de caráter monumental, ou seja, que têm valor cultural, devem ser 

reparadas por um arquiteto. Para isso, o Instituto dispõe de seus técnicos, prontos a dar a 

assistência necessária, ficando as despesas por conta dos proprietários.  

Em recente relatório ao Governador do Estado, o professor Peret afirma que 

“grande parte do barroco colonial mineiro – considerado como a primeira forma de arte 

genuinamente nacional – necessita de restauração por falta de conservação adequada, uma 

vez que o sistema construtivo e materiais aplicados nos monumentos se deterioram 

rapidamente”.  

A Fazenda do Jequitibá, uma das mais tradicionais de Minas, perdeu 40% de suas 

características originais ao ser reformada por seus proprietários que trocaram janelas por 

basculantes, piso de tábua corrida por ladrilhos e pilares de madeira por alvenaria de 

tijolos.  

Mas os donos, na semana passada, pediram a opinião do Patrimônio Estadual sobre 

o que pode ser feito para restaurá-la inteiramente. Os técnicos do Patrimônio examinaram 

a sede e vão apresentar em poucos dias o relatório. Se a reforma for aceita, Jequitibá 

voltará a ser um dos poucos retratos de um passado pelo qual poucos se interessam hoje.  

 

 

 



54 

 

Burle Marx na Pampulha 

 

Belo Horizonte, agosto de 1973 

Uma exposição de trabalhos recentes de Burle Marx, incluindo os que ele chama 

de desenhos “vampirescos” e de várias esculturas totênicas em papier-marché – também 

inéditas – além de projetos paisagísticos de várias épocas (desenhos e fotos), está aberta no 

Museu de Arte Moderna da Pampulha.  

Entre os vários projetos – alguns executados, outros em execução e vários 

praticamente esquecidos – está sendo mostrado o Parque Santa Rosa, feito em 1943 e que 

somente esta semana começou a ser executado, às margens da lagoa da Pampulha, pela 

Prefeitura de Belo Horizonte, patrocinadora da exposição. Como outras obras do autor, 

esse parque procura, ao lado do aspecto decorativo, também uma finalidade cultural e 

didática. 

Situado em frente à antiga Casa de Baile, o parque terá a forma de um triângulo 

incompleto, passeios de pedra portuguesa branca, várias esculturas, uma pérgula, um 

sanitário público e 191 plantas. Os vegetais mais altos – segundo o projeto – ficarão 

colocados de maneira a não impedir o panorama do lago.  

 

Aquário 

 

Um outro projeto de Burle Marx, de 1961, está sendo mostrado também entre os 

que, por algum motivo, deixaram de ser executados. Como, por exemplo, o do aquário do 

Aterro do Flamengo, criado para a altura da igreja da Glória e previsto no programa inicial 

de implantação de toda a obra.  

Em execução, mas por enquanto mais real nos desenhos em exposição da Região 

Amazônica ou dos grupos da caatinga, do calcário ou do gneiss-granito, há o projeto do 

Parque Zoobotânico de Brasília. Com uma área prevista de 6 milhões de metros 

quadrados, foi mantida no projeto uma zona de brejo riquíssima em espécies, onde se 

destaca o buriti. 

– A idéia de agrupar as partes botânicas, zoológicas e geológicas – explica o 

paisagista, falando do parque – visou dar ênfase, didaticamente, à importância do habitat 
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para os animais em geral. Em algumas seções, a água foi usada como elemento de 

separação entre os animais e como meio de isolá-los dos visitantes. 

Uma seqüência de fotos mostra o Aterro de Copacabana, onde se destacam os 

desenhos das calçadas e dos canteiros da Avenida Atlântica, feitos pelo artista em 1970. 

Em outras, vêem-se os jardins do Palácio da Justiça, em Brasília, que, como o Parque 

Comunitário de Santo André, em São Paulo, tem arquitetura de Oscar Niemeyer, parceiro 

de Burle Marx em muitos outros projetos.  

Entre vários outros, principalmente de residências particulares no Rio e São Paulo, 

são mostrados fotos e desenhos da Chácara Saavedra (parque esportivo e recreativo no 

perímetro urbano de Buenos Aires) e do campus da Universidade Federal de Santa 

Catarina.  

 

Unidade 

 

A diretora do Museu de Arte da Pampulha, pintora Conceição Pilo – que em maio 

do ano passado promoveu o lançamento da exposição 43 Anos de Pintura de Burle Marx, 

mostrada depois com sucesso até mesmo em Paris – chama a atenção para a unidade dos 

desenhos com os projetos, pinturas e esculturas do artista.  

Feitos a nanquim e aguada, resultando numa impressão acentuada de profundidade, 

eles lembram também, em sua maioria, paisagens arquitetônicas, talvez cidades do futuro. 

Mas, os que ele chama de vampirescos, são pontas que se interpenetram e que não 

parecem estar nunca imóveis. 

As esculturas totêmicas, pintadas em cores fortes (relevos vermelhos, pretos, azuis 

e amarelos, ou outras combinações semelhantes) formam um conjunto, com arranjos de 

plantas.  
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Usina de São Simão desaloja 25 mil pessoas 

O Canal de São Simão, uma das maiores belezas naturais, será totalmente tragado 

pelas águas do Rio Paranaíba nos próximos dois anos 

 

Canal de São Simão, 18 de maio de 1975 

Os 25 mil habitantes de Paranaiguara e São Simão, na divisa de Minas com Goiás, 

convivendo há dois anos com o ronco das máquinas que erguem a barragem para a 

gigantesca usina elétrica, não têm mais dúvidas da inevitabilidade de se mudarem, pois 

logo as águas do rio Paranaíba estarão engolindo as duas cidades. O problema é que eles 

não sabem ainda como construir suas novas casas.   

Não há pedreiros disponíveis num raio de centenas de quilômetros. Os que 

existiam na região, escassamente povoada, estão entre os 6 mil operários que trabalham na 

obra da barragem hidrelétrica de São Simão, que já a partir de 1978 vai gerar parte de sua 

potência instalada de 2 mil 680 mW. Só o material de construção não é problema: as 

velhas casas cederão sua madeira para as novas. 

O Prefeito de Paranaiguara, Sr. Ênio Tibúrcio, do MDB, depois de sustentar contra 

o Prefeito arenista de São Simão, Sr. Salvador de Sousa, uma frustrada luta para unir os 

dois municípios numa poderosa cidade, já perdeu suas ilusões. Também ele está 

convencido de que o destino das duas cidades é o mesmo: o fundo do Paranaíba. 

Mas não é por isso que a única obra na nova Paranaiguara, distante cerca de 16 

quilômetros da atual, é um cemitério. O muro, que já cerca três de seus quatro lados, não 

pretende – como sugerem maldosamente os habitantes de São Simão – sepultar a cidade 

fundada há 21 anos por garimpeiros. O cemitério, na verdade, tornou-se prioritário para 

evitar – como vem sendo feito há dois anos – que os mortos de Paranaiguara continuassem 

sendo enterrados em outros municípios vizinhos.  

O pessimismo do Sr. Ênio Tibúrcio concentra-se principalmente em São Simão, 

que, segundo ele, poderá se transformar numa “cidade fantasma” dentro de cinco anos, 

quando partirem os últimos dos 6 mil operários, engenheiros, médicos e técnicos que 

constroem a usina. Acha o Prefeito de Paranaiguara que a nova São Simão, sede de um 

município de apenas 304 quilômetros quadrados, com 43 propriedades rurais, não terá 
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condições de sobreviver autonomamente. “Sua população será absorvida pela nova 

Paranaiguara, localizada a apenas 14 quilômetros de distância”, diz.  

 

Pedra fundamental 

 

Na nova São Simão – ou Canal de São Simão, como passará a se chamar – a 

Cemig está construindo, a título de indenização pelos prédios públicos que desaparecerão 

sob as águas, uma igreja, dois grupos escolares, um colégio, um hospital, o foro, a 

Prefeitura e a cadeia. A cidade receberá também três avenidas e cinco ruas asfaltadas, com 

1 mil 182 lotes inteiramente urbanizados, dotados de completa infra-estrutura: redes de 

água, esgoto, telefone e energia elétrica. Na velha São Simão moram ainda – serão 

transferidas para a nova em breve – 4 mil 800 pessoas em 900 casas, em ruas de terra.  

– A cidade vai lucrar 200%  – afirma o Prefeito Salvador de Sousa. – Ela nunca 

teria condições de implantar, por si mesma, a infra-estrutura que receberá.  

No dia 12 de abril, o Prefeito lançou a pedra fundamental, em cuja placa o povo de 

São Simão “agradece à Cemig e ao Governo de Goiás pela construção da mais moderna 

cidade do Sudoeste goiano, implantada às margens do rio Paranaíba, junto à hidrelétrica de 

São Simão”.  

– Receberei da Cemig, em agosto, a cidade com a infra-estrutura pronta – diz o 

Prefeito. – A administração municipal passa para lá ainda este ano e a população já iniciou 

o processo de mudança.  

Segundo o Sr. Salvador de Sousa, cerca de 85% dos 1 mil 182 lotes já foram 

distribuídos, prioritariamente para os mais antigos habitantes. Mas informa que os terrenos 

serão cedidos também aos forasteiros que queiram construir na cidade.  

O Sr. Valtercides de Oliveira, 77 anos, sua esposa, Dona Erondina, e dois bisnetos 

são os primeiros – e até agora únicos – moradores da nova São Simão. Mineiro, como a 

maioria dos fundadores da antiga São Simão, onde chegou há 27 anos e onde até 1969 deu 

aulas para o curso primário, o Sr. Valtercides está orgulhoso de ser o primeiro morador da 

nova cidade, para a qual prevê um brilhante futuro.  

 

Desenvolvimento estagnado 
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Ao contrário do Prefeito de São Simão, que nada tem a reclamar das indenizações 

pagas pela Cemig, o Sr. Ênio Tibúrcio afirma que em Paranaiguara – cidade moderna e 

próspera, com ruas bem calçadas e boas moradias, sede de um município de 1 mil 33 

quilômetros quadrados – há uma queixa generalizada entre os 17 mil habitantes. Eles 

acham que o dinheiro que receberão por suas casas – a serem inundadas – não cobrirá o 

custo da construção das novas.  

O Prefeito Ênio Tibúrcio diz que pelo menos 20% dos atuais habitantes procurarão 

outras cidades maiores para viverem. E os que ficarem terão, nos próximos dois anos, de 

encontrar uma maneira de construir suas casas. Diz ele: “Hoje, se eu fosse contratar um 

pedreiro para a Prefeitura, seria obrigado a lhe pagar Cr$ 70 por dia. Os únicos que ainda 

existem não prestam e só por isso não estão trabalhando na represa”.  

Para ele, o desenvolvimento da cidade vem sendo travado há oito anos, quando por 

ali começaram a aparecer os primeiros técnicos da Cemig, e, com eles, o temor da 

desapropriação. O Sr. Tibúrcio teme a paralisação forçada da cidade, ao se iniciar a 

mudança. Mas não culpa inteiramente a empresa mineira. E conta: 

– Quando cheguei aqui, em 1963, com 19 anos, eu vinha de Guapé, de onde fui 

praticamente expulso pelas águas da represa de Furnas. Naquela época, a mentalidade do 

poder público era muito pior. Os homens vieram e simplesmente tomaram a cidade.  

O prefeito acredita que a futura Paranaiguara, cujas ruas já começaram a ser 

abertas e onde um cemitério está sendo construído, terá inicialmente uma população 

menor do que a atual. Ele diz que a transferência deverá começar em janeiro de 1976, 

quando estarão prontos vários dos 22 prédios que a Cemig construirá, incluindo a 

Prefeitura, foro, igreja, posto de saúde, hospital, ginásio, quatro grupos escolares, 

rodoviária, delegacia de polícia e os departamentos municipais.  

Serão entregues também urbanizados – com água, esgoto e calçamento – 1 mil e 

260 lotes para ocupação imediata e outros 1 mil e 500 destinados à expansão do 

município. Apenas cinco dias após a abertura das inscrições, o Prefeito já entregou cerca 

de 700 lotes. Explicou que não se cobrará qualquer taxa e a localização depende da planta 

apresentada.  
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– As casas melhores ficarão, naturalmente, mais no centro da cidade. A nova 

Paranaiguara será a mais moderna da região.  

 

Prazo cumprido 

 

O engenheiro-chefe das obras de São Simão, Sr. Fabiano Alves Cossich – 38 anos 

de idade e 13 na Cemig – calcula que 20% da construção civil já foram concluídos e diz 

que o prazo final será cumprido. Em princípios de 1978 começarão a operar 

comercialmente os primeiros geradores, que produzirão cada um 268 mW de potência. Já 

está em fase final de projeto o sistema de transmissão em 500 kV e dentro dos próximos 

três meses será concluído o desvio do rio.  

A barragem de São Simão terá o comprimento total de 3 mil e 500 metros, 60 dos 

quais de concreto, e altura máxima de 120 metros – o que corresponde a um edifício de 40 

andares. Diz o Sr. Cossich: 

– O reservatório será imenso, com capacidade de 13 bilhões de metros cúbicos, o 

equivalente a quatro vezes o volume de água da Baía de Guanabara. E o concreto a ser 

consumido ainda daria para construir 30 estádios do tamanho do Mineirão.  

Funcionando 24 horas por dia, à exceção dos domingos para a manutenção, as 

máquinas do Consórcio Impregilo – C.R. Almeida consomem diariamente 60 mil litros de 

óleo diesel. Já foram lançados 300 mil metros cúbicos de concreto e removidos 4 milhões 

e 500 mil metros cúbicos de terra, na construção da barragem.  

O acampamento é uma verdadeira cidade, onde a população economicamente ativa 

ganha em média Cr$ 1 mil 200. Um operário braçal, nessa região onde o salário mínimo 

passou agora para Cr$ 372,80, não recebe menos de Cr$ 700 por mês – o mesmo que 

vários dos 130 engenheiros e técnicos italianos pagam a uma empregada doméstica. Um 

carpinteiro ganha Cr$ 4,37 por hora, durante 10 horas por dia, com casa, água, luz e 

condução gratuitas.  

Há no acampamento um cinema, três supermercados, um hospital com 10 médicos, 

que fornece assistência médica de graça, duas escolas do primeiro grau e um curso técnico 

de Administração de Empresas. Ao todo, são 1 mil e 870 estudantes.    
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Vitória–Minas mantém capacidade ociosa 

 

Vitória, outubro de 1977 

Construídos quase 12 km de pontes, túneis e viadutos, colocados 550 km de trilhos 

e investidos 300 milhões de dólares (Cr$ 4 bilhões 500 milhões), a Vitória–Minas poderia 

transportar, já este ano, 80 milhões de toneladas de minério. Mas, nos primeiros 10 meses, 

as exportações, por Tubarão, limitaram-se a pouco mais de 36 milhões de toneladas e a 

estrada, líder mundial entre as de bitola métrica, deverá operar ainda por muito tempo com 

capacidade ociosa.  

A situação não é de crise. Os homens que operam a mais lucrativa das ferrovias do 

país, e talvez do mundo, aproveitam a folga para reformar o material rodante – 177 

locomotivas e 3 mil 800 vagões – e ligar um computador ao recém-inaugurado Controle 

de Tráfego Centralizado (CTC), e instalar um sistema de micro-ondas. Enfim, também 

para recuperar-se do stress de anos anteriores, quando, sobre a estrada em obras, passavam 

cargas muito superiores à sua capacidade teórica. Como as 54 milhões de toneladas 

transportadas em 1974.  

 

Nas minas 

 

O que o rio Doce, com leito de pedras e surpreendentemente estreito em alguns 

trechos, não pôde fazer, como sistema econômico de transporte, a Estrada de Ferro 

Vitória–Minas, que acompanha a maior parte de seu tortuoso caminho por entre 

montanhas, o vem fazendo há mais de 37 anos. Antes mesmo da criação da Cia. Vale do 

Rio Doce – que a herdou da Cia. Brasileira de Mineração e Siderurgia que, por sua vez, a 

adquiriu, inacabada, de um grupo inglês que a iniciou em 1902. Seu primeiro 

carregamento foi de minério, destinado à Inglaterra em guerra.  

Em Itabira, aos pés do arrasado pico do Cauê – uma montanha de ferro, como a 

conheceu Carlos Drummond de Andrade, que não perdoa – ela começa. É o Terminal de 

João Paulo, que pode, de uma vez, carregar quatro trens de 80 vagões cada um, com 

minério previamente classificado.  
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Mas, mesmo aqui, ela se ramifica e alcança as minas a céu aberto de Conceição e 

Periquito. Um trem carregado pode sair, cada hora e meia, desses dois pontos sempre 

negros de pó de ferro.  

 

Sinalização automática 

 

Uma viagem interessante. O trem sai às 12h30m. Uma hora e 15 depois, a 

composição de duas locomotivas e 80 vagões chega a Drummond Central, onde começa a 

sinalização automática e os primeiros trilhos da linha dupla.  

Neste pátio de formação e desmembramento de composições vêm dar também 

trens saídos de Fábrica, depois de Ouro Preto, e vagões métricos da Rede Ferroviária 

Federal. Destes, 2 mil 400 trafegaram, no mês passado, pelas linhas da Vitória–Minas, em 

razão de um convênio entre as duas empresas. 

É nesse pátio que os maquinistas esperam, freqüentemente, a ordem de partida, que 

pode tardar horas a fio, agora que os embarques caíram para apenas 402 navios nos 10 

primeiros meses deste ano. Mesmo que um deles seja o Docecanyon, que pode engolir a 

carga de 45 trens de 80 vagões, ou 260 mil toneladas.  

O maquinista Sebastião Orecchio, de 26 anos, disse que, devido às longas esperas, 

sua tarefa, programada para uma jornada de trabalho de oito horas, por vezes se prolonga 

até 24 ou 30 horas. Verdade que, com isso, o salário mensal pula de Cr$ 5 mil 980 para 

mais de Cr$ 10 mil. Tinha 18 anos e científico completo quando fez testes de Português e 

Matemática, exames psicotécnicos e de saúde para ser admitido como auxiliar de 

maquinista. Há quatro anos, depois de três nessa função e um e meio de estágio, foi 

promovido a maquinista especializado. A empresa tem 480 deles. Com apenas um 

ajudante, conduzem duas máquinas e 160 vagões.  

“Com a linha sinalizada ficou fácil” – diz o maquinista José Góes. “A segurança é 

total. Qualquer impedimento na linha a gente recebe a luz vermelha para parar”.  

Também jovem, como a maioria dos companheiros, ele comanda duas máquinas 

acopladas, que tracionam 160 vagões carregados. A viagem a partir de Drummond Central 

é com ele. Durará cinco horas até Governador Valadares. Ou, na denominação surgida 

após a sinalização automática, “da locação 76 à locação 50”.  
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Explica-se: os 512 quilômetros de linhas já duplicadas foram divididos em partes 

iguais de sete quilômetros. Cada uma é uma locação, com uma housing – abrigos para os 

relés e aparelhos de sinalização, que se ligam por um cabo subterrâneo ao CTC em 

Vitória, e através de trilhos, ao ATC-Automatic Traffic Control, instalado na locomotiva. 

Desse modo um defeito qualquer ao longo da estrada é transmitido ao maquinista ou, em 

emergência, diretamente ao sistema de freios do trem, que é automaticamente acionado.  

Além de mais seguro, o sistema aumentou a capacidade da linha, pois os trens 

podem trafegar à distância de 3,5 quilômetros um do outro. O que daria, se levado às 

últimas conseqüências – não fossem outros fatores – uma capacidade de tráfego 

simultâneo de 146 composições de 160 vagões.  

Antes desse sistema, havia nas composições um terceiro homem. Ele viajava no 

caboose, um carro atracado ao último vagão. Sua função: como não era possível ao 

maquinista perceber quando um vagão descarrilava numa composição que se arrasta por 

dois quilômetros, lá estava o guarda-freios, no caboose, para dar o alarma. Agora, 

qualquer descarrilamento é percebido logo pelo sistema de sinalização e o trem 

imediatamente freado.  

 

Acidentes 

 

Um desses descarrilamentos provocou um dos raros acidentes da Vitória–Minas: a 

queda de um dos dois vãos da ponte de ferro em Barra do Cuieté, em 1973, em pleno rush 

de exportações.  

“Colocamos a ponte de novo em funcionamento em apenas 40 horas” – afirmou o 

engenheiro-residente Fernando Sousa Ribeiro, 33 anos, responsável pela linha na região de 

Governador Valadares.  

Foi nessa época, também, quando os contratos de exportação foram cumpridos tão-

somente por causa da garra dos ferroviários – “inclusive dos peões de linha”, frisou – que 

ocorreu um dos acidentes mais graves: o choque frontal de duas composições. 

Incompreensivelmente, ninguém morreu. Boa parte das máquinas e vagões não puderam 

ser recuperados. 
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Num ponto pouco depois de Ipatinga – Locação 63 – havia à margem da estrada 35 

vagões descarrilados, alguns em péssimas condições. “Aconteceu há uns sete meses”, 

informou o chefe dos terminais de carregamento de Itabira, engenheiro Marco Túlio 

Mazzei Ferreira, que viajava também no trem de minério, excepcionalmente. Poderão ser 

recuperados com facilidade, na sua opinião, pelas oficinas da empresa em Vitória. Mas os 

acidentes, como esse, escasseiam, garantiu. Principalmente agora, que as linhas foram 

todas reformadas, o raio das curvas ampliado e as rampas minimizadas.  

Em agosto, os trens de minério gastaram, em média, 19h 50m entre Drummond 

Central e o Porto de Tubarão, numa distância de 512 quilômetros. Quase metade desse 

tempo foi consumido nas esperas por aberturas de rotas, passagens de trens de passageiros 

– que têm preferência de tráfego – ou outro motivo qualquer. O principal talvez, o ritmo 

lento das exportações. 

Assim, enquanto a velocidade efetiva alcançou 44 km/h em média, a comercial foi 

pouco superior a 26 km/h, estabelecendo em 1,62 dia o ciclo Drummond–Tubarão–

Drummond. Ciclo que o trem faz, segundo o engenheiro Fernando Ribeiro, com um gasto 

de 2,18 litros de diesel por tonelada de minério transportado. Foram levadas, naquele mês, 

4 milhões 736 mil toneladas de carga, das quais 4 milhões 183 mil de minério, 108 mil de 

produto acabado da Usiminas e, na volta, 28 mil toneladas de toretes para a Cenibra-

Celulose Nipo-Brasileira, subsidiária da CVRD. 

A velocidade máxima, que em 1972 era de 54 km/h, passou para 58 com a 

melhoria da via permanente. O que limita não é tanto a bitola estreita, nem as curvas ou as 

rampas, mas o sistema de freios – explicou o chefe do Setor de Minério da Divisão do 

Movimento, engenheiro Álcio Ferreiras Passos. Não há sistema capaz de parar, em 

velocidade maior e no tempo necessário, uma massa de 160 vagões carregados, cada um, 

com 72 t de minério. Está em estudo o aumento para 65 km/h da velocidade máxima dos 

trens de passageiros.  

 

Gente humilde 

 

Em Governador Valadares, embarcam 1 mil passageiros, em média, por dia. Gente 

simples, na maioria, vai pingando numa das 32 paradas do expresso entre Governador 
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Valadares e Vitória. Os que vão até o final pagaram em Governador Valadares Cr$ 17,60 

por uma passagem de primeira. Os que não se importam de, pelo preço de um maço de 

cigarros, agüentar durante sete horas os duros bancos de madeira, pagaram Cr$ 11 por 

uma passagem de segunda.  

Há os que preferem viajar de ônibus, à noite, pagando Cr$ 87. Mesmo acreditando 

que o serviço é deficitário, a Vitória-Minas mantém um expresso diário, ida e volta, para 

passageiros. E três vezes por semana, um rápido – que também não ultrapassa os 58 km/h 

mas, em compensação, pára pouco, só nas grandes cidades. Viajam nesses três, por ano, 

cerca de 1 milhão 500 mil homens, mulheres e crianças.  

“A tendência é desaparecer o passageiro de segunda, porque a diferença de preço é 

muito pequena” – comentou o chefe da estação de Governador Valadares, Normando 

Araújo.  

Os seis vagões de segunda, mais que os setes de primeira classe, estão lotados. Os 

Cr$ 2 ou Cr$ 5, dependendo da distância, ainda fazem diferença, percebe-se. Não há, 

realmente, muita diferença entre os passageiros que viajam em bancos de madeira ou em 

poltronas de couro. Gente pobre, quase sempre. Habitantes de um vale de grande potencial 

econômico, mas ainda vivendo da pecuária extensiva. Seu gado, em torno de 30 mil 

cabeças transportadas por ano na ferrovia, contribui com nada para a formação da carga 

total.     
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Escola de Florestal volta às velhas técnicas rurais 

 

Florestal, dezembro de 1984 

Desde sua inauguração, há 45 anos, como escola destinada a formar bons capatazes 

para as fazendas mineiras, a Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário e Florestal 

passou por muitas transformações, sempre procurando acompanhar a evolução das 

tecnologias modernas de produção, mas a mais surpreendente delas se observa agora: a 

respeitosa volta às velhas técnicas há muito esquecidas, como a tração animal para o 

cultivo agrícola e a fabricação artesanal de produtos defumados, sem o uso de produto 

químico.  

Essa volta ao passado se explica, segundo o professor Manoel Vieira, há 41 anos 

na escola, pela crise do petróleo. Os altos custos dessa fonte energética e a conseqüente 

recessão econômica justificariam também, na opinião do diretor Antônio de Pádua Nacif, 

uma série de pesquisas hoje em andamento na escola. E a falta de oportunidade para os 

jovens, em empregos urbanos, seria responsável pela crescente procura de alunos (e 

alunas) de Belo Horizonte, Rio e São Paulo.  

 

Fazenda-escola 

 

A escola de Florestal – a 68 quilômetros de Belo Horizonte, perto do asfalto da 

BR-262 – é uma fazenda, com quase 1 mil 700 hectares, dos quais 800 de matas. Ali, 

estudam 250 alunos do curso técnico Agropecuária, 100 dos cursos noturnos de Técnica 

de Secretariado e de Assistente de Administração e 200 crianças, de quatro a seis anos, do 

pré-escolar. Além dos 35 professores, alguns de nível técnico e outros de pós-graduação, 

há 300 funcionários.  

O diretor Antônio Nacif, engenheiro-agrônomo formado pela Universidade Federal 

de Viçosa, a quem a escola de Florestal está incorporada desde dezembro de 1955, tem 

esperança de conseguir, dentro de alguns anos, que a produção seja suficiente para tornar o 

estabelecimento auto-sustentável, à exceção da folha de pagamento (o empregado que 

ganha menos recebe dois salários-mínimos por mês).  
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O ensino e os cursos para produtores rurais são a principal finalidade, mas como a 

escola acredita na pedagogia do “aprender fazendo”, a produção agropecuária é também 

importante. Afirmou o professor Nacif que a produção de leite, inclusive por vacas suíças, 

chega a 240 mil litros por ano.  

No ano passado, uma várzea de 16 hectares foi sistematizada (ou seja: trabalhada 

para permitir a irrigação) e a produção chegou a 90 toneladas de arroz, o quíntuplo de 

antes. O mesmo processo, que inclui nivelamento, abertura de canais etc. será aplicado em 

outra várzea de tamanho igual, para se obter, no próximo ano, 200 toneladas de arroz, para 

semente. O professor Nacif disse que gastou Cr$ 1 milhão 500 mil por hectare, 

investimento coberto logo no primeiro plantio.  

A escola possui, também, 10 hectares de cítricos, “para vender aos produtores 

borbulhas (bulbos) certificadas”; tem 20 há plantados com diversas frutas e três com 

hortaliças; e dispõe de um armazém para cerca de 80 toneladas de sementes e silos para 

100 toneladas de grãos.  

 

Tração animal 

 

É raro encontrar um lugar na fazenda onde não esteja sendo posto em prática o 

resultado de alguma pesquisa, em geral da universidade de Viçosa. Um exemplo é a 

criação consorciada de porcos com carpas, uma viabilizando a outra. Os chiqueiros foram 

construídos acima dos tanques, para que as fezes caíssem na água, e alimentassem as 

algas, o alimento dos peixes. E com a venda dos peixes, paga-se a ração dos porcos. Deve-

se notar que a ração está muito cara, praticamente inviável para o suinocultor comum.  

Ao lado do tanque dos peixes, o professor Nacif aponta outra novidade: 

– Estamos multiplicando uma planta importada, a azola, da família das 

samambaias. Ela vive em simbiose com a alga azulada e, nessa associação, ocorre a 

fixação do nitrogênio do ar, que é incorporado ao solo. Cerca de 45 dias antes de plantar o 

arroz, na várzea, planta-se a azola. Quando ela cresce cerca de 10 cm é arada e o 

nitrogênio que incorporou ao solo corresponde a 50 kg de nitrogênio por ha. Um 

fertilizante que,  através da azola, custa um preço irrisório.  
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Há três anos na direção da escola, ele se orgulha, principalmente, do trabalho que 

está sendo desenvolvido pelo professor Manoel Vieira. Antigo funcionário, ele concluiu o 

curso técnico em Agropecuária há 17 anos, na escola, onde é, hoje, considerado um dos 

raros entendidos no país em tração animal.  

O boi, mais pesado, puxa maior peso, mas o cavalo pode trabalhar o dia todo e o 

boi só meio dia. O cavalo trabalha na velocidade média de um metro por segundo e o boi 

não vai além de 60 centímetros. Ambos os animais têm vida útil igual, mas o cavalo está 

menos sujeito às doenças e come menos que o boi, informou o professor Manoel Vieira.  

A fazenda-escola, uma das pioneiras no Estado no uso de tratores, não pensa em 

dispensar seu uso e sente orgulho de suas modernas máquinas, inclusive uma colheitadeira 

de soja. Mas acabou de construir um galpão para abrigar as máquinas de tração animal, 

desde um recém-inventado policultor – uma máquina leve, puxada por dois cavalos, cuja 

barra metálica pode receber qualquer implemento agrícola – até arados do tempo da 

escravatura, recolhidos e recuperados de velhas fazendas mineiras.  

 

Artesanato estimula total aproveitamento industrial 

 

Numa velha construção, ao lado da fábrica de queijos, a escola de Florestal 

desenvolve uma nova atividade, que está atraindo produtores rurais de vários Estados – 

Pernambuco, Paraná, São Paulo, Goiás, Espírito Santo e Minas – e até quatro estudantes 

de Gana, que estavam fazendo um curso em Uberaba e, ao ouvir falar do curso, 

inscreveram-se na semana passada. É o ensino de práticas artesanais para o 

aproveitamento industrial dos suínos da fazenda.  

– O produtor aprende desde o abate à transformação da carne do porco em 

lingüiça, lombo defumado, bacon e aproveitamento dos miúdos na fabricação do patê 

rural. Ele só perde o casco e o material de dentro das triplas; o resto todo do porco é 

aproveitado, dando ao produtor um lucro extra de 45% a 105% - afirmou o professor 

Newton de Alencar.  

O patê rural é uma tecnologia desenvolvida pela Fundação Centro Tecnológico de 

Minas Gerais para o aproveitamento, sob a forma de patê, da língua, do coração, do 
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pulmão, do fígado, dos rins e do sangue do porco. Quanto aos produtos defumados, 

garante o professor: 

– A gente consegue fazer um produto de boa apresentação e qualidade sem usar 

aditivos químicos, como conservantes e corantes. Só usamos tempero natural: sal, pimenta 

do reino, pimenta malagueta e noz moscada.  

O programa está sendo desenvolvido em convênio com associações de criadores de 

suínos e já treinou cerca de 400 pessoas em cursos de 10 dias. Com a industrialização, eles 

conseguem evitar as oscilações dos preços na suinocultura devido aos custos das rações.  

– Ela garante para o produtor uma renda fixa e o consumidor é beneficiado, porque 

vai pagar o mesmo preço por um produto de qualidade superior ao industrializado – 

afirmou Newton de Alencar. – Está havendo uma pressão das grandes indústrias para não 

deixar o Congresso Nacional legalizar essa industrialização artesanal.  

 

Liberdade 

 

Quatro anos após a inauguração, foi dada à escola de Florestal uma nova 

finalidade. Ela passou a abrigar menores, aos quais ministrava ensino primário e 

profissional agrícola. Oito anos depois, foi transformada na Escola Média de Agricultura e 

só recentemente atingiu o atual estágio, de Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário 

de Florestal. Mas, ao contrário de outras escolas, nunca renegou totalmente o regime de 

internato: um internato diferente, em que a liberdade do aluno é total, segundo o diretor 

Antônio Nacif. Ele prefere dizer que o regime não é de internato, mas de alojamento.  

– Adotamos o regime de responsabilidade individual dos alunos. Eles saem e 

entram quando querem, mas, se sai da aula, leva falta – disse.  

Os problemas disciplinares são mínimos e, em três anos como diretor, “nunca 

expulsei um aluno”. São jovens, na maioria, entre 15 e 18 anos. Apesar do recente 

interesse dos estudantes dos grandes centro, a maior parte é de origem rural, “mais 

tranqüilos do que os do meio urbano”.  
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A revolução dos empresários 

Livro de historiadora mineira – Heloísa Starling – lança novas luzes sobre a face 

oculta do movimento que depôs o presidente João Goulart 

 

Belo Horizonte, março de 1986 

A revolução de 1964, em Minas, teve uma participação insignificante dos 

“políticos profissionais”, a começar pelo governador Magalhães Pinto, contou com 

importante apoio de militares e do clero, mas foi organizada e dirigida, verdadeiramente, 

por um forte grupo empresarial que mesmo após a vitória jamais reivindicou o 

reconhecimento desse papel. Ao contrário, sempre exerceu alguma influência, para que 

não se levantasse o espesso véu que encobre a “face oculta” da conspiração em Minas.  

Uma tese de mestrado apresentada no ano passado ao Departamento de Ciência 

Política da Universidade Federal de Minas Gerais, pela historiadora mineira Heloísa Maria 

Murgel Starling, transformada no livro Os senhores das gerais – os novos inconfidentes e 

o golpe de 1964 – editado pela Vozes e que será lançado amanhã, 23º aniversário da 

revolução – retira parte desse véu e recupera vasto campo de pesquisa sobre um tema que 

parecia esgotado. E, no mínimo, revela como é errônea a suposição da tradicional 

submissão do empresariado mineiro aos “políticos profissionais”.  

O movimento que derrubou o presidente João Goulart não se tratou de um mero 

golpe militar, constatou Heloísa Starling. Foi um movimento “altamente civil e político 

em sua formação e execução”, que não se limitou a Minas, da mesma forma que não se 

limitou ao eixo Rio/São Paulo/Belo Horizonte.  

Tratava-se de uma gigantesca engrenagem, construída nacionalmente pelo IPES – 

Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Para fundar o IPES em Minas, o então tenente-

coronel Golbery do Couto e Silva indicou um advogado, Aluízio Aragão Villar, que havia 

conhecido quando servia no QG da 4ª Divisão de Infantaria, em Belo Horizonte.  

Villar chefiou a Divisão da Organização Social do Trabalho da Secretaria da 

Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho de Minas, nomeado pelo secretário Lucas 

Lopes. Este seguiu depois uma carreira bem sucedida de ministro da Viação e da Fazenda, 

de presidente do BNDE e diretor, no Brasil, do complexo Hanna Mining Co. É pai do 
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economista Francisco Lopes – o Chico Lopes, que está ajudando o governo Sarney a 

mudar a face do país.  

Enquanto isso, Villar se tornava consultor jurídico e depois secretário-geral da 

FIEMG – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e ajudou a criar a FAEMG 

– Federação da Agricultura do Estado. Em 1961, Villar dava consultoria jurídica para 128 

empresas vinculadas aos diversos segmentos do empresariado mineiro, em seu escritório 

do edifício Acaiaca, junto ao Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem, no coração 

comercial de Belo Horizonte.  

É curioso notar, diz Heloísa Starling, que o próprio Villar, falecido há 10 anos, 

manteve secreta, até mesmo para grande parte dos ativos conspiradores de1964, a 

amplitude da ação político-ideológica que desenvolveu e do papel concreto que 

desempenhou em todo este processo.  

Na Inconfidência Mineira, o “comando revolucionário” foi buscar sua fonte de 

legitimação. Foi o próprio Villar o encarregado de conduzir esse processo de apropriação 

ideológica, afirmando de público: “revolução não é mera ou exclusiva atitude de 

momento. Revolução é sobretudo um estado de espírito que permanece ao largo da 

história de um povo, até que os objetivos do movimento sejam alcançados. A 

Inconfidência Mineira parece ter sido o primeiro estágio de nosso movimento 

revolucionário. Aquele estado de espírito permanente, duradouro, vincula-se à força 

psicossocial, embora dinamize-se, evolua-se na consecução do respectivo ideário. Foi 

assim que chegamos ao magnífico estuário do movimento de março de 1964”.  

Ele assim definiu a revolução, ao discursar em 21 de abril de 1964, na data da 

Inconfidência Mineira. 

Os contatos com as lideranças militares sediadas em Minas, em especial com o 

comandante da 4ª Divisão de Infantaria, general Carlos Luis Guedes, que vinham até então 

sendo resguardados sob o mais espesso sigilo, foram cerimoniosamente formalizados em 

janeiro de 1964, quando a alta liderança do IPES-MG entregou ao general Guedes a 

coordenação da face militar da conspiração em Minas. Para tanto, o IPES-MG convocou 

uma reunião que se tornou famosa – a “reunião do Acaiaca”.  

Muito embora a cuidadosa preparação estratégica realizada pelo IPES – “Novos 

Inconfidentes”, visando a reduzir a zero todos os imponderáveis, diz a historiadora, essa 
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preparação foi prejudicada em 31 de março de 1964, em virtude da precipitação do golpe 

militar. Nesse momento, afirma Heloísa Starling, “entram em cena dois atores políticos 

inesperados, que se colocaram no centro dos acontecimentos, com profundas 

conseqüências do ponto de vista da articulação IPES – “Novos Inconfidentes”. Trata-se, 

no caso, não só da figura do General Olympio Mourão Filho, mas principalmente do papel 

desempenhado pelo então governador de Minas Gerais, José de Magalhães Pinto”.  

Lembra que após a vitória Magalhães passou a ser reconhecido, frente à opinião 

pública do país, como “o chefe civil da revolução”. Ele teria iniciado a conspiração em 

1961, com o manifesto dos governadores. O caráter “civil” do movimento passou a ser 

identificado “com a figura de Magalhães Pinto e de um restrito grupo de assessores, em 

torno dos quais teria sido montada a conspiração”. Para a escritora, esse tipo de análise 

padece de uma deficiência básica. 

   – Certamente que Magalhães Pinto era um homem com um vasto círculo de 

relações, tanto como figura partidária de destaque, quanto no meio empresarial, em virtude 

de sua posição de proprietário do Banco Nacional de Minas Gerais. Como conseqüência, 

não era difícil manter contatos com elementos influentes no movimento civil-militar, no 

nível nacional, especialmente através de seu sobrinho, José Luís de Magalhães Lins, ele 

próprio membro do IPES e intermediário entre figuras proeminentes da campanha, como o 

general Castello Branco, o marechal Dutra, o general José Pinheiro Ulhoa Cintra, o 

marechal Denys, o brigadeiro Cordeiro de Farias e o juiz Antonio Neder. Também no caso 

do IPES mineiro, Magalhães tinha seus contatos: em 1962, o presidente do IPES-MG, 

Jonas Barcellos Correia, atuou como intermediário do governador de Minas junto ao 

general Peri Bevilacqua, então comandante do II Exército. No entanto, em nenhum 

momento, Magalhães se integrou ao processo conspiratório, liderado pelo IPES – “Novos 

Inconfidentes” – afirma a historiadora.  

Na realidade, acrescenta, o movimento político-militar foi montado à revelia do 

governador. “De fato, ainda nos primeiros meses o IPES e sobretudo os “novos 

inconfidentes” caminhavam em direção ao confronto direto com o governador”. Em 

janeiro, Magalhães havia autorizado a realização em Belo Horizonte do congresso para a 

construção da Central Única dos Trabalhadores da América Latina (Cutal), vetado na 

Guanabara e em São Paulo. O IPES – “Novos Inconfidentes” colocou na rua cerca de 10 
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mil pessoas. O congresso não se realizou. Um panfleto, redigido pelo historiador Augusto 

de Lima Junior, do grupo “Novos Inconfidentes”, circulou nos quartéis da PM, 

conclamando:  

“Desobedecei ao furta-cor. Ele nos vem traindo e agora, viscoso e covarde, quer 

ficar agachado por detrás de vossas armas para prestigiar a traição comunista”.  

O “furta-cor” era o governador, que, observa Heloísa Starling, possuía “ambições 

políticas pessoais que tinham como alvo principal a sucessão presidencial marcada para 

1965”.  

A liderança conservador-oposicionista mineira se encontrou na contingência de 

apresentar ao governador uma proposta radical: ou Magalhães Pinto aderia ao movimento 

e passava a assumi-lo integralmente, ou seria deposto pelo IPES – “Novos Inconfidentes”. 

Analisa a historiadora que a segunda opção não interessava politicamente a nenhuma das 

partes envolvidas.  

– Ao aderir à conspiração, o hábil político que sempre foi Magalhães Pinto 

procurou agir de modo a extrair do movimento os benefícios necessários à consolidação de 

sua candidatura à sucessão presidencial – observa a historiadora, que aponta o general 

Mourão Filho, comandante militar em Juiz de Fora, como “um aliado fortuito, um trunfo 

político a ser descartado no momento certo”.  

Uma aliança, porém, com dupla serventia: “para Magalhães, significava dispor de 

força militar necessária para a manutenção e viabilização de seu projeto político pessoal; 

para Mourão, o apoio do governador de Minas trazia finalmente a tão esperada 

legitimidade “civil”, necessária ao prosseguimento de sua aventura golpista. Essa 

articulação era tanto mais previsível que o IPES – “Novos Inconfidentes” tentou 

neutralizá-la, quer através da ação desenvolvida pelo próprio general Guedes, quer por 

intermédio do envio de emissários que tinham a tarefa de alertar Mourão sobre a intenção 

de Magalhães”, afirma Starling.  

O “estado maior informal” do movimento militar havia determinado a data do 

golpe entre o dia 2 e 10 de abril, quando viajaria para Minas o general Muricy, 

encarregado pelo IPES-ESG de deflagrar as operações militares no estado. “Ao precipitar 

os acontecimentos em Minas Gerais para o dia 30 de março, a articulação 
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Mourão/Magalhães funcionou de modo a colocar esses dois setores no centro da disputa 

pelo poder político do novo regime”.  

A audácia teve, inevitavelmente, o apoio do IPES-ESG, que, no entanto, tratou de 

descartar Magalhães Pinto e Mourão Filho do centro da disputa política pelo poder que 

teve lugar após a vitória militar de 1964. “De modo melancólico e talvez um pouco 

perplexos, Magalhães e Mourão assistiram, impotentes, à tomada do aparelho de estado e 

ao estabelecimento de uma nova relação de forças políticas no poder, conduzida e 

organizada pelo complexo IPES-IBAD e pelos oficiais da ESG. Como se vê, o general 

Guedes tinha razão quando disse que “Minas se levantará só, inteiramente só”. Mas, 

certamente, se equivocava ao afirma “tinha que ser Minas”. Ao contrário – e que nos 

perdoe o general – a verdade é que não era, de modo algum, para ser Minas, conclui a 

historiadora.  

 

Muito dinheiro na conspiração 

 

O IPES mineiro passou a existir oficialmente no dia 9 de maio de 1962. Entre os 

fundadores, incluíam-se nomes significativos no meio empresarial do estado: Antônio 

Mourão Guimarães (Magnesita, Banco de Minas Gerais, Banco Mercantil da Guanabara, 

Companhia de Seguros Minas Brasil, Máquinas Agrícolas Altivo S/A, Companhia 

Telefônica de Minas Gerais, Companhia de Fiação e Tecidos Santa Rosa); Antônio Pereira 

de Souza e Caetano Nascimento Mascarenhas (Companhia Industrial de Estamparia e Cia. 

Tecidos Cedro e Cachoeira); Celso Mello Azevedo (Deutz Minas, Cemig); César 

Gonçalves de Souza (Cia. de Tecidos Pitanguiense, Cia de Tecidos Santanense e Fiação 

Dom Bosco); Euler Marques Andrade (Tecidos Euclides Andrade S/A); Fábio Araújo 

Motta (Demisa, Imobiliária Mineira e Companhia Mineira de Cerveja, além de presidente 

da FIEMG); Fernando Souza Reis e Helio Pentagna Guimarães (Indústria de Calcinação, 

Magnesita, Máquinas Agrícolas Altivo); Jaime Kirzner (Refratários e Isolantes S/A, 

Máquinas Agrícolas Altivo); Jonas Barcellos Correia (Banco de Crédito Real de Minas 

Gerais, Demig, Companhia Industrial Minas Brasil); Josaphat Macedo (Minas Tratores e 

Equipamentos S/A, Bahia Indústria S/A, Banco de Minas Gerais); José Antônio de 

Oliveira Júnior e Laércio Garcia Nogueira (Cia. Fabio Bastos e Ceres e Indústria e 
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Comércio de Máquinas); Nylton Velloso (Demisa e Distribuidora Euclides Andrade S/A – 

Produtos Farmacêuticos); Oscar Nicolai (Livraria Oscar Nicolai) e Ruy de Castro 

Magalhães (presidente do Sindicato dos Bancos de Minas Gerais e do Banco Comércio e 

Indústria de Minas Gerais). Também participaram da fundação vários sindicatos, 

federações e associações empresariais.  

De acordo com os estatutos do IPES-MG, a contribuição financeira de seus sócios 

se dava da seguinte forma: a) para pessoas jurídicas, de 0,1% a 0,2% sobre o respectivo 

capital social; b) para pessoas físicas, de Cr$ 1 mil a Cr$ 5 mil mensais. Em 1963, Villar 

declarou que o IPES mineiro teria recebido doações no valor de Cr$ 9 milhões e que as 

contribuições dos sócios variavam entre Cr$ 60 mil a Cr$ 120 mil. Valores elevados, para 

a época: em 1964, o 1º prêmio da Loteria Federal era de Cr$ 20 mil, um Volkswagen 

custava Cr$ 2 mil 800 e um apartamento de três quartos na Avenida Paulista, em São 

Paulo, valia Cr$ 15 mil. Entre as empresas que contribuíam, a autora cita a Cia. 

Siderúrgica Belgo-Mineira e a Mannesmann.  

 

O exemplo na Inconfidência 

 

“Novos Inconfidentes”. Era como se intitulava o grupo de conspiradores que se 

reunia no edifício Acaiaca, comandados pelo IPES. Aliás, diz a historiadora, eram vários 

os grupos. O primeiro era formado por militares, em sua maioria da reserva, como o 

general José Lopes Bragança, o que não excluía a participação de alguns oficiais 

graduados da ativa, como o comandante do 12º RI – o então coronel Dióscoro Gonçalves 

do  Valle. A esse grupo se aglutinaram oficiais graduados da Polícia Militar, entre eles o 

próprio comandante geral, coronel José Geraldo de Oliveira, hoje deputado estadual pelo 

PFL. E vários delegados de polícia, incluindo o atual secretário-adjunto da Segurança 

Pública de Minas, José Rezende de Andrade, nomeado pelo governador Tancredo Neves e 

mantido no cargo por Hélio Garcia.  

Outro grupo era formado por profissionais liberais e estudantes universitários. 

Outro, por grandes fazendeiros. E, um outro ainda, por representantes da Igreja Católica: o 

Arcebispo de Diamantina, Dom Geraldo de Proença Sigaud, e os padres José Cândido de 

Castro e João Botelho. Os “Novos Inconfidentes” não excluíram de sua estrutura formal 
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de decisão os diferentes segmentos que compunham o empresariado mineiro. Entre estes, 

um dos três fundadores da Construtora Andrade Gutierrez, Flavio Castelo Branco 

Gutierrez, e o atual presidente da Usiminas, Ademar de Carvalho Barbosa, já na época 

integrante dos quadros dirigentes dessa estatal. 
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 Votos de 74 talvez não tenham dado eleitores ao MDB  

 

Belo Horizonte, setembro de 1976 

Se é inegável que o MDB conquistou votos nas eleições de 1974, é pelo menos 

duvidoso que tenha conquistado eleitores, segundo análise de alguns professores e 

cientistas políticos de 11 Estados publicada agora pela Revista Brasileira de Estudos 

Políticos, da Universidade Federal de Minas Gerais. 

O crescimento do MDB, supõe o Sr. Dalmo de Abreu Dallari, professor de Teoria 

Geral do Estado, da USP, se deve em parte a que, comportando-se como “donos do 

Poder”, os arenistas ou ignoravam o eleitorado, ou lhe faziam ameaças quando havia risco 

de aparecimento ou crescimento de um movimento oposicionista de maior expressão. 

“Adotando por convicção em alguns casos e por conveniência em muitos outros, a posição 

de revolucionários, os arenistas assumiam a atitude típica da dominação”. 

 

Oposição fortaleceu-se em 74 

 

– Embora o MDB tenha ganho em São Paulo – diz o Sr. Dallari – verifica-se que a 

votação para o candidato emedebista ao Senado foi, em grande parte, votação contra a 

Arena ou o seu candidato. “Não há dúvida de que, após essas eleições, o MDB parte de 

uma posição de superioridade para a próxima disputa eleitoral. Não tendo, porém, raízes 

profundas na preferência do eleitorado, será necessário que a agremiação comprove a 

utilidade da vantagem que os eleitores lhe concederam, para que sua posição seja 

consolidada”.  

Já o professor Francisco Ferraz, do Departamento de Ciências Políticas da UFRGS, 

acredita que permanecendo a Arena de costas voltadas para o eleitorado urbano, para as 

classes baixas e para os jovens, e confortando-se em cultivar o seu eleitorado tradicional, 

numericamente minoritário e em processo de redução, sua viabilidade eleitoral ficará 

seriamente comprometida no Rio Grande do Sul. 

Em Pernambuco, onde o MDB elegeu o Sr. Marcos Freire, a eleição de 15 de 

novembro, de caráter municipal, terá características diversas, prevê o professor de Teoria 

do Estado, Palhares Moreira Reis, da UFPE, pois nela “não se somam os resultados de um 
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município com os de outro, não haverá vislumbre de uma vitória oposicionista, salvo 

naqueles mesmos municípios que sempre foram de eleitorado oposicionista. A situação 

controlará, indiscutivelmente, mais uma vez, todo o interior elegendo a quase totalidade 

dos prefeitos e obtendo a maioria nas respectivas Câmaras municipais”.  

Os analistas das eleições, nos Estados em que a Oposição venceu, procuram 

determinar os fatores que exerceram maior influência no comportamento do eleitorado. 

Apontam, entre outros, a liberdade assegurada aos candidatos para desenvolverem sua 

campanha. Também um acentuado e generalizado desejo de mudança, o aparecimento de 

um eleitorado jovem, desejoso de participação e pouco sensível à argumentação dos 

candidatos da Arena. Ainda, as dificuldades de ordem econômica enfrentadas por quase 

todos os eleitores. E a atitude de arrogância mantida pela Arena, que continuava a usar 

técnicas já ultrapassadas de elogio às programações oficiais, sem querer apreciar 

devidamente as complexidades da vida econômica e social contemporânea.  

Finalmente, a influência da campanha pela televisão. Após as eleições – citam os 

professores Francisco Itami Campos e Maria Alice de Lima Gomes de Menezes, da 

Universidade Federal de Goiás – um chefe político do interior, apontando para um 

televisor, teria dito, “eis o novo coronel”. Eles verificaram que, em Goiás, a Arena venceu 

em 59 dos 79 municípios que não recebem imagem de TV. Dos 138, onde ela é recebida, o 

MDB ganhou em 92.  

 

“Coronéis” ainda têm força 

 

Descendentes diretos dos antigos capitães donatários e dos principais sesmeiros, os 

coronéis ainda hoje têm sua parcela avultada de participação no processo eleitoral e no 

controle da sua clientela, segundo o professor de Teoria do Estado da Faculdade de Direito 

da Universidade Federal de Pernambuco, Sr. Palhares Moreira Reis. “Coronelismo e voto 

de cabresto, como se sabe, são elementos integrantes do processo político pernambucano, 

a se realizarem tanto no ambiente rural, como no quadro urbano”.  

Esclarece, porém, que a figura do coronel tradicional foi em muitos pontos 

modificada. “Não se trata, somente, do coronel agricultor ou criador, mas em diversos 

municípios novos coronéis foram surgindo, como resultado do aparecimento de novas 
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forças econômicas, deslocando o pólo do poder econômico para o comerciante e para o 

industrial”.  

Em 1970, registra o professor Palhares Reis, 33,59% dos eleitores votaram em 

branco e 7,39% anularam seus votos, para o Senado, ao passo que em 1974 somente 6,3% 

votaram em branco e 4,51% anularam. Acha que o povo acreditou então na sinceridade do 

processo eleitoral e, mais ainda, na promessa do Governo de que acataria o resultado 

apontado nas urnas.  

– A luta política passou a ser travada, portanto, dentro das regras do jogo, não se 

contestando a validade do processo eleitoral nem através da propaganda eleitoral nem 

através do resultado da eleição, e bem assim não pondo em causa o regime político 

vigente.  

Aponta também o uso inteligente do rádio e TV na campanha. “Parece que, agora, 

os nossos políticos começaram a se convencer de que a audiência de televisão, mesmo de 

índice pequeno, é maior do que uma grande presença em comício”. Com uma vantagem: 

“Os candidatos puderam falar dentro de casa aos eleitores indecisos, que por isso mesmo, 

e com medo de comprometimento, não comparecem a comícios em praça pública”.  

Lembrou ainda que a chamada Lei Etelvino transferiu à Justiça Eleitoral a 

obrigação de transportar e alimentar os eleitores no dia das eleições. Por falta de recursos 

suficientes, a atividade não se desenvolveu a contento. Não fosse isso e mesmo assim, o 

eleitor não ficaria satisfeito, porque não poderia levar a família. Assim, o comparecimento 

foi de apenas 75,82%. Para o Senado, a margem de votos em branco e nulos atingiu a 

pouco mais de 10%, dando a vitória a Marcos Freire, pelo MDB.  

Para a Câmara, a Arena obteve cerca de 54% dos votos, contra 24% do MDB, 

somando os votos brancos e nulos mais de 21%. Para a Assembléia, a Arena obteve mais 

de 56% dos votos, somando os brancos e nulos 18%. “Em números redondos, os valores 

percentuais representam uma vitória exclusiva do candidato Marcos Freire e um aumento 

relativo de substância nas legendas do MDB, sendo mantida a superioridade da Arena”.  

– O predomínio do candidato arenista – diz o professor – é substancialmente 

vinculado aos grandes proprietários de terra do Serão, onde a Oposição não conseguiu 

praticamente penetrar. Tanto que em 28 municípios, a votação do MDB está em níveis 
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inferiores a 1% dos votos apurados. O grosso da votação arenista está no Agreste e no 

Sertão.  

 

Paulista foi contraditório 

 

A eleição paulista foi analisada pelo professor Dalmo Dallari. No Estado, o MDB 

venceu para o Senado (4 milhões 630 mil 182 votos), para a Câmara (3 milhões 413 mil 

478) e para a Assembléia (3 milhões 580 mil 684). A Arena teve, pela ordem, 1 milhão 

696 mil 340 votos, 2 milhões 28 mil 581 e 2 milhões 40 mil 600.  

– A análise dos números – aponta o professor – revela a ocorrência de oscilações, 

que são indício de contradições no comportamento dos eleitores, deixando claro que, pelo 

menos uma parte considerável do eleitorado não se orientou por uma preferência partidária 

bem definida. Atente-se para o fato de que mais de 1 milhão de eleitores que votaram no 

candidato do MDB para o Senado não deram seu voto a candidatos da mesma agremiação 

à Câmara dos Deputados ou à Assembléia Legislativa.  

As vitórias da Arena se verificaram, quase que sem exceção, em municípios de 

pequeno colégio eleitoral, o que explica por que tendo vencido em número maior de 

municípios conquistou menor número de cadeiras na Câmara de Deputados (17 contra 29 

do MDB) ou à Assembléia Legislativa (25 contra 45 do MDB). Em grande número de 

municípios, o eleitorado deu a vitória ao MDB na votação para o Senado mas preferiu os 

candidatos da Arena à Câmara e Assembléia.  

– Habituada a um cômodo monólogo, diz Dallari, a Arena não contava com o 

adversário agressivo, que fizesse críticas à orientação dos Governos da União e do Estado 

e não sofresse qualquer represália.  

Segundo ele, por isso os arenistas se mostraram completamente despreparados para 

o debate. Quando não partiram para tentativas de intimidação, em muitos casos, sem 

elementos para responder aos argumentos dos adversários e sentindo que o eleitorado se 

mostrava receptivo à argumentação do MDB procuraram desenvolver uma campanha 

neutra, não aderindo às críticas e também não defendendo o Governo. “Nesse sentido, 

pode-se dizer que a liberdade assegurada aos candidatos foi prejudicial à Arena”. 
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O MDB, também surpreendido com a liberdade de palavra, e esperando um 

ambiente de muitas restrições, não conseguiu apresentar uma chapa completa e nem 

formar diretórios em muitos municípios. O próprio eleitorado foi surpreendido, diz o 

professor Dalmo Dallari. “Realmente, entre os eleitores de vários níveis eram mais ou 

menos freqüentes as referências elogiosas ao Governo por estar assegurando a liberdade 

de crítica. Mas esse reconhecimento não se transferia para a Arena, em forma de apoio 

eleitoral, o que se explica facilmente, considerando que essa agremiação jamais apareceu 

como defensora da liberdade”.  

– Por ouro lado, o reencontro com a liberdade levou muitos eleitores a uma atitude 

de desabafo. E neste caso tais sentimentos se traduziram em apoio eleitoral ao MDB, que 

se identificava como vítima das restrições passadas e defensor da liberdade.  

Além disso, o surgimento dos jovens, fazendo com que o eleitorado paulista 

crescesse de 6 milhões 548 mil 835, em 1970, para 8 milhões 24 mil 599 quatro anos após. 

“O que representa quase um milhão e meio de novos eleitores, quase sempre mais 

influenciados por uma perspectiva de renovação do que pela promessa de continuação”.  

Entre os fatores gerais de influência, continua o professor, devem ser consideradas 

as dificuldades de ordem econômica e o fato de o povo quase sempre identificar o governo 

como responsável direto pelo que condena. A situação era pior porque, até pouco antes da 

campanha eleitoral, uma intensa propaganda oficial apresentava o país como um “milagre 

econômico”, enumerando dados que demonstravam progresso econômico extraordinário.  

– Para os eleitores que enfrentavam dificuldades só havia duas explicações 

possíveis: ou o progresso realmente existia, mas só estava favorecendo a um grupo de 

privilegiados e a grande maioria estava sendo injustiçada, ou não havia progresso algum e 

a verdade estava sendo falseada.  

Entende o professor Dalmo Dallari, ainda, que a Arena teria se distanciado cada 

vez mais dos eleitores, comportando-se como definitiva “elite do Poder”, desprovida, 

entretanto, de conteúdo político e despreparada para captar o apoio popular. Na sua 

opinião, tal despreparo levou a Arena a adotar durante a campanha uma linguagem 

totalmente inadequada.  

– Alguns dirigentes tentaram obter a submissão do eleitorado pela intimidação, o 

que falhou totalmente, despertando, inclusive, muitas reações em sentido contrário. Outros 
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se limitaram a elogiar a Revolução, falando nos perigos que foram conjurados em 1964. 

Pelas reações dos eleitores ficou demonstrado que esses argumentos não sensibilizaram o 

eleitorado, que não chegou a fazer ligação entre uma candidatura de 1974 e uma situação 

de 1964.  

Ele acha que as referências aos perigos passados não conseguiram motivar 

sobretudo aos jovens, “despertando, em certo sentido, reações que podem ser consideradas 

negativas do ponto-de-vista eleitoral, por conterem apelo ao passado e não promessas de 

futuro. Aliás, o excesso de referências ao passado foi um dos fatores mais evidentes do 

insucesso da Arena”.  

Ele conclui que, dada ainda a inocorrência de adesão integral à legenda vencedora, 

em grande parte a votação foi contra a Arena, contra o que ela simbolizava em termos de 

opção política. “O quadro eleitoral brasileiro, com apenas duas agremiações concorrentes, 

forçou o eleitorado a se orientar num dualismo que tinha, de um lado, a promessa de 

permanência da situação estabelecida desde 1964 e, de outro lado, uma possibilidade de 

mudança”.  

– Pode-se concluir – resume ele – que, nas eleições de 1974, o MDB paulista 

conquistou votos, mas é pelo menos duvidoso que tenha conquistado eleitores.  

O professor Francisco Ferraz, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 

doutor em Ciências Políticas pela Universidade de Yale, EUA – registra a vitória do MDB 

em dois terços dos municípios do Estado. Para o Senado, obteve 53,6% dos votos e a 

Arena 34,8%. A Oposição teve ainda 49,9% dos votos para a Câmara, contra 35,2% da 

Arena, e 50,4% dos votos para a Assembléia, contra 35,8% da Arena.  

Observa que entre 1966/74 o MDB não apenas cresceu acima do crescimento do 

eleitorado – que aumentou 63,6% no período, passando para 2 milhões 578 mil 683 – 

como este  crescimento correspondeu ao triplo do crescimento da Arena nas eleições 

senatoriais e mais que o dobro nas eleições para a Câmara e Assembléia.  

Analisando a derrota do MDB na eleição senatorial de 1970, diz que ela não se 

deveu aos votos brancos ou nulos, do mesmo modo que a redução destes, em 1974, não foi 

definitiva para a sua vitória. Na realidade, diz ele, o incremento de 13,2% na votação 

emedebista em 1974 somente é possível em razão da perda de 9,3% da votação arenista. 
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Na sua opinião, vence o Partido com candidato com maior capacidade de mobilização de 

votos.  

Observa ainda o professor Francisco Ferraz que, sociologicamente, o eleitorado do 

MDB tende a ser urbano, recrutando grande parcela de votantes entre as classes baixas. 

“No Rio Grande, por outro lado, além desse perfil, o MDB tem se constituído num Partido 

com respeitável base eleitoral nas zonas rurais e, nos centros urbanos, dotado de 

considerável capacidade de atração para a classe média e até setores das classes altas”.  

“Se é verdade” – diz – “que a Arena conta com 35,5% do eleitorado rio-grandense 

como eleitores fiéis, e o MDB com 36,5%, impõe-se reconhecer que existe uma sólida 

implantação das duas agremiações no eleitorado. Verifica-se, porém, “uma tendência para 

o eleitorado menos identificado encontrar no MDB o Partido que melhor tem expressado 

suas aspirações e sentimentos”.  

– A continuidade do bipartidarismo gaúcho – afirma – parece depender da 

capacidade de um dos Partidos (Arena) fazer campanha e sensibilizar não apenas o seu 

eleitorado fiel, mas também de se tornar atraente e competitivo junto àquela parcela de 

votantes cujos votos decidem as eleições e que, sem se identificar intensamente com 

nenhum dos dois Partidos, tem encontrado no MDB o veículo mais sensível para a 

expressão dos seus sentimentos.  

Acha que a tendência do eleitorado é manifestamente favorável ao MDB. “A 

permanência desta tendência certamente implicará na incontestada hegemonia emedebista 

no Estado e no fim do bipartidarismo”.  

    

Desconhecido venceu no Paraná 

 

No Paraná, em 1974, o candidato ao Senado pelo MDB, Leite Chaves, 

desconhecido do eleitorado, obteve 1 milhão 90 mil votos, enquanto João Mansur, de 

longa atuação partidária na Arena, ficou com 703 mil 354. Dos 2 milhões 219 mil 125 

eleitores presentes, 200 mil 719 votaram em branco. Para a Câmara, a legenda arenista 

teve 847 mil 272 votos e a emedebista 817 mil 963. Para a Assembléia, foram 908 mil 867 

votos para a Arena e 797 mil 977 para o MDB.  
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– Portanto – afirma o professor de Direito Administrativo Sr. Manoel de Oliveira 

Franco Sobrinho, da Universidade Federal do Paraná – na aproximação dos números, o 

candidato do Governo ao Senado derrotou-se dentro do seu Partido, enquanto o da 

Oposição recebeu votos fora da área partidária.  

Observa que numa região onde o café, o açúcar, a soja, o feijão, a erva-mate, a 

batata, o fumo, o trigo e o milho influem para a formação da riqueza, não se pode querer 

tranqüilidade quando os preços industriais sobem mais do que os preços agrícolas, os 

quais, assim mesmo, não correspondem sequer à capacidade de compra do indivíduo, 

atingindo a própria economia familiar.  

Além do mais, acrescenta, a Arena continuava a usar técnicas já ultrapassadas de 

elogio às programações oficiais, sem querer apreciar devidamente as complexidades da 

vida econômica e social contemporânea. “Não sentiu que os processos adotados pelas 

lideranças partidárias eram de intolerância e de constantes ameaças ao livre arbítrio 

eleitoral, marginalizadores na esfera estadual e nos municípios de valores individuais que 

deveriam ser conquistados ou aliciados”.  

Na sua opinião, o Partido manteve-se também enclausurado e com “excessiva 

vocação ao nepotismo como costume político-administrativo, facilitando a vida de 

correligionários e parentes na administração, e de tal maneira que os interesses pessoais 

não se conciliavam com os públicos nas diversas regiões”. Acha também que a cédula 

oficial e os programas de divulgação do TRE livraram os eleitores, antes e na hora de 

votar, dos embaraços que sempre provocavam os chefes locais e os cabos eleitorais. “Esta 

foi uma conquista que acabou com os currais e as senzalas”, disse.  

Dos 16 candidatos à Câmara apontados pelo MDB venceram 15, enquanto dos 32 

indicados pela Arena venceram também 15. Para a Assembléia, foram eleitos 25 dos 51 

candidatos do MDB e 29 dos 75 da Arena.  

 

O desinteresse catarinense 

 

Segundo o professor Acácio Garibaldi S. Tiago, da Universidade Federal de Santa 

Catarina, os resultados do último pleito no Estado provam o desinteresse do eleitorado 

pela integração no novo quadro político, por se ter evidenciado que pouco lhes importa a 
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existência dos Partidos. “Vota-se em função de parentesco, amizade, por concessões ou 

por motivos semelhantes e, ainda, pela necessidade de dar cumprimento às disposições 

legais”.  

– Outra característica da ausência de integração – acrescenta o professor, chefe da 

Pós-Graduação em Direito da UFSC – pode ser apontada na tendência para derrubar a 

quem detém o mando: na maior parte dos municípios onde a Arena domina venceu o 

MDB; este perdeu naqueles municípios em que os prefeitos eram seus. A decisão 

funcionou em termos de pessoas, sem preocupações com programas.  

Ele observa que Santa Catarina, além do fato de ser o mais alfabetizado do país, 

figura entre as unidades mais politizadas da União. Ele entende que ainda é cedo para se 

afirmar que a surpreendente votação do MDB, em 1974, se deve à tendência do eleitorado 

jovem, mais sensível ao chamamento da Oposição.  

A Arena, que em 1966 obtivera 380 mil 245 votos contra 183 mil 800 do MDB, 

para o Senado, teve em 1974 apenas 473 mil 473, contra 535 mil 850 votos para a 

Oposição, que conseguiu 40,5% do eleitorado inscrito e 46% do número de votos válidos. 

A Arena experimentou então um aumento de 3,65% na sua legenda para a Câmara dos 

Deputados, sobre o resultado por ela obtido em 1970, enquanto o acréscimo do MDB, no 

período, atingiu a 115,55%. Dos 1 milhão 332 mil 653 eleitores inscritos, em 1974, 

votaram 1 milhão 152 mil 167, dos quais 86 mil 297 votaram em branco e 56 mil 547 

tiveram seus votos anulados. Além de eleger o Senador, o MDB elegeu sete deputados 

para a Câmara (a Arena nove) e 18 para a Assembléia (22 a Arena).  

– Foi marcante – completa o analista – o índice de renovação de valores, tendo 

sido eleitos pela primeira vez, para a Câmara e para a Assembléia, 12 deputados da Arena 

e 14 do MDB.  

 

A Bahia bem-comportada 

 

O chefe do Departamento de Ciências Políticas da Universidade Federal da Bahia, 

professor Ari Guimarães, diz que a quase proverbial apatia política do baiano, que se 

transforma em conformismo, se deve entre outras coisas a uma economia essencialmente 
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dependente de fatores externos. Além disso, em 1974, a população rural da Bahia era de 

58,82% e o índice de analfabetismo chegava a 52,8%.  

– Hoje, a Bahia é um Estado “bem-comportado” politicamente, votando 

tradicionalmente com a Arena.  

A par disso, havia um Governador que soube agir pragmaticamente, impedindo o 

crescimento do MDB. Os prefeitos na sua maioria eram arenistas. O MDB só tinha 

diretórios em 174 dos 336 municípios. Existia, ademais, uma ala chamada “adesista” no 

MDB, que foi largamente acusada de aliar-se ao Governador Antônio Carlos Magalhães. 

Resta ainda uma suspeita de ligações entre o candidato emedebista ao Senado e o 

Governador.  

De uma população estimada em 8 milhões 321 mil 479 habitantes, apenas 2 

milhões 424 mil 529 (cerca de 29,14%) eram eleitores habilitados. Quase inexistiu 

campanha eleitoral, exceto a gratuita – de pálida audiência. Não houve comícios em 

Salvador e, em vários municípios onde o Senador eleito compareceu, tentativas de comício 

fracassaram.  

– Arenistas e emedebisas – diz o professor Ari Guimarães – embora sem citarem 

cifras, queixavam-se do alto preço da campanha apesar de todas as cautelas da lei. Embora 

não se possa precisar a média de gastos, é significativo o fato de a grande maioria de 

eleitos poder ser considerada de “ricos”, segundo os padrões da Bahia.  

Em Salvador, deixaram de votar 25,91% dos eleitores, contra 36,33% no interior. 

Esta diferença “explica-se pelo maior desvinculamento do eleitorado do interior com 

funções de Governo, além da maior ignorância e menor politização, o que não é vencido 

pelas pressões dos cabos eleitorais e dos coronéis, aliás hoje quase inexistentes”.  

– Há outro fator que explica o aumento do percentual de abstenção – diz o analista. 

A progressivamente maior ausência de grandes nomes na vida política baiana, o 

envelhecimento de seus quadros ao lado da pequena vigência dos novos, além da falta de 

emulação partidária, desde que o MDB sofria de autofagismo e não tinha condições de 

competição.  

Ele entende que o voto nulo tem um fundo contestatório, quando não significa pura 

e simplesmente ignorância do eleitor. “De qualquer forma, no fundo, há uma abstenção do 

eleitor que vota nulo em participar do processo eleitoral, quer conscientemente, que 
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inconscientemente, não se preparando adequadamente para votar”. Já o voto em branco, 

segundo ele, pode significar, também, uma inconformidade com os candidatos oferecidos 

à escolha, mas não se contesta o sistema, a rigor.  

O Senador Luís Viana Filho (Arena) obteve 53,46% dos votos, cabendo a Clemens 

Sampaio 26%. Para a Câmara, a Arena elegeu 21 e o MDB cinco, mas a Oposição, que 

tinha 13,63% da bancada, passou a 19,23%. Para a Assembléia, a Arena elegeu 41 e o 

MDB nove, mas a vitória emedebista foi melhor que em 1970.  
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 Juiz condena 35 meninos a trabalhos forçados em Minas sem 

qualquer processo legal 

 

Santa Bárbara, junho de 1975 

A festa de Santo Antônio, com a tradicional bênção dos caminhões em frente à 

velha matriz (fundada em 1713) desta cidade mineira, a 114 quilômetros de Belo 

Horizonte, foi comemorada ontem com um feriado municipal, do qual se aproveitaram 

para descansar sete entre cerca de 35 meninos – com idades de 8 a 16 anos – que foram 

condenados a oito dias de trabalhos forçados por um juiz de Direito, sem qualquer 

processo formal.  

A prevalecer essa medida arbitrária, às 7 horas de hoje, como vem sendo feito 

desde o dia 5, os sete garotos, todos estudantes do 1º grau, se apresentarão à Prefeitura 

Municipal, onde um funcionário lhes determinará as tarefas: capinar ou varrer ruas ou 

limpar e encerar a Prefeitura, dependendo da sorte de cada um. Às 17 horas, o trabalho 

estará terminado.  

 

Crime e castigo 

 

Esses meninos estão perdendo aulas – e o que é pior, provas – pelo suposto crime 

de terem quebrado vidraças do Grupo Escolar Dom Bosco, construído pelo Governo do 

Estado no ano passado, segundo explicou o Prefeito de Santa Bárbara, Sr. Clóvis de Faria 

(Arena). Os primeiros seis, presos pela polícia dia 5, após as aulas, passaram toda a tarde, 

sem almoço e sem que seus pais soubessem onde estavam, jogados num cubículo da 

delegacia local, onde dormiram.  

Essas informações foram dadas por alguns deles, por suas irmãs ou mães, já que o 

vigário, o delegado, o juiz e os soldados preferem se calar. O Prefeito, encontrado em Belo 

Horizonte, admite que os meninos estejam trabalhando para a prefeitura de modo a 

pagarem pelos prejuízos causados ao grupo e também como uma forma de punição e de 

afirmação das autoridades.  

Não se sabe ao certo quantos meninos estão na lista para executarem os trabalhos 

forçados em turmas. “São uns 35”, calcula o Prefeito Clóvis de Faria. Os primeiros seis 
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terminaram anteontem sua pena de oito dias, à exceção de José Raimundo de Oliveira – 14 

anos, estudando na 5ª série do 1º grau – que adoeceu no quarto dia e foi liberado, não sem 

antes apresentar um atestado médico. José Raimundo foi operado há 10 meses de hérnia, 

do apêndice e do intestino.  

Sua mãe, Dona Ana de Oliveira, disse que além de José Raimundo, um outro filho 

seu, Antônio Benedito, de 12 anos, cursando a terceira série do 1º grau, também foi 

condenado e já cumpriu a pena.  

Nenhum dos garotos admite culpa nos estragos feitos ao Grupo. Antônio Teodoro 

da Silva – 13 anos, na sexta-série – um dos sete que estão trabalhando agora (desde terça-

feira) contou que os soldados foram buscá-lo em casa e disseram à sua mãe que ele teria 

de trabalhar porque estava na lista. Nem ao menos tentaram interrogá-lo, para saber sua 

versão.  

– Em três dias – queixa-se Antônio – já perdi quatro provas na escola. E os colegas 

me disseram que vou perder mais duas.  

 

Como aconteceu 

 

De acordo com Dona Ana de Oliveira, mãe de José Raimundo e Antônio Benedito, 

desde que o Grupo foi construído começaram a aparecer vidraças quebradas. A falta de 

muros facilitava. “Na noite do dia 4 – diz – os meninos da vizinhança, como sempre 

fazem, brincavam na calçada e, no dia seguinte, apareceram mais janelas partidas. Mas 

isso não significa que sejam eles os responsáveis”.  

Na volta da aula, a polícia prendeu seis meninos. Seus dois filhos estavam 

demorando, e Dona Ana começou a ficar preocupada, pois tinham tomado apenas um café 

pela manhã. “Às 15h, soube que eles estavam presos. Fui até o Colégio Afonso Pena pedir 

para o Padre Sebastião Carvalho saber o que tinha acontecido. Ele telefonou para o 

Vigário e foi informado que os meninos haviam sido presos porque quebraram vidraças do 

grupo e precisavam dormir na delegacia. O Vigário disse também que às 6h do dia 

seguinte os pais deveriam ir à delegacia”.  

– Mas eu fui lá no mesmo dia, às 19h – continua. – Fui com o Padre Sebastião e 

levei comida e cobertor para os meninos. O Padre pediu que eu ficasse na condução e foi 



89 

 

falar com o delegado. Viu os garotos presos e disse que isso estava errado, que eles não 

podiam ser presos e que ia falar com o Juiz.  

O Padre, encontrando-se com o Juiz Edelberto Lelis Santiago à noite no colégio, 

conversou com ele. “O Juiz – afirmou Dona Ana – falou que não mandou botar ninguém 

no cubículo e o Padre viu-o apanhar o carro e dizer que ia à delegacia mandar colocar os 

garotos numa sala. O Padre não sabe se ele mandou ou não, mas os meninos sabem que 

não, pois dormiram no cubículo”.  

 

Pais ameaçados 

 

– Quando os meninos saíram da cela no dia seguinte – conta ainda Dona Ana – o 

prefeito estava com a lista dos que iam trabalhar. Pedi a ele que, como prefeito, falasse 

com o juiz para que os estudantes só trabalhassem depois do meio-dia, para não perderem 

aula, pois pagamos o colégio. E pagamos caro, Cr$ 103,30 por mês. Ele me respondeu que 

nada podia fazer, que era ordem do juiz e que precisavam pagar pelos prejuízos. E disse 

também que daquele dia em diante, os pais tinham que estar na Prefeitura às 7h em ponto, 

levando seus filhos para trabalhar, do contrário eles (os pais) ficariam presos durante 24 

horas.  

Dona Ana mandou, durante oito dias, sua filha maior levar os irmãos para o 

trabalho. “E ela tinha que voltar lá, para levar o almoço. Foi uma coisa incrível. O pior é 

que da lista não consta nenhum filho de rico, ao contrário do que disse o prefeito”.   
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Um politiqueiro 

No Vale do Jequitinhonha, região mais pobre de Minas, onde se elege o presidente 

do maior Partido do Ocidente, o Coronel Hormino de Almeida, 100 anos de idade e 

incontestado chefe político local, recebe a visita do futuro Governador com declarações de 

desagrado: “Francelino? Não gostei. É um politiqueiro. Sou contra ditaduras”. 

 

Pedra Azul, maio de 1978 

Em Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, perto de Pedra Azul, o chefe local da 

Arena distribuiu uísque e champanha para o povo no dia em que o Deputado Francelino 

Pereira foi escolhido como novo Governador de Minas. Na sede da comarca, Medina, o 

Prefeito decretou três dias de feriado. Mas este vento novo de esperança não chega com a 

mesma força a todo o Vale do Jequitinhonha, região mais pobre de Minas, e que dá mais 

votos ao Sr. Francelino Pereira.  

Em Pedra Azul, cidade dominada por muitos anos pela família do Coronel 

Hormino de Almeida, que um dia antes festejara seu centésimo aniversário firme ainda no 

leme do PSD local, a ala udenista da Arena, afinal no controle da Prefeitura, não teve 

como despertar o povo para a comemoração. Este votou várias vezes em Francelino e o 

perdoou por nada fazer pelo município, “porque deputado não tem prestígio mesmo”, mas 

não o perdoa por ter continuado indiferente quando presidente do “maior partido do 

ocidente”.  

Hoje o Sr. Francelino Pereira volta pela primeira vez à região, depois de sagrado 

como futuro governador. 

– Gosto de franqueza, não tapeio ninguém – diz com voz enérgica e olhar severo o 

Coronel Hormino, que aos 100 anos, não gosta que o chamem de coronel. “Em 1964, nós 

queríamos fazer uma eleição democrática, e hoje estamos diante de eleição de ditadores. O 

Brasil empobreceu o povo. Eu preferia que fosse mais devagar, mas com mais seriedade”.  

Indagado como recebeu a escolha de Francelino Pereira, o Coronel Hormino não 

hesita: 

– Não recebi alegre, não. Ele nunca foi um administrador. Foi indicado, e não 

porque o Aureliano o quisesse. Foi o Geisel. Mas mineiro tem essa história de que é 
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mineiro que sabe fazer política, não vai aceitar fácil. A minha idéia é que o Aureliano 

Chaves foi forçado a indicar o homem, a pedido do Presidente.  

Para o Vale, o Deputado Murilo Badaró seria melhor? 

– Seria. Porque Francelino é homem que nunca administrou. Ele faz política para 

ser deputado, etc. e coisa, mas também não conheço aqui uma obra que ele tivesse ajudado 

a fazer. É politiqueiro.  

Aos 93 anos, Hormino foi eleito Prefeito de Pedra Azul e até hoje, centenário, não 

abandonou nem os negócios do gado, nem a política. É o mais importante dos antigos 

coronéis do PSD mineiro.  

– A política está hoje muito caída. Não gostei do atual regime. Chamo isso de pura 

ditadura. Ditadura alemã. Não aprecio as ditaduras. Sou um democrata e sempre tive a 

minha independência e a minha franqueza.  

As cidades e regiões mineiras que nunca tiveram um representante no Palácio da 

Liberdade entendem, e até mesmo esperam, que um governador que nasceu em Santo 

Antônio do Monte, por exemplo, como o Sr. Magalhães Pinto, leve à cidade pelo menos o 

asfalto. É uma tradição que antecedeu de muito Juscelino Kubitschek, que tanto fez por 

sua Diamantina. Não se espera, é claro, que Francelino Pereira, no Governo de Minas, 

possa ajudar o Piauí. E se há uma região que aguarda dele algum favor é o Vale do 

Jequitinhonha, onde sempre procurou e encontrou seus votos.  

– Vai ser um desaforo, se ele não fizer alguma coisa pela gente – desabafou 

Manoel Ramalho, carcereiro há 23 anos da cadeia pública de Medina.  

Com reumatismo, esperando a aposentadoria, ele acompanhou de longe a festa 

promovida pelo Prefeito Flávio Fernandes de Azevedo (Arena) no Mercado Municipal. 

Um baile popular animado a cachaça e carne-de-sol. No dia seguinte e no outro seria 

feriado, mas o povo, por via das dúvidas, voltou logo ao trabalho. Em toda a região a 

economia se baseia na agricultura e, principalmente, na pecuária extensiva. Os empregos 

são raros e precisam ser garantidos. Manoel Ramalho pediu nas últimas eleições um favor 

a Francelino – a internação da filha de uma parenta num orfanato de Belo Horizonte – e, 

apesar da promessa, nada conseguiu. Mas não perdeu a esperança: agora quer sua 

aposentadoria por doença, já que é funcionário público estadual.  
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O prefeito de Medina viajou no dia seguinte para Belo Horizonte, onde, no ano que 

vem, segundo seu secretário, professor Waldemar Mendes de Castro, não precisará mais ir 

“de chapéu na mão”, pois Francelino “é entrosadíssimo com ele”. Supõe que assim serão 

resolvidos os problemas prioritários – educação e saúde para a população de 22 mil 

pessoas no município – e possivelmente a aprovação do projeto de uma usina de álcool de 

mandioca. Em todo o município só existe um estabelecimento industrial.  

Itaobim, a 42 quilômetros, e também às margens da Rio–Bahia, tem no Maísa – 

um frigorífico que exporta carne de cavalos, principalmente para o Japão – seu 

sustentáculo industrial. Em compensação, não há no município, onde vivem 18 mil 

pessoas, redes de água e esgoto. Paga-se Cr$ 10,00 por quatro latas, das de querosene, 

cheias da barrenta água do rio Jequitinhonha. A carga de 80 litros é transportada por 

jegues conduzidos por meninos, que se arriscam ao apanhá-la.  

– O povo quase que chega a esmolar água nas ruas – diz a professora Maria Dilma 

Martins Correa, representante do Funrural, arrematando um “quadro negro” (mas é porque 

conheço bem a realidade, justifica-se) onde não faltam mães amamentando ao colo 

crianças de dois ou três anos, para que não morram de desnutrição, e no qual “80% dos 

que se aposentam é por tuberculose”.  

Seu avô, Afonso Martins da Silva, 77 anos, é o presidente do diretório municipal 

da Arena e chefe político há muitos anos. Foi prefeito de 1966 a 70, mas perdeu as últimas 

eleições para o candidato do MDB. Explica por que deu a festa na sua casa e distribuiu 

para o povo dezenas de caixas de uísque e champanha: “A escolha de Francelino é a 

grande esperança de a Arena reconquistar a prefeitura aqui. Para dizer francamente, era a 

única esperança que eu tinha”.  

– Ele sempre veio a Itaobim, é muito amigo da gente – disse. – Depois que passou 

a presidente nacional da Arena não voltou. Sempre precisei dele aqui, mas sabia que era 

homem muito ocupado. Não poderíamos nos queixar, sempre deu a maior atenção, mas 

como presidente da Arena não poderia cuidar do Vale.  

Quando Prefeito, homenageou-o com o Grupo Escolar Deputado Francelino 

Pereira, construído pela municipalidade na Vila Nova – ou Arraial dos Cabeludos, 

conforme apelidou o povo, indicando talvez a extrema pobreza de seus moradores. 
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Fazendeiro abastado, Afonso Martins começou na política ao findar-se a ditadura Getúlio 

Vargas, fundando em Itaobim a UDN.  

– A política mudou demais – revelou. – Naquela ocasião a gente tinha mais apoio. 

Os políticos agora dão menos atenção. Aqui nunca veio um governador, nem em Medina. 

Tenho esperança absoluta que o Francelino virá.  

Segundo ele, Juscelino Kubitschek, que nasceu do outro lado do Vale, em 

Diamantina, não deixou sua marca em Itaobim ou nas cidades vizinhas. “O Francelino 

pode ser considerado um homem do Vale. E tem condições de fazer alguma coisa, porque 

conhece bem o Vale do Jequitinhonha”, explica o velho chefe político, que se orgulha de 

nunca ter recebido “um tostão” de um deputado. Ele gastou muito de seu próprio bolso e 

disso se queixam suas netas que com ele moram numa casa ampla, mas velha e 

modestamente mobiliada, no Centro da cidade.  

O fazendeiro Jardel Correa da Fonseca, casado com uma das netas do Coronel 

Hormino, ex-gerente do Banco do Brasil e ex-Prefeito de Pedra Azul, concorda em tudo 

com o Coronel. “Acho que trouxe abalo para a própria Arena”, diz, comentando a escolha 

de Francelino. Lembra que em junho de 1976 o presidente da Arena levou a Pedra Azul o 

Governador Aureliano Chaves e o Ministro da Agricultura, para a assinatura de um 

convênio para a criação de um plano próprio de desenvolvimento para o Vale do 

Jequitinhonha, nos moldes da Sudene. Depois disso não aconteceu nada, “e um vale pobre, 

como este, ficou sempre iludido”. A última frustração aconteceu quando a Telemig – 

Telecomunicações de Minas Gerais rompeu, no início do ano, unilateralmente, um 

contrato para levar até o Vale o Plano de Expansão do Serviço Telefônico, orçado em Cr$ 

108 milhões, a preços de 1975. Não se sabe agora quando este Vale de mais de 85 mil 

quilômetros quadrados, que praticamente não tem estradas, terá afinal o interurbano para 

sair de seu isolamento.  

Demerval de Lucena Ruas, dono do Posto Avenida, no Centro de Pedra Azul, e 

filiado ao MDB – que já foi amigo pessoal de Francelino, quando ambos eram partidários 

da UDN – acha que ele agora não passa de um parasita do Vale, que além de deputado, “a 

única coisa que fez foi dirigir a Arena”. Supõe que a votação do MDB triplicará agora, 

porque o povo já não suporta tanta desorganização. Exemplifica com o caso da gasolina, 

tabelada em Pedra Azul a Cr$ 7,60 o litro. Em Ilhéus, a 600 km, custa Cr$ 7,50. Ele paga 
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de frete para buscá-la em Pedra Azul Cr$ 1 mil 700, e não compreende por que a diferença 

de preço é de apenas Cr$ 0,10.  

Há desalento também em Almenara, a 734 km de Belo Horizonte, a segunda mais 

importante cidade do Vale do Jequitinhonha, depois de Diamantina. O Prefeito Djalma 

Valença Fazendeiro (Arena), originário do antigo PR, diz acreditar que a maioria dos 45 

mil habitantes do Município está satisfeita.  

– Francelino tem obrigação de fazer alguma coisa por Almenara, porque o maior 

reduto eleitoral dele é aqui. Acredito que vou conseguir alguma coisa com ele, pois é meu 

amigo pessoal – diz, para acrescentar pouco depois desconhecer algo que ele tenha obtido, 

como deputado, para a cidade.  

Os fazendeiros João Gomes Brito e José Messias Mendes, eleitores da Arena, 

concordam numa coisa: “O povo aqui torcia para ser escolhido o Rondon Pacheco. A 

única obra que tem aqui de infra-estrutura foi feita por ele: eletrificou o Vale todinho”. 

Dizem também que Francelino nada fez, ao contrário do Rondon, “que deu azar, porque 

cortaram um ano de seu mandato e não pôde inaugurar o Fórum e o serviço de água. Foi 

ele que autorizou a expansão telefônica em Almenara, que será inaugurada no fim do 

ano”. Reconhecem que Francelino foi bem votado ali, “mas como presidente da Arena foi 

ainda pior e o povo se desiludiu”. Garantem que apenas duas pessoas em Almenara, “por 

interesses pessoais”, soltaram foguetes quando saiu o nome de Francelino.  

Porém, em Jequitinhonha, cidade vizinha, festejou-se. Como provavelmente em 

muitas outras das 52 cidades do Vale, onde Francelino, até há pouco um Deputado sem 

muito prestígio, soube fazer amigos que festejam sua promoção e se orgulham de conhecer 

pessoalmente o futuro Governador.  

– Francelino – explica a professora Maria Dilma, de Itaobim – nunca foi homem de 

chegar aqui e subir no palanque. Ele conversa com o povo. Mas também não faz 

demagogia, abraçando a todo mundo. Ele conversa com seriedade e atenção, deixando as 

pessoas à vontade.  
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A repetição de um filme mudo 

 

Belo Horizonte, abril de 1980 

É como assistir pela segunda vez um filme e, a julgar pelo silêncio do Governo em 

relação às reivindicações dos professores, um filme mudo. Quem assiste tem vontade de 

advertir o mocinho do perigo logo à frente, mas é inútil. É difícil aprender com a história, 

principalmente quando ela é tão recente e os personagens exatamente os mesmos. O filme 

só não se torna monótono porque o Governo introduz elementos novos de suspense, como 

a bomba encontrada na semana passada pela polícia sob a cama de um professor, em Ouro 

Preto, em off, por um de seus assessores, para que o líder dos grevistas, o professor Luís 

Soares Dulci, seja preso. Com uma única condição: que não seja nem em sua casa, nem na 

sede da União dos Trabalhadores do Ensino de Minas, aumentando o suspense.  

Desde o ano passado, os mineiros já se acostumaram a ver na televisão o rosto 

magro e eternamente cansado do professor Dulci, a ouvir sua voz quase feminina, 

enganadoramente mansa. Para a maioria das professoras, será como ter um filho ou um 

irmão mais moço preso. E, se alguém duvida ainda da reação, é só lembrar o efeito, ano 

passado, das bombas de efeito moral e jatos d’água mandados jogar, pela polícia, sobre as 

professoras que, no dia 29 de maio, tentavam se reunir em manifestação pacífica na Praça 

da Liberdade. No dia anterior, havia 153 municípios sem aula. No dia seguinte, 214. 

A greve do ano passado havia sido decretada no dia 12 de maio, em assembléia 

que contara com pouco mais de 300 dos 140 mil professores públicos de primeiro grau. 

Contra a greve estavam o Governo e a então poderosa presidenta da Confederação de 

Professores do Brasil e da Associação dos Professores Primários de Minas, Maria Telma 

Lopes Cançado. Um comando de greve, a princípio de 20 membros e, no final, de 58, se 

organizou às pressas e, no dia 17, o movimento começou, com a adesão de 15 mil 

professores de Belo Horizonte e de 17 cidades do interior.  

No dia seguinte, o Secretário Estadual de Educação, Deputado Paulino Cícero de 

Vasconcelos, sairia finalmente do silêncio, para fulminar, em entrevista à imprensa: “O 

movimento é ilegal, insensato, anônimo e não tem rosto, porque não tem ninguém com 

responsabilidade institucional para representar a classe e ninguém com quem possamos 

transigir, dialogar ou negociar”. Dizia que só negociaria com a Associação dos 
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Professores, cuja presidenta, no dia anterior, publicara nota condenando a greve. Os 

professores preferiram fazer uma grande concentração, para mostrar “o rosto da greve”.  

Até aí, são muitas as semelhanças com a greve deste ano e significativas as 

diferenças. As reivindicações são praticamente as mesmas – aumento de 100% dos 

salários, efetivação das professoras contratadas e melhoria das condições de ensino e 

aprendizagem – mas os efeitos se ampliaram, agora também para as serventes escolares e 

pessoal de apoio. O silêncio governamental é o mesmo, só quebrado, como da vez 

anterior, por maciça divulgação publicitária pela imprensa para convencer os pais a 

levarem seus filhos para as escolas, já que o ensino seria assegurado de qualquer forma, 

mesmo com a contratação de novas professoras.  

As delegacias regionais de Ensino e as diretoras foram, igualmente, instruídas para 

pressionarem suas subordinadas a comparecerem. Mas a nova cópia do velho filme traz 

surpresas, aproveitando o clima geral criado pelos metalúrgicos do ABC. Às vésperas da 

assembléia do dia 12, que decretou a greve – e que reuniu quatro vezes mais professores 

do que a do ano passado, Luís Soares Dulci foi convocado a prestar depoimento no DOPS 

e, depois, na Quarta Divisão de Exército. Logo após, foi liberado. 

Quatro dias depois, seis dos 22 diretores da UTE – União dos Trabalhadores no 

Ensino – foram chamados ao DOPS para depor sobre a manifestação que promoveriam no 

dia seguinte, em Belo Horizonte, em comemoração ao Dia Nacional de Luta do 

Magistério. O delegado disse que era necessária uma autorização prévia para a 

concentração e, ali mesmo, eles a solicitaram. No dia seguinte, à tarde, o Secretário de 

Segurança proibiu a manifestação, e mandou para a praça 300 soldados fortemente 

armados. Os professores desistiram.  

Um dia antes, o Governo já avisara que seria impedida, também, a manifestação 

dos professores, em homenagem a Tiradentes, marcada para dia 21 em Ouro Preto. No dia 

20, os professores desistiram de ir até lá e o Governo mandou soldados. Dois dias antes, o 

DOPS anunciara ter encontrado na cidade, na casa de um professor, material explosivo e 

diversos livros considerados subversivos.  

Apesar disso, anteontem, conforme programado, começou a greve. Segundo a 

Associação, com a adesão, já no início, de 52 mil professores e especialistas em educação 

das 50 mais importantes cidades mineiras. No mesmo dia, o Governador enviou um 
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segundo substitutivo ao projeto que tramita desde o início da legislatura na Assembléia 

Legislativa, para efetivação das professoras contratadas, cujo número se eleva a mais de 

70 mil. Este foi um dos pontos que o Governo teve que acatar, no ano passado, juntamente 

com o aumento de Cr$ 3 mil para Cr$ 6 mil no salário dos professores – conforme 

reivindicado desde o início – para pôr fim à greve, que já durava 40 dias.  

Impacientes com a demora em atender à promessa, os professores não se 

mostravam ontem dispostos a parar a greve por causa desse segundo substitutivo e o 

número de professores parados já aumentara para 56 mil e o de municípios atingidos 67, 

segundo a UTE. A decretação da ilegalidade da greve, como da vez passada, também não 

surtiu o efeito desejado. Depois, o Governador assinou decreto autorizando a demissão dos 

professores grevistas. E, enfim, veio a ordem para a prisão de Luiz Soares Dulci. 
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Estudo revela que se exagera o poder eleitoral das CEBs 

 

Belo Horizonte, julho de 1982 

As Comunidades Eclesiais de Base se identificam principalmente pelo caráter 

religioso e há evidências de que a influência eleitoral delas pode ser menor do que 

comumente se imagina – as afirmações são dos professores Antônio Luís Paixão e 

Antônio Octávio Cintra, de Belo Horizonte, que recentemente concluíram um dos poucos 

estudos sobre o assunto disponíveis no país. 

“O significado das CEBs para o sistema político brasileiro parece residir mais em 

seu caráter de movimento social e menos em sua capacidade de recrutadoras de clientelas 

para partidos políticos determinados”, observou Antônio Octávio Cintra. Para ele, não são 

boas as perspectivas para a convivência entre as comunidades e o PT, por exemplo. 

Para a realização do estudo Movimentos religiosos e mobilização política: o 

fenômeno das Comunidades Eclesiais de Base, os dois professores entrevistaram 

estudiosos, militantes e teóricos das próprias CEBs, além de fazerem observações de 

campo. No final, descobriram que as comunidades são tão diversas quanto diferentes são 

as religiões do país, as dioceses e os próprios agentes de pastoral.  

Antônio Octávio Cintra, 42 anos, é professor-adjunto de Ciência Política no 

Departamento de Ciência Política da UFMG, com Mestrado em Sociologia pela Flacso 

(Chile) e pós-graduação em Ciência Política no Massachusetts Institute of Technology 

(EUA). Tem artigos sobre Partidos políticos, política tradicional brasileira e planejamento 

regional e urbano. Foi co-autor, com o Secretário da Fazenda de Minas, Paulo Roberto 

Haddad, do livro Dilemas do Planejamento Urbano e Regional  (Zahar, 1978). Presidiu, 

de 1977 a 1980, a Fundação João Pinheiro, em Minas. 

Antônio Luiz Paixão, 34 anos, é professor-assistente do Departamento de 

Sociologia e Antropologia da UFMG, com mestrado em Sociologia pela State University 

of New York, onde também fez curso de doutoramento. Tem artigos publicados sobre 

organizações de interesse e burocracia pública, pesquisando atualmente o tema da 

criminalidade urbana e das organizações de controle social em Minas Gerais.  

 

O que são as Comunidades Eclesiais de Base? 
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Paixão – Não existe ainda uma definição muito precisa. O termo passou, às vezes, 

a designar qualquer grupo organizado pela Igreja Católica em seu exercício pastoral. E, 

num país tão diversificado regionalmente, o fenômeno CEB varia muito no território, 

apesar da capacidade organizativa da Igreja e de sua centralização. Inclusive, nem todos os 

bispos são igualmente entusiásticos com respeito à forma CEB, como ela se configura em 

alguns centros como a Grande São Paulo, Vitória, Recife, ou em áreas de expansão da 

fronteira agrícola. O caráter das CEBs depende muito da adesão do bispo, de seu apoio a 

elas. Assim, falar das CEBs em geral é incorrer em risco de generalização apressada. Seu 

caráter depende da região, do bispo, do pároco, entre outras coisas. 

 

Há informação sobre o seu número, no país? 

Cintra – Não há consenso entre estudiosos e militantes quanto ao número de CEBs 

no Brasil. As estimativas variam entre 50 mil e 80 mil, cada uma reunindo entre 10 e 100 

participantes. Essas variações tão grandes entre as estimativas são explicadas em grande 

parte pelos diversos significados atribuídos ao termo CEB.  

 

Mas, em geral, quando imprensa, políticos e pessoas do Governo falam das 

CEBs, têm em mente um fenômeno que se apresenta como a grande novidade na 

Igreja brasileira.  

Cintra  – Sim. Nesses casos em que poderíamos chamar de paradigmas do 

fenômeno, elas se distinguem claramente de outras formas de organização religiosa, e são 

típicas de algumas dioceses, embora estejam longe de constituir a maioria. Sob o termo 

genérico CEBs agrupam-se formas bastante heterogêneas de organização, tais como 

Grupos de Ruas, Grupos de Discussão Bíblica, Cursilhos ou outras formas de coordenação 

da atividade paroquial, inclusive as CEBs propriamente ditas. 

Paixão – E as CEBs de ponta, modelares, que têm atraído tanta atenção, 

distinguem-se das outras formas de organização. Supõem uma sede, local de reunião e, em 

vários casos, de prestação de serviços comunitários. Uma paróquia pode ter várias CEBs. 

E em paróquias dirigidas por vigários conservadores, elas podem se formar 

independentemente da paróquia. O trabalho pastoral e político é orientado por agentes 
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pastorais (padres, freiras, seminaristas ou leigos) e planejado em reuniões semanais com 

participantes.  

 

Como nascem as CEBs? 

Paixão – Principalmente no caso da Grande São Paulo, onde o fenômeno parece 

mais desenvolvido, elas resultam de um processo evolutivo, cujo primeiro estágio é a 

formação dos chamados Grupos de Rua, compostos de residentes que se dispõem a rezar 

coletivamente. A partir daí, o agente pastoral procura introduzir no grupo a discussão de 

problemas seculares e propostas de mobilização política da comunidade em torno deles. É 

processo demorado, que configura um segundo estádio – a criação de “conselhos de 

comunidade”, a diversificação dos participantes e sua organização em grupos de mães, de 

jovens, de casais.  

Cintra – Poderíamos, desse modo, definir as CEBs como sendo organizações das 

classes populares em bases territoriais, onde seus problemas são discutidos “à luz da fé”. 

São dirigidas por um agente pastoral e a grande inspiração intelectual é dada pela Teologia 

da Libertação.  

 

Com isso, a Igreja ganha uma nova imagem, menos ligada ao púlpito e ao 

confessionário? 

Cintra – A Igreja não abandona, e até recupera algumas práticas de religiosidade 

tradicional. Mas o trabalho das CEBs implica na criação e reforço de uma nova identidade 

para a Igreja Católica – a Igreja dos pobres e dos empobrecidos. E na ampliação da sua 

presença na periferia social, principalmente através da descentralização e mobilização de 

novos quadros – os agentes pastorais, sobretudo os leigos. Permite, assim, vitórias 

razoáveis na competição com crentes e umbandistas pelo controle espiritual das classes 

baixas urbanas, setor onde a Igreja vinha sofrendo perdas devastadoras no seu rebanho. 

 

E quais são as conseqüências desse trabalho, para os partidos políticos? 

Paixão – Não é fácil uma avaliação. Sua militância tem sido apontada como um 

dos fatores do sucesso de candidatos oposicionistas nas eleições de 1978. Entretanto, 
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estudos de comportamento eleitoral de localidades apresentam evidência de que o peso das 

CEBs na política eleitoral pode estar sendo superestimado.  

Cintra – O significado das CEBs para o sistema político brasileiro parece residir 

mais em seu caráter de movimento social e menos em sua capacidade de recrutadoras de 

clientelas para partidos políticos determinados.  

 

Se não atuam diretamente nos partidos políticos, de que modo o trabalho das 

CEBs consegue beneficiar a comunidade? 

Cintra – Geralmente exercendo pressões de massa sobre a burocracia pública. No 

caso de São Paulo e de algumas outras regiões, essas pressões têm resultado em ganhos 

razoáveis em termos de oferta de bens coletivos para a periferia – o que reforça 

consideravelmente, para os militantes, o sentido da nova identidade definida pela 

comunidade – viver junto, lutar junto pelos nossos direitos e construir um bairro melhor e 

uma sociedade melhor. União e luta aparecem como alternativa ao “esmagamento do povo 

pelo poder”.  

 

E o tão falado apoio das Comunidades Eclesiais de Base ao antigo Partido 

Popular? 

Paixão – Esse apoio, que se supõe bastante elevado, parece refletir muito mais a 

aquiescência das bases à autoridade do agente pastoral do que a adesão espontânea das 

massas periféricas às proposições políticas do partido. Apesar da tentativa de “fazer o 

povo falar”, é difícil escapar da criação de uma nova forma de poder e controle do agente 

pastoral, leigo ou religioso, sobre o povo. 

 

O apoio ao PT, um Partido criado por políticos não profissionais, não traduz 

também o descrédito em que caíram os políticos profissionais? 

Paixão – Nessa definição de união e luta como alternativas ao “esmagamento do 

povo pelo Poder” está implícita uma profunda desconfiança em relação ao Estado e aos 

políticos profissionais, vistos como os administradores das iniqüidades sociais do sistema 

capitalista.  
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Mas o Governo, principalmente em Minas, tem procurado estimular as 

comunidades de bairro, com objetivos parecidos com os das CEBs.  

Cintra – Acontece que essa visão da política impede o envolvimento e captura das 

CEBs ou de seus militantes por burocracias públicas sensíveis a seus reclamos. O 

atendimento a demandas é interpretado como obrigação do Estado – que, em última 

análise, é visto como responsável pelas privações da periferia – e não como favor a ser 

pago através do apoio eleitoral. As CEBs não se configurariam como “clientelas” 

disponíveis para as máquinas políticas, porque reivindicações bem-sucedidas atestam 

apenas a eficiência das formas de luta utilizadas. Vale insistir que essa é a postura dos 

agentes pastorais e dos membros mais politizados. Não há base para generalizar a 

afirmação para a massa dos membros.  

 

O PT teria realmente grande penetração nas CEBs? 

Paixão – Existe uma convergência entre CEBs e PT. Ambas as organizações 

surgem com a idéia de um movimento que expressa a vontade e os interesses das bases. E 

a visão pessimista da atividade política tradicional define a lógica da opção de grande 

parte dos militantes e dirigentes das CEBs pelo PT. Mas o crescimento e a saliência 

política das CEBs não indicam necessariamente a canalização maciça do eleitorado da 

periferia pelo PT. Algumas pesquisas empíricas avaliam com certo pessimismo capacidade 

mobilizadora tão dirigida.  

Cintra – Ocorre também um fenômeno importante: os “bens” que as organizações 

de bairro conseguem, através da atividade das CEBs, não são necessariamente atribuídos a 

elas. Um morador não participante do núcleo ativo das CEBs pode atribuí-lo a órgão do 

Governo, aos políticos, ao Prefeito e, nesse caso, a CEB não fatura politicamente.  

 

A participação em movimentos políticos, quase sempre de Oposição, não 

estaria afastando parte dos fiéis? 

Cintra – Essa politização não deixa de conflitar com a ênfase na religiosidade 

popular, tradicional, instrumento de reaproximação da Igreja com o povo. Na medida em 

que a CEB amplia seu envolvimento político, ela pode perder significado junto aos 

membros com orientação predominantemente religiosa. E até mesmo junto aos mais 
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motivados politicamente, sujeitos a serem recrutados por organizações políticas de 

Oposição e de esquerda, que igualmente atuam junto às camadas populares. 

 

As CEBs já foram acusadas também de simpatia com o comunismo? 

Paixão – Não. A identidade das CEBs é sobretudo religiosa. Afirmam-se valores 

religiosos, que devem ser traduzidos concretamente, inclusive em ações políticas. 

Combinam elas a visão altiva da “nossa Igreja”, em contraposição às Igrejas e seitas 

competidoras nas camadas populares, com marcado sentimento anticomunista, o que as 

distingue dos movimentos secularizados de esquerda. O anticomunismo contribui para 

ampliar a legitimidade das CEBs junto às alas mais conservadoras da Igreja, mas não 

garante o apoio unânime da hierarquia, que seria crucial, porque as experiências bem 

sucedidas das CEBs de linha “moderna” são exatamente aquelas em que os bispos apóiam 

o movimento.  

 

Quais são as perspectivas de boa convivência entre PT e CEB, ao longo do 

tempo? 

Cintra – Problemáticas. Na fase de organização, o PT pode ter nas CEBs recurso 

básico para satisfazer os requisitos da legislação partidária e mesmo ter algum êxito 

eleitoral. Mas, no médio prazo, a presença das CEBs, conduzidas por uma organização 

forte como a Igreja Católica, poderá acarretar luta pelo controle do partido. Poderão surgir 

conflitos também na questão ética. Porque as CEBs, como movimento religioso 

renovador, aderem ao que se conhece como ética salvacionista ou dos valores absolutos. Já 

as escolhas políticas são quase sempre marcadas pelo relativo. Não se consegue sempre o 

ótimo. Obtém-se mais de algum valor, mas se perde algo de outro valor. Os recursos 

orçamentários, por exemplo, são insuficientes para todos os programas desejáveis nos 

níveis ideais. Conciliações e cortes são necessários.  

 

As CEBs são incompreendidas até mesmo dentro da Igreja? 

Cintra – Bem, elas criam tensão dentro da própria Igreja. São movimentos 

renovadores importantes dentro de uma organização que se distanciara das camadas 

pobres e se cristalizara nas suas hierarquias, tradições, rituais, formas de pensamento. As 
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CEBs enfatizam um democratismo à outrance, beirando ao anarquismo. Na prática, como 

lembramos, existe de fato poder e controle, mas a evolução do movimento pode levar a 

uma nova Reforma Protestante do ponto-de-vista da organização.  

Paixão – Outro foco de tensão vem a ser a receptividade da Teologia da Libertação 

ao pensamento marxista, sem que essa receptividade implique adesão ao comunismo ou a 

organizações políticas marxistas, vistas como “versões grosseiras” da teoria. Contra essa 

abertura, erguem-se vários teólogos e filósofos, para quem nada justificaria a adesão cristã 

ao marxismo.     
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Aureliano quer sucessão em 85 por consenso 

 

Belo Horizonte, fevereiro de 1983 

O Vice-Presidente Aureliano Chaves, que deixou às 19h15min de ontem o 

hospital, 48 dias após a cirurgia, disse pela manhã, em sua primeira entrevista à imprensa 

após a alta, que o Governador eleito Tancredo Neves tem razão quando defende um 

processo sucessório através do consenso. “Se nós conseguirmos obter esse consenso, a 

nação vai lucrar”.  

– É claro, porque nós estamos vivendo um período de transição e consolidação do 

processo democrático – explicou Aureliano Chaves, acrescentando que o Presidente 

Figueiredo é um misto de Chefe de Estado e chefe do Poder Executivo. “Deve ser um 

homem para quem a convergência do pensamento da nação se procedesse, na crença 

segura de que ele é um homem adequado para o momento atual”, afirma.  

 

A partida 

Aureliano Chaves somente deixou o hospital no começo da noite. Saiu caminhando 

amparado por sua mulher, Dona Vivi. Tomaram o Comodoro cinza, placa de Brasília AZ-

4941, que o esperava dentro do saguão do hospital. Os repórteres, fotógrafos e 

cinegrafistas, que aguardavam sua saída desde o início da tarde, tinham sido afastados pela 

segurança, momentos antes, para o pátio da entrada.  

Demorou poucos segundos a partida. A filha Maria Cecília e a mãe do Vice-

Presidente, Dona Luzia Chaves de Mendonça, entraram em outro automóvel, e a 

segurança num terceiro. Dirigiram-se para o apartamento de Aureliano, na Rua Passa 

Tempo, onde permanecerá durante os próximos 20 dias.  

No seu último dia no hospital, Aureliano Chaves acordou mais cedo do que o 

normal – às 6h30min, segundo seu assessor de imprensa, e pediu logo o desjejum: dois 

ovos quentes, leite com sustagem sabor chocolate e pão de queijo. Às 9h, comeu duas 

bananas amassadas. Fez exercícios fisioterápicos e trocou os curativos – atividades que 

prosseguirão, nos próximos dias, no seu apartamento. Depois da entrevista e do almoço, 

despachou longamente com seu chefe de gabinete, Coronel Vinicius Alves da Cunha.  



106 

 

Não revelava nenhuma pressa de deixar o hospital, segundo o assessor de 

imprensa, João Batista de Assis Correa. Parece ter-se afeiçoado à equipe médica do 

hospital, propriedade de um dos irmãos, o cardiologista José Vieira de Mendonça Filho. 

Durante a entrevista, pela manhã, chamou todos os médicos, que se postaram atrás de sua 

poltrona.  

– Os senhores estão verificando – disse aos jornalistas – que é uma equipe médica 

de jovens, todos eles mais moços do  que eu. Mas extremamente competentes e 

extremamente dedicados. A competência e a dedicação dessa equipe médica atenuaram de 

uma maneira extremamente sensível os efeitos negativos de uma moléstia insidiosa, pois 

foi uma operação extremamente delicada.  

 

Graças a Deus 

O Vice-Presidente se considera recuperado da doença. “Graças a Deus, me sinto 

muito bem, excepcionalmente muito bem. Me sinto, do ponto específico da enfermidade, 

absolutamente recuperado. Do ponto-de-vista do estado físico, estou em recuperação”. 

Acha que em 1º de abril, se o Presidente Figueiredo for ao México, poderá assumir a 

Presidência. 

– Eu não posso afirmar com segurança o período em que estarei em condições de 

reassumir as minhas funções. Mas como as coisas estão correndo muito bem, é provável 

que, num espaço talvez de um mês ou um mês e meio – eu não sei, isso pode variar – eu 

possa reassumir as minhas atividades – afirmou.  

A equipe médica da Presidência da República, enviada dia 25 de janeiro pelo 

Presidente Figueiredo para examinar Aureliano Chaves, deverá voltar a examiná-lo nos 

próximos dias, revelou outro irmão do Vice-Presidente, o economista Cláudio Vieira. Mas 

Aureliano, nas três entrevistas que concedeu – os repórteres foram divididos em grupos de 

televisão, rádio e imprensa –, reafirmava sempre estar muito bem: 

– Muito bem. Embora tenha perdido 20 quilos, estou inclusive gradualmente 

recuperando o peso. Agora, o que é importante é o estado geral. Estou me alimentando 

muito bem. E com um estado de espírito e uma disposição física que considero muito 

bons, eu diria excepcional.  
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E chegou a brincar, dizendo que não podia dar muitas explicações sobre sua saúde, 

“porque os médicos estão aqui e eu não quero cometer alguma heresia”. E sorriu satisfeito, 

quando um repórter lhe disse que os quilos perdidos lhe davam um porte mais atlético. “Se 

vocês acham, eu estou contente”. Mesmo assim, não vê possibilidades de reassumir suas 

funções antes de abril: 

  – Tenho conversado com o Presidente e dito a ele que, antes do final de março, 

não devo reassumir minhas funções – revelou.  

 

Consenso 

Embora afirmasse que estava se sentindo por fora dos assuntos principais, porque 

não os tem acompanhado – “não tenho lido jornais ou ouvido televisão” – Aureliano 

Chaves não se negou a comentar alguns assuntos políticos, a começar pela opinião de 

Tancredo Neves sobre a melhor forma de conduzir o processo sucessório, através do 

consenso.  

– O momento nacional exige que o homem que vai governar o Brasil seja o 

resultado de uma convergência de idéias em relação a este nome – disse Aureliano.  

Afirmou que tem conversado com o Presidente Figueiredo e que os laços de 

amizade que hoje os unem fazem com que esteja solidário com a solução que o Presidente 

encontrar junto com o Partido. Indagado sobre o que achava da notícia de que a bancada 

do PDS mineiro indicaria o seu nome, respondeu: 

– Se eles acharem que o meu nome satisfaz, isto tem que ser feito num consenso 

nacional. Agora, a solução que o Presidente Figueiredo encontrar, ele sabe que tem a 

minha integral solidariedade. 

– Como o senhor sente o Brasil de hoje, com um Congresso Novo? O Brasil 

que vive uma série de problemas na área econômica e na área política, com alguns 

escândalos – indagou um repórter de televisão. 

– O Brasil – explicou – é um país que se renova permanentemente, se renova na 

sua população, que tem um grupo etário extraordinário. De modo que à medida que se 

renova sua população, renova o seu espírito, a sua disposição de luta. Nós não podemos 

nos desiludirmos com relação às dificuldades. Resta-nos ter confiança de que o país supera 

essas dificuldades. E um posicionamento objetivo. 
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E acrescentou: 

– Ora, nós realizamos agora as eleições, que transcorreram num clima de inteira 

tranqüilidade e inteira liberdade. Quantos países do mundo conseguem restabelecer-se do 

ponto de vista democrático, da maneira com que o Brasil se restabeleceu? Os que estão em 

crise de processo democrático, estão buscando penosamente a saída, e não encontram. E 

nós estamos encontrando. O Congresso se renovou. O importante é que o Congresso 

reflete a sociedade. Agora, você pode ter componentes que estão com a direção ou o 

sentido que não reflete a realidade brasileira, mas o que acontece é que as outras 

componentes que estão na direção e no sentido da realidade brasileira têm módulo maior. 

De tal maneira que o resultado da ação congressual, vocês podem ficar tranqüilo que será 

um resultado positivo.  

Apesar de alguma dificuldade na articulação das palavras, o Vice-Presidente 

demorou mais do que o combinado – cinco minutos – na sua entrevista para as televisões. 

Ao final, já se mostrava cansado. E quando um repórter pediu autorização para filmá-lo, 

quando chegasse em seu apartamento, após deixar o hospital, recusou, explicando: 

– A minha saúde é como um edifício em construção. Uma construção que está se 

fazendo aos poucos e que, pouco a pouco, vai se consolidando. Quando este edifício 

estiver pronto e em condições de ser habitado, aí, então, a gente convida a todos para nele 

morar.  
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Tancredo fala hoje como governador eleito 

 

Belo Horizonte, novembro de 1982 

“Como o senhor se sente na condição de Governador eleito de Minas Gerais”? – 

indagou o repórter ao Senador Tancredo Neves, do PMDB. “Esmagado pelo peso das 

novas responsabilidades”, respondeu o senador. Hoje, às 10h, no plenário da Assembléia 

Legislativa do Estado, Tancredo dará sua primeira entrevista coletiva à imprensa depois 

das eleições da última segunda-feira.  

Bem-humorado, sem a rouquidão dos últimos dias da campanha eleitoral, o 

candidato do PMDB desembarcou ontem em Belo Horizonte, às 20h15m. Ele veio do Rio 

de Janeiro, onde permaneceu desde a tarde da segunda-feira passada na casa de sua filha 

Maria do Carmo Simões, em Petrópolis. “Descansei, lei clássicos e relatórios e curei a 

rouquidão com chá de confrei, água com sal, iodo e limão”, contou o senador.  

 

Estadista 

 

“Na pataca do velho, o diabo tem dois terços”, disse Tancredo, em resposta à 

pergunta de se o voto vinculado acabara ou não favorecendo o PMDB mineiro. Ele está 

certo que favoreceu – como favoreceu, e muito, a sua vitória a expressiva safra de voto 

camarão que seu Partido está colhendo em várias regiões do Estado. “Essa foi a única 

porta deixada ao eleitor pelo Governo na legislação eleitoral”, explicou Tancredo.  

“Em Minas, o voto camarão será superior à soma dos votos dos candidatos ao 

Governo do PT e do PDT”, previu o senador. Ele elogiou “a audácia do JORNAL DO 

BRASIL ao afirmar que minha vitória era certa quando faltavam 2 milhões de votos a ser 

apurados e outros órgãos de imprensa insistiam na recuperação de Eliseu”. E brincou com 

o fotógrafo Waldemar Sabino, ao comentar sua foto publicada anteontem na primeira 

página do JB:  

– Fiquei parecendo um estadista britânico. 

Nos quatro dias em que descansou em Petrópolis, o Senador não ouviu rádio nem 

assistiu à televisão. “Acompanhei a apuração através de amigos”, relatou Tancredo. “Eu 
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quis ficar longe da imprensa para poder recuperar-me da canseira” – mas a imprensa por 

pouco não o descobriu, admitiu Tancredo. E disse por quê: 

– Eu estava na casa ao lado da do Deputado Paulo Rattes quando um grupo de 

jornalistas foi entrevistá-lo por causa de sua eleição para prefeito de Petrópolis. Eu estava 

ali pertinho e ninguém desconfiou.  

Rodeado de filhos e netos no seu apartamento na Praça da Liberdade, a poucos 

metros do Palácio do Governo de Minas, Tancredo Neves posou para fotografias ao lado 

da sua mulher, dona Risoleta, e adiantou o que fará a partir de hoje: 

– Vou reunir meu estado-maior político e administrativo e acompanhar mais de 

perto os resultados de todos os municípios.  

 

BOX 

Campos, um senador de 69 mil votos 

Em 1978 havia em Minas 5 milhões 500 mil eleitores, dos quais 95 mil 162 

escolheram, para o Senado, numa sublegenda do MDB, o advogado Alfredo José de 

Campos Melo, então com 36 anos, que se apresentava como candidato dos jovens. Seus 

votos, somados aos 1 milhão 641 mil dados a Tancredo Neves, garantiram a eleição do 

atual candidato do PMDB ao governo mineiro, com uma diferença de apenas 69 mil sobre 

os dois candidatos da Arena.  

Para conseguir uma sublegenda – e chegar agora ao Senado, aos 40 anos, com a 

eleição de Tancredo Neves para governador – Alfredo Campos teve que brigar com a 

cúpula do MDB mineiro e enfrentar, principalmente, a resistência de Tancredo, que 

pretendia concorrer sozinho, para que seu suplente fosse um amigo de longa data, Aquiles 

Diniz, que é hoje presidente do PTB mineiro – Partido que não conseguiu se registrar no 

TRE e apoiou o PMDB nas eleições deste ano.  

As relações entre os dois candidatos ao Senado, em 1978, não eram boas, depois 

das denúncias de Alfredo de que o Partido estava sendo dominado por uma oligarquia de 

velhos, quando o eleitorado de Minas era constituído em 65% de jovens. Ele conseguiu na 

convenção 86 votos, nove mais do que o mínimo necessário para obter a sublegenda. 

Conquistou, depois, preciosos votos nas eleições e, finalmente, a amizade de Tancredo 

Neves.  
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Ele acredita que esse seu trabalho contribuiu para a vitória de Tancredo Neves. E 

admitiu que tinha uma razão forte para se transformar em cabo eleitoral: eleito Tancredo, 

ele assume o seu lugar no Senado, depois de duas tentativas frustradas para se eleger 

deputado: federal, em 1970, e estadual, quatro anos depois.  

Advogado do Ipsemg – Instituto de Previdência dos Servidores de Minas, é, pela 

terceira vez, presidente da Associação dos Funcionários. Antes de 1978, foi durante quatro 

anos advogado do MDB nacional, em Brasília. Descendente de uma longa linha de 

políticos mineiros – o bisavô e o tataravô foram deputados federais e um tio, Simão da 

Cunha, é candidato ao Senado, em sublegenda com Itamar Franco –, Alfredo Campos é 

casado com Maria Aparecida Pinto de Campos Melo e tem dois filhos: Bruno, de 11, e 

Flávio, de 7 anos.    
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PMDB governa em Minas Gerais com algumas famílias 

 

Belo Horizonte, junho de 1983 

O PMDB mineiro governa em família. Doente há mais de um mês num hospital de 

São Paulo, o secretário de Governo, Renato Azeredo, continua assinando os atos 

publicados diariamente no diário oficial do Estado, embora esteja sendo substituído pelo 

secretário-adjunto, Tancredo Augusto, filho do governador Tancredo Neves. 

O secretário particular do governador, Aécio Cunha Filho, é seu neto e filho do ex-

presidente do PDS mineiro, Aécio Cunha – o 18º deputado federal do PDS mineiro mais 

votado em novembro passado, com mais de 60 mil votos. O filho do secretário de 

Governo, Eduardo Brandão Azeredo, aos 34 anos, é presidente da Prodemge (Companhia 

de Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais). “Ele é muito competente”, 

explica o líder do governo, deputado Ademir Lucas.  

 

Méritos 

Embora os atos oficiais de nomeações nunca venham acompanhados de 

justificativa, uma lista de parentes nomeados pode ser feita, em alguns casos, em razão do 

próprio nome. Mário Tourinho Filho foi nomeado para oficial de gabinete do Instituto de 

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, presidido pelo seu pai, o ex-

deputado federal Mário Genival Tourinho.  

Luiz Baccarini Neto foi nomeado para o cargo em comissão de assessor I da 

Secretaria de Obras Públicas. Seu pai, José Luiz Baccarini, foi o 25º deputado fedeal mais 

votado do PMDB mineiro.  

 – O critério da nomeação tem que ser o da competência. Parente não é paria da 

sociedade. Nepotismo, todo lugar tem isso. Todo mundo sabe dos parentes do próprio 

Figueiredo, de Aureliano Chaves e do Francelino. O que é condenável, apenas, é quando a 

pessoa é nomeada e não exerce. Se presta bom serviço, acho que não é condenável em 

nenhum nível.  

A defesa, em tom enérgico, é feita pelo líder do Governo na Assembléia 

Legislativa, deputado Ademir Lucas. O líder da Oposição, deputado Milton Salles (PDS), 
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contra-ataca, citando principalmente a influência exercida no atual governo pela família 

Tolentino, da mulher do governador, dona Risoleta Tolentino Neves.  

– A família Tolentino, nessa altura, se tiver alguém desempregado, é descuido – 

afirma Salles, lembrando que o novo procurador-geral do Estado, Lauro Pacheco, é 

sobrinho do governador, que tem outro sobrinho como diretor da Cemig e um genro como 

diretor do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, afirma o líder da Oposição.  

Ele reconhece, porém, que o governador não tem podido resistir às pressões. 

“Tancredo tomou posse, mas não assumiu ainda o Governo”. E diz que tem informações 

seguras de que o governador se irritou  profundamente e quase demitiu o presidente do 

Ipsemg, devido às nomeações de parentes.  

O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas, engenheiro 

Antônio Alberto Canabrava, possui um invejável currículo. Entre os cargos que já ocupou 

está o de diretor-geral da Construtora Mendes Júnior. Ele é irmão do deputado Dalton 

Canabrava, que à última hora renunciou à disputa pela presidência da Assembléia 

Legislativa, facilitando a eleição do deputado Genésio Bernardino, apoiado por Tancredo 

Neves.  

O deputado estadual mais votado pelo PMDB, Eurípedes Craide (66 mil votos), era 

um dos descontentes, no início do governo Tancredo Neves. Hoje, depois que seu filho, 

Ricardo Craide, foi nomeado para a presidência da Hidrominas, não tem reclamado mais 

dos critérios do governador. Outro descontente era o deputado Neif Jabour. O diretor 

administrativo da Hidrominas chama-se agora José Jabour, seu irmão.  

O presidente da Assembléia Legislativa, deputado Genésio Bernardino, tem um 

filho, Genésio Bernardino de Souza Filho, como conselheiro fiscal da Companhia de 

Desenvolvimento Urbano de Minas Gerais, presidida pelo ex-deputado e atual presidente 

do PMDB mineiro, Fued José Dib.  

A relação de todos os parentes nomeados somente ficaria completa se fossem 

incluídos os nomes dos nomeados para os vários órgãos da administração indireta. Nesse 

caso, o levantamento é dificultado pelo fato de não exigirem publicação no diário oficial.  

Na semana que vem, Walfrido dos Mares Guia, irmão do único deputado do PT na 

Assembléia Legislativa de Minas, João Batista dos Mares Guia, será nomeado para uma 
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das oito novas secretarias municipais de Belo Horizonte, criadas pelo prefeito Hélio 

Garcia, que é também vice-governador do Estado.  
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Papa vai encontrar um Brasil mais pobre 

 

Mariana, setembro de 1991 

O Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom 

Luciano Mendes de Almeida, diz que a palavra-chefe da segunda visita do Papa João 

Paulo II ao Brasil, no mês que vem, é evangelização, num País que já foi a maior Nação 

católica do Mundo e no qual, hoje, apenas 25% da população vive um esforço constante de 

coerência com a própria fé. Segundo o Arcebispo de Mariana, metade da população se 

considera católica, apenas porque um dia foi batizada.  

O Arcebispo de Mariana garante que o Papa está consciente de que vai encontrar 

um País diferente do que viu há 11 anos: 

– A pobreza, em vez de diminuir, se tornou mais forte, mais dura. Hoje há mais 

população na faixa da miséria. Isso significa distribuição injusta de bens. Em terminologia 

teológica, há um endurecimento do coração – disse Dom Luciano.  

Acrescentou que o País passou também por modificações no panorama político: 

– Mas ainda não houve o suficiente aprendizado da democracia. E é por isso que 

nós acreditamos que o Santo Padre poderá insistir nos temas da participação popular.  

Dom Luciano condenou as tentativas de modificações afoitas na Constituição, sem 

a participação popular, por entender que elas podem ser fruto da pretensão de grupos de 

recuperar vantagens e privilégios que a Constituição regulamentou de modo diferente. 

Nesse sentido, a visita do Papa pode servir também para confirmar pontos básicos da atual 

Constituição. O Presidente da CNBB espera, inclusive, pronunciamento sobre “a 

necessidade de uma mais justa distribuição de terra no País”.   

 

O GLOBO – Qual a importância desta segunda visita do Papa ao País? 

DOM LUCIANO – Essa visita é considerada por João Paulo II como uma visita 

apostólica. Isto é, uma visita dentro da sua missão de sucessor do Apóstolo Pedro e com a 

tarefa de aumentar, de fortificar a fé e a vivência cristã. Dez anos depois, podemos nos 

perguntar: que há de novo, na presença do Santo Padre? Três elementos: em primeiro 

lugar, o Santo Padre hoje traz uma experiência grande de vida, porque as situações que ele 
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vem enfrentando são situações de modernidade, desafios anteriormente não havidos em 

relação aos Papas.  

Em segundo lugar, o Santo Padre hoje possui um conhecimento maior, não só da 

situação do Mundo, mas da América Latina e do Brasil. Porque, por duas vezes neste 

tempo, o Santo Padre acolheu em Roma mais de 250 bispos que a ele se dirigiram nas 

visitas “ad limina”, em grupos, e levaram informações, expectativas, esperanças de todas 

as áreas do Brasil.  

Em terceiro lugar, a visita do Santo Padre vai se dirigir a áreas ainda não 

contactadas por ele. Por isso, essas mesmas regiões é que dão a originalidade da palavra 

do Papa. Será o caso da visita ao Mato Grosso, a Santa Catarina, ao Espírito Santo, ao 

Maranhão. Teremos assim uma palavra do Papa voltada para as realidades regionais, 

embora com uma amplidão que se dirige a todo o Brasil, simultaneamente. Isto é, quando 

o Papa falar às populações de uma área, ele sabe que está também se dirigindo, pelos 

meios de comunicação, às demais. Assim, dez anos depois, temos entre nós João Paulo II 

com uma enorme experiência de pontificado, com o conhecimento maior da realidade 

brasileira e com a intenção de levar a sua presença e a sua palavra a áreas ainda não 

visitadas no Brasil. Tudo isso, para suscitar um aumento de fé, de vivência cristã e, 

portanto, exercer assim a sua missão de sucessor do Chefe dos Apóstolos.  

 

Na primeira visita dele, o Brasil passava por uma transição de regime 

ditatorial para a democracia. Dez anos depois, estamos na democracia, mas o Brasil, 

nesse meio tempo, empobreceu muito. O Papa traria uma mensagem mais específica 

para essa situação? 

Infelizmente, a pobreza, em vez de diminuir, tornou-se mais forte, mais dura. Hoje 

há mais população na faixa da miséria. Isso significa distribuição injusta de bens e, em 

terminologia teológica, há um endurecimento do coração. Uma falta diante de Deus e, 

portanto, na própria experiência do pecado. Essa situação é conhecida pelo Santo Padre e 

ele a tem realmente declarado como o grande desafio, não só do Brasil, mas em outras 

áreas da América Latina e do Terceiro Mundo. Recentemente, na Encíclica “Centesimus 

Annus”, que comemorou o centenário da “Rerum Novarum”, ele trouxe a sua palavra de 

pastor para as áreas do Sul, marcadas pela miséria, e também para as regiões do Norte, 
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fechadas num consumismo individualista e que não sabem repartir. Daí que a visita do 

Papa encontra um Brasil, infelizmente, não modificado na sua situação de pobreza. Por 

outro lado, é verdade que houve modificação no panorama político, enquanto passamos 

pela experiência de eleições livres. Mas ainda não houve o suficiente aprendizado da 

democracia. E é por isso que acreditamos que o Santo Padre poderá insistir nos temas da 

participação popular. Isto é, da maior consulta e envolvimento do próprio povo nas 

questões.  

 

Na primeira visita, a Igreja parecia muito envolvida na questão da Teologia 

da Libertação, uma conseqüência do momento político. Depois, a Igreja se ocupou 

mais da evangelização. Essa linha de atuação vai continuar? 

É verdade que a Teologia da Libertação era mais explícita há 10 anos. Era algo 

novo, que chamava fortemente à atenção de teólogos de outros lugares, também. Neste 

momento, trata-se menos da Teologia da Libertação, o que não significa que ela não tenha 

a sua contribuição a dar. Só que ela é menos explícita. Por outro lado, parte da teologia – 

aquelas questões da Teologia da Libertação referentes aos pontos que têm aproximação 

com as posições de etnias marxistas – evidentemente hoje ela modificou essas questões. 

Modificou seu tipo de abordagem, o que também explica uma menor explicitação dessa 

mesma teologia. Mas permanece seu valor, dentro da continuidade e da tradição católica.  

No entanto, a evangelização não se contrapõe à libertação, pois um dos conteúdos-

base da própria evangelização é a libertação integral da pessoa humana. Do pecado e da 

injustiça. Também é verdade que o Santo Padre João Paulo II tem, na sua pregação 

constante, trazido em mais forte intensidade a referência à evangelização. Tanto é assim 

que sobre isso ele está também preparando a maior parte de suas homilias para o Brasil.  

 

O Comitê Intertribal 500 Anos de Resistência não vê motivos para a 

comemoração dos 500 anos de evangelização no Brasil, alegando que houve na 

verdade a imposição de uma cultura européia sobre os nativos. O senhor concorda? 

Naturalmente, aqui, dou a minha perspectiva sobre esse tipo de questão. Creio que, 

quando se fala de comemoração, queremos, antes de tudo, afirmar um evento que foi a 

chegada dos primeiros evangelizadores ao nosso continente. Isto nos faz pensar nos muitos 
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valores que vieram dessa evangelização. Não só o testemunho de vida desses primeiros 

missionários, mas também a sua mensagem, que é enriquecedora de qualquer cultura. 

Também estamos todos suficientemente conscientes de que o processo de evangelização 

nesses cinco séculos foi marcado não só com pontos positivos, mas também por falhas, 

devidas, em grande parte, às próprias falhas da cultura do tempo. Refiro-me concretamente 

à ação violenta contra populações indígenas – e, como sabemos, não era da parte de todos, 

aí estão testemunhos de aproximação amiga e respeitosa também aos índios. E, também, a 

situação ainda mais cruel de uma escravidão que não recebeu na época a suficiente crítica 

e rejeição por parte das pessoas de Igreja. No entanto, não podemos deixar de perceber que 

na caminhada desses cinco séculos houve o surgimento e a afirmação de várias 

comunidades nacionais que hoje existem e avaliam a sua caminhada na percepção também 

dos valores de todo esse processo. Entre os quais, gostaria de sublinhar, em primeiro lugar, 

a própria fé, que é um valor enorme na vida humana, enquanto que nos coloca em contato 

com a força do perdão.  

 

A perda da influência marxista entre os teólogos da libertação resulta da crise 

na União Soviética? 

Há dois aspectos: o primeiro é intrínseco à própria reflexão teológica. Quando a 

Teologia da Libertação, examinando as suas afirmações, constata que não há a 

necessidade de ligações com os princípios marxistas, uma vez que é possível estabelecer a 

criação lógica e teológica, independentemente desses princípios. Isso não impede que, 

historicamente, tenha havido uma possibilidade maior de contato com a doutrina e os 

princípios marxistas, especialmente naquilo que se refere à análise factual. Nunca houve, 

no entanto, por parte da Teologia da Libertação, aceitação do materialismo dialético.  

Em segundo lugar, é verdade que esse fato surpreendente da mudança político-

social nos países do Leste Europeu obrigou os filósofos, teólogos e pensadores a repensar 

muito das produções literárias e das posições doutrinais do marxismo. Hoje, isso continua, 

num esforço para reconhecer falhas, como, por exemplo, a afirmação do materialismo 

dialético. E, também, erros, como a limitação da liberdade pessoal, diante de um 

autoritarismo estatal insuportável. Não queríamos, no entanto, esquecer que esta realidade 

de um repensamento de todas as bases das doutrinas políticas do Leste Europeu  nos 
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obriga, também, a repensar as bases da atual situação do Mundo do Oeste e, portanto, das 

nações em que vigora o capitalismo. Na própria doutrina do Santo Padre, esse ponto é bem 

estabelecido: não podemos aprovar também as bases do capitalismo, se incluem um outro 

tipo de materialismo – a supervalorização dos aspectos econômicos, o que leva a um 

consumismo que dilapida, sempre mais, os valores da convivência humana.  

 

Há, portanto, um receio de que o fim do comunismo exacerbe o capitalismo? 

Os acontecimentos em 1989 e 1990 são, realmente, uma espada de dois gumes, que 

corta pelos dois lados e nos faz refletir em profundidade, para irmos em busca de um 

repensamento da vida humana, que tenha como base a própria dignidade da pessoa 

humana. E, em nenhum modo, sacrifique nem a Justiça nem a Liberdade.  

 

O Papa está chegando num momento em que o País discute novamente a 

Constituição, principalmente nos pontos que pareciam representar conquistas 

sociais... 

Gostaria de sublinhar dois pontos, na pergunta e na resposta. Primeiro, a pergunta 

supõe que a Constituição vai ser neste momento estudada, em vista de modificações. 

Gostaria que a Constituição de 5 de outubro de 1988 tivesse um tempo maior de 

experiência, não fosse modificada afoitamente. Em segundo lugar, porque o temor é 

maior, quando essas modificações pudessem atingir pontos que pareciam definitivamente 

adquiridos. Refiro-me às leis que se referem à questão indígena, aos direitos dos operários 

e, também, à afirmação vigorosa da cidadania. E assim outros aspectos, porque a 

preocupação justamente se encontra em que tocar na Constituição sem a devida reflexão e 

participação popular poderia ser fruto da pretensão de grupos de recuperar vantagens e 

privilégios que a Constituição regulamentou de modo diferente, assegurando melhor os 

direitos que decorrem da dignidade da pessoa humana.  

 

Diminuiu a preocupação da Igreja com a evangelização dos índios, já que a 

prioridade hoje parece ser a conquista das populações urbanas marginalizadas? 

A evangelização significa a missão da Igreja de anunciar os valores evangélicos. E 

isso deve ser feito em todas as situações em que se encontra a pessoa humana. 
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Prioritariamente, sem dúvida, hoje a pessoa humana se encontra nas áreas urbanas. Mas 

isso não impede – pelo contrário, supõe – que também esses mesmos valores vão ser 

anunciados às populações rurais e, também, às populações indígenas.  

 

O Papa pode estar visitando a ex-maior Nação católica do Mundo, por causa 

das entradas das seitas no meio dos brasileiros? 

Atualmente, no Brasil, devemos distinguir os católicos que praticam a sua fé e 

aqueles que se denominam católicos, porque receberam o batismo, quando crianças, mas 

depois não tiveram um relacionamento mais intenso com a própria comunidade e nem 

procuraram uma vivência conforme com o evangelho. É uma constatação que o Brasil 

hoje tem cristãos que intensificam a sua vivência, um esforço constante de serem 

coerentes com a própria fé. Mas isso é aproximadamente 25 por cento da nossa população. 

A metade de nossa população, hoje, ao que parece, se encontra na condição de católicos 

apenas batizados.  

 

Essa perda de fiéis está levando a Igreja Católica a prestigiar os carismáticos? 

Gostaria de afirmar que a renovação carismática representa uma porção válida dos 

católicos. É um modo de explicitar a própria fé, intensificando a oração, a devoção ao 

Espírito Santo, ao poder das curas. Mas, também, com compromisso social. O importante 

é que essa expressão da renovação carismática seja muito coerente com os seus valores 

básicos e evite qualquer manifestação que possa ser exagero.  

 

Em sua passagem por Florianópolis, o Papa vai beatificar a Irmã Paulina, 

conhecida por seus milagres. Não é também uma forma de prestigiar o movimento 

carismático? 

Esta vai ser a primeira beatificação, no Brasil, de uma mulher. Até hoje, tivemos o 

caso do Beato Anchieta, que foi beatificado na época da primeira visita do Santo Padre. 

Mas gostaria de lembrar que, para qualquer beatificação ou santificação, a Igreja requer 

um sinal. Não só da santidade da pessoa, mas também dessa intervenção divina em favor 

dessa santidade. Isso aconteceu sempre, através dos séculos, e continua como critério para 

a beatificação e a canonização. Não vejo porque o fato estivesse necessariamente ligado 



121 

 

aos carismáticos. Em outras palavras, nós cremos que Deus, também hoje, pode fazer 

intervenções milagrosas na história da humanidade.  

 

Na primeira visita do Papa, presidia o País o General Figueiredo. Agora é 

Fernando Collor, um Presidente eleito. A relação da Igreja com a Presidência da 

República melhorou? 

É difícil responder a essa pergunta, porque precisaria ter um ponto de referência. 

Creio que tem havido sempre, da parte dos governos, um respeito à ação da Igreja no seu 

próprio campo. E também isso se revelou na própria visita do Papa, que foi acolhido como 

pastor da Igreja Católica no Brasil e foi também ele respeitado, em toda a sua visita, com 

liberdade de palavra e, também, com atenções próprias do Governo.  

Em relação à posição da Igreja no Brasil e ao nosso Governo, creio que falta um 

terceiro elemento, que é justamente o serviço a ser prestado ao povo. Sempre que há uma 

busca sincera e prioritária do bem do povo, aí a Igreja se encontra , por própria missão, 

unida a esses esforços. Quando não há essa prioridade do bem comum, é sem dúvida 

também possível que haja diferença entre posições. Nos casos concretos, gostaria de 

sublinhar a questão indígena, o problema da educação, problemas referentes à vida, 

direitos dos operários. São todas questões concretas, nas quais a Igreja tem procurado 

apresentar as exigências éticas em cada uma dessas situações.  

 

A Igreja acha que o melhor para o País, na área da educação, seria realmente 

a implantação dos Ciacs?  

É claro que nos alegramos com o fato de a criança hoje estar sendo mais bem 

atendida. Não temos ainda experiência dos Ciacs, porque não foram implantados. Estão 

apenas projetados e em curso de operacionalização. Creio que é uma alternativa, desejo 

apenas que não seja a única. Uma vez que é preciso também respeitar a regionalização da 

educação e, naturalmente, perceber que a construção do edifício e o método educativo 

devem ser também variados. De minha parte, desejaria que houvessem muitas outras 

modalidades de procurar o bem da criança.  

 

Qual será a mensagem principal desta visita do Papa? 
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A primeira visita ficou muito ligada à mensagem de Puebla, em 1979. Quer 

dizer, uma mensagem de valores evangélicos que deveriam colaborar para o 

desenvolvimento do País e da pessoa humana. As questões de Justiça, unidas à 

proclamação da Boa Nova. Neste momento, dez anos depois, creio que a palavra-

chave é evangelização. Mas que leva dentro de si, também, o mesmo conteúdo de 

fé e vida.
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   ‘Por ora, a política salarial será mantida’ 

 

Belo Horizonte, outubro de 1992 

O Governo Itamar Franco não vai mexer, de imediato, na política salarial, declarou 

ao GLOBO o ministro do Planejamento, Paulo Haddad. O sistema atual só será alterado 

dentro de uma nova política econômica, argumentou ele, porque “o quadro está muito 

confuso”.  

Haddad, que votou ontem em Belo Horizonte e viaja hoje à tarde para São Paulo – 

onde pretende ir freqüentemente, até que passe o receio provocado, segundo ele, pelo 

deslocamento das decisões econômicas para o eixo Minas e Pernambuco – assegurou que 

também o programa de abertura da economia, com a redução gradual das alíquotas de 

importação, vai continuar. E observou que já está na hora de acabar com a reserva de 

mercado que a indústria brasileira desfrutou durante 50 anos. O ministro aproveitou para 

descartar qualquer prefixação de preços, pois a inflação permanece em níveis elevados.  

Descansando em sua confortável casa no bairro Anchieta, depois de ir dormir nos 

últimos dias às 3h, Haddad revelou que está sendo estudada uma forma de fornecer 

alimentos às vítimas da recessão provocada “de forma irresponsável” pelo programa de 

estabilização do Governo Collor – um furacão que passou pelo país, em sua definição.  

 

O GLOBO – Como ficará a política salarial? 

HADDAD – De imediato não vamos mexer na política salarial, porque o quadro 

está muito confuso, a inflação está ascendente, e as contas públicas estão ainda altamente 

deficitárias a médio prazo. Então, nós só vamos trabalhar nisso dentro de uma nova 

política econômica.  

 

Em entrevista em Belo Horizonte, o senhor disse que o Governo Collor foi um 

furacão que passou pelo país. Foi apenas força de expressão? 

Não, é uma realidade. A impressão que se tem, quando se vê a máquina 

administrativa, a situação da economia, é de um furacão. A economia está em recessão, a 

sociedade pagando um grande ônus e sacrifício, a inflação ainda está alta e a máquina 

administrativa, totalmente desmantelada.  
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Há possibilidade de volta dos incentivos fiscais, para fazer a economia 

crescer? 

É uma possibilidade. A melhor forma de fazer políticas sociais compensatórias e 

estimular o crescimento é trabalhar em cima da política fiscal, uma vez que sobre ela se 

tem controle e se pode acoplar uma política de crescimento com a política de 

estabilização.  

 

A reforma tributária de emergência vai adotar o imposto único? 

Não. O imposto único, por sua própria concepção, inclui todos os demais impostos. 

E nós pretendemos em 1993 um ajuste emergencial, para que o caixa da União possa se 

recuperar. Já o imposto sobre transações financeiras é uma idéia que está muito forte entre 

os deputados. A forma mais simples de fazer o ajuste fiscal é colocar a contribuição sobre 

transações financeiras, mas não como imposto único, e sim dentro do sistema fiscal atual.  

 

Isso poderá ser feito ainda este ano? 

Quando formos discutir o ajuste fiscal com as lideranças políticas, vamos ter que 

examinar várias idéias. Uma delas é essa, mas teremos também que chamar os 

empresários.  

 

O senhor já tem uma definição sobre a reforma tributária? 

A orientação do presidente Itamar é para que tenhamos três momentos: nestes 

últimos meses de 92, há uma preocupação em reduzir os gastos públicos, principalmente 

avaliando as autorizações de gastos e projetos feitos durante toda a fase de impeachment; 

deixar para o ano de 1993 um ajuste fiscal que seria aprovado pelo Congresso, mas um 

projeto simples, que não perturbe a vida dos governadores e dos prefeitos; e para 1993, 

quando há a revisão constitucional, fazer uma reforma tributária de profundidade. A 

reforma vai utilizar como ponto de referência os trabalhos formulados pela equipe liderada 

pelo Dr. Ary Oswaldo. Do que já vi até agora, são estudos muito bem elaborados.  
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Uma das críticas ao projeto de reforma de Collor é que ela não evita a 

sonegação. O que o senhor está pensando para mudar isso? 

Esse é o grande problema. Nós temos hoje um índice de sonegação fiscal muito 

alto. Há uma estimativa de que esteja em torno de 49%. E o contribuinte que paga é muito 

onerado. Nós temos o sonegador contumaz como uma figura importante no nosso 

raciocínio. Vamos ter que negociar com os governos dos estados, com as prefeituras, 

porque não adianta resolver problemas deles, se a União fica com os cofres vazios. Nem a 

União centralizar recursos, para fazer transferência para prefeituras e estados, criando uma 

dependência política.  

 

Os empresários também serão ouvidos? 

Sim, vamos ter que incorporar muito a opinião dos empresários. Eu trabalhei 

nesses últimos anos como consultor de empresas, de associações comerciais, de clubes de 

diretores lojistas e de industriais. Adquiri muita sensibilidade para o tipo de problemas que 

eles vivem. Temos de fazer um projeto com uma negociação política muito bem feita. Por 

isso não é possível fazer neste fim de ano.  

 

Com relação à abertura da economia, o presidente da Fiat, Silvano Valentino, 

disse que os carros importados estão chegando mais baratos do que os produzidos no  

Brasil, por causa da carga tributária. Como resolver esse tipo de problema? 

Evidentemente, alguns setores vão enfrentar dificuldades com a queda de tarifas. E 

essa queda tem que ocorrer, porque durante 50 anos a indústria brasileira manteve uma 

reserva de mercado, com barreira alfandegária altíssima. Se houver problema específico 

num ou noutro setor, a gente pode negociar, mas a política de queda de tarifas vai ser 

preservada. Houve um espaço muito grande para eles investirem, eles acumularem muitos 

recursos ao longo do tempo e ficou claro que, se não forem submetidos à concorrência, 

nada acontecerá.  

 

A negociação da dívida externa é um problema resolvido? 

Quem conduziu o processo de negociação é um economista de alto nível técnico e 

bastante comprometido com o interesse nacional. Consideramos que essa negociação é 
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idônea e que o dr. Pedro Malan foi nos limites do possível em favor do Brasil. Esse é um 

fato muito positivo para a administração que entra. Desse assunto da dívida externa, não 

queremos voltar a tratar tão cedo.  

 

A desconfiança motivada pelo desconhecimento da nova equipe do Governo é 

facilmente superável? 

Facilmente, não. Pela primeira vez, depois de muitos anos, o eixo de decisão sobre 

a política econômica sai de Rio-São Paulo e se desloca para Minas-Pernambuco. Isso criou 

uma expectativa pouco positiva. Porque, embora o ministro Krause seja um dos maiores 

especialistas em direito tributário, um grande negociador político e um secretário da 

Fazenda competente num estado com grandes dificuldades, esse fato não é noticiado pela 

mídia. Então, a população vai ficar sabendo sobre a competência da nova equipe à medida 

que o tempo passar. De início, temos três pontos assegurados: vai ser uma administração 

correta do ponto de vista dos negócios do Governo; não vai haver nenhuma aventura de 

dolarização, congelamento, para conquistar resultados efêmeros e jogar o país em maiores 

dificuldades no futuro; serão usadas intensamente as pessoas mais competentes, mais 

experientes da administração. Não queremos dispensar a colaboração das pessoas que já 

estão em Brasília trabalhando com seriedade.  

 

O senhor está pensando numa forma de amparar os desempregados e os 

brasileiros que hoje estão numa penúria extrema? 

Uma das maiores irresponsabilidades do Governo Collor foi ter desencadeado um 

programa de estabilização que todo economista sabe que, pelo formato com que foi 

desenhado, iria provocar uma profunda recessão e alto desemprego, sem um programa 

complementar de políticas sociais compensatórias. Isso significa dizer que a 

irresponsabilidade é grande. Estamos agora sem instrumentos para amparar, ainda que 

emergencialmente, segmentos importantes da população que passam por enormes 

dificuldades. O presidente Itamar é sensível a essa questão e está nos solicitando que 

formulemos com rapidez algum tipo de alternativa emergencial, que não seja populista, 

não dê oportunidade ao clientelismo e à corrupção e não perturbe ainda mais as contas 
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governamentais. E nesse contexto temos dois elementos importantes: o estoque regulador 

de alimentos e a política fiscal.  

 

Haverá alguma outra medida? 

No momento, estamos preocupados em reverter a expectativa inflacionária. Temos 

muito receio que a escalada inflacionária das últimas semanas possa criar novas 

expectativas. Essa inflação de 25% tem um certo artificialismo. Mesmo com o déficit 

público, não precisava ser tão grande.  

 

Há risco de hiperinflação? 

Acho que o risco é pequeno. Nós temos a preocupação de não cometer nenhum 

equívoco na política monetária, na política fiscal e cambial, para justamente evitar que 

ocorra qualquer desenlace de aceleração inflacionária. Mas acho que o quadro é tranqüilo.  
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Um crítico feroz do liberalismo 

 

Ouro Preto, maio de 1992 

O filósofo francês Claude Lefort, 68 anos, veio mais uma vez ao Brasil, onde 

morou por dois anos na década de 50, para fazer conferências e observar as mudanças 

ocorridas no país. Ex-trotkista, Lefort, antigo aluno de Maurice Merleau-Ponty, foi um dos 

intelectuais no Ocidente que perceberam, quando Gorbatchov iniciou a Perestroika, que 

haveria mudanças radicais na União Soviética (“porque a burocracia não ia conseguir 

barrar as mudanças em cadeia que iam acontecer”). Mas, hoje, ele não sabe qual será o 

destino da Rússia de Boris Yeltsin.  

– Não tenho condições de avaliar se ele vai conseguir superar as dificuldades do 

processo democrático – ou se vai ceder à tentação de uma aventura autoritária – disse 

cautelosamente Lefort, com a paisagem da ex-Vila Rica emoldurada pelas velhas janelas 

da Escola de Farmácia.  

Aos 24 anos, Lefort fundou a revista marxista, de crítica ao stalinismo, 

“Socialismo ou Barbárie” (“que ninguém lia”, diz Lefort, que hoje se surpreende com o 

número de pessoas que dizem que a liam). Começou a ficar conhecido, nos anos 50, por 

seus artigos em “Lês temps modernes”, dirigida por Jean Paul Sartre.  

– Os textos que eu escrevia eram completamente diferentes dos outros artigos da 

revista de Sartre – comentou Lefort, afirmando que tinha uma visão crítica que ele nega 

aos escritores marxistas da época. Lefort acabou sendo um dos primeiros a prever o fim da 

União Soviética. – Depois da morte de Stalin, percebi que, apesar da sua força aparente, o 

império soviético ia entrar em decadência. Sempre disse que Stalin era um homem 

poderoso, mas o sistema por ele criado tinha tantas contradições, que ia acabar decaindo. 

Só que, na época, achava que isso seria fruto de uma revolução social e que não partiria de 

um dirigente.  

Lefort não admite que se tenha equivocado, em 1963, quando previu, em entrevista 

no Brasil, que “somente através de crises violentas” se poderiam esperar transformações 

nos regimes comunistas: 

– Continuo sendo coerente, porque o que ocorreu na União Soviética foi uma crise 

violenta. O processo não foi pacífico, uma vez que não foi o partido que deu início a ele. 
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Não houve revolução social, isso é verdade, mas houve uma situação tal que a população 

estava na rua e os dirigentes tiveram que fugir, literalmente, se não seria necessário atirar 

nas pessoas que estavam nas ruas, e os dirigentes cairiam, necessariamente. Embora não 

seja um processo revolucionário, é um processo violento.  

A convicção no declínio do império soviético foi reforçada quando Gorbatchov 

consentiu que o físico dissidente Andrei Sakharov se expressasse livremente. “Ele deixava 

livre o homem que encarnava a oposição moral ao regime. Imediatamente, fiquei 

convencido de que era o início de um processo fantástico”.  

Segundo Lefort, Gorbatchov merece muito respeito, porque quebrou “esse mundo 

compacto, fechado sobre si mesmo, que era a burocracia”. Ele acha que Gorbatchov 

continuou sendo um comunista, apenas não conseguiu medir as consequências das 

mudanças a que deu origem: “Ele não percebeu que elas não poderiam continuar sendo 

conduzidas pelo partido”.  

Lafort esteve em Ouro Preto, esta semana, para pronunciar a conferência de 

abertura do seminário “Minas e as utopias”, promovido pelas universidades federais de 

Minas Gerais e de Ouro Preto e pela Fiat do Brasil. Ele declarou que o comunismo 

acabou. Mas advertiu que o liberalismo econômico não é solução: “O verdadeiro 

liberalismo é político e não somente econômico. Ele implica a existência de todas as 

condições necessárias para a participação de toda a população na vida civil e política. O 

verdadeiro liberalismo implica a ação do Estado na educação e na cultura”.  

Historicamente, segundo Lefort, o liberalismo tratou de circunscrever a sociedade 

aos que dispõem de fortunas ou poder: “Há grande tensão entre liberalismo e democracia. 

O liberalismo tem medo do processo de massa. Sob diversos planos, o liberalismo tende a 

produzir uma separação entre os que têm direito à cultura e os outros”. 

Lefort disse que não existe uma receita para a América Latina, que vive ciclos de 

liberalismo e totalitarismo. O problema, segundo ele, é de maturidade da própria 

sociedade: “Uma sociedade viva é uma sociedade onde o indivíduo é capaz de reivindicar 

seus direitos, e onde esse conflito é exercitado, reconhecido e legitimado. Não o conflito 

social, mas o dos valores, das maneiras de viver”.  

Para Lefort, essa é a meta mais difícil de se atingir “nas sociedades que foram 

acostumadas ao despotismo, ou a uma oposição de classes tão duras que o sentido do 
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possível, as esperanças de mudança desapareceram. Quando a oposição entre os ricos e os 

outros é tão profunda, não pode existir uma verdadeira sociedade civil”.  

Lefort supõe que todas as sociedades modernas tendem para uma versão da social-

democracia, que não considera uma solução para os problemas sociais.  

– A questão fundamental de nosso tempo é instituir as condições em que se pode 

divergir, se pode fazer oposição sem risco de morte. Uma sociedade capaz de inovação, 

capaz de aceitar as oposições internas.  

O pensador francês diz que não se chega a esse tipo de sociedade apenas com a 

reforma das instituições. A última Constituição brasileira, segundo ele, é talvez a mais 

democrata do mundo. “Mas numa sociedade desse tipo”, advertiu, “é grande o risco do 

populismo, da ditadura, do retorno da dominação política sobre instituições formalmente 

livres”. Ainda se referindo ao Brasil, diz ele que o país evoluiu “fantasticamente”, desde 

que lecionou na USP, por dois anos, na década de 50.  

Segundo Lefort, com o fim do comunismo, deve-se renunciar ao fantasma do 

igualitarismo, mas é preciso tentar reduzir as desigualdades sociais. Lefort disse que o 

comunismo acabou, mas não se pode considerar que o capitalismo venceu.  

– O capitalismo é uma forma econômica de sociedade, mas pode ser capitalismo 

com ditadura, ou capitalismo com social-democracia, como na Suécia. O problema 

é saber como uma sociedade é capaz de assimilar os princípios de mercado. Porque 

a dinâmica do capitalismo, se não encontra oposição, resulta numa dominação 

feroz. 
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Utopia versus modernidade  

 

Ouro Preto, maio de 1992 

Autor de um dos maiores sucessos editoriais dos últimos anos – o romance “A 

sagração da primavera” – o historiador canadense Modris Eksteins, 48 anos, veio ao Brasil 

para proferir, em Ouro Preto, a conferência de encerramento do seminário “Minas e as 

utopias”. Eksteins adverte que a democracia nunca floresce em tempos de crise 

econômica, mas considera que o problema da ascensão da direita na França, Alemanha e 

outros países da Europa está sendo superdimensionado pelos meios de comunicação. “É 

fácil exagerar o sucesso da extrema direita” – afirma o escritor. “A sagração da 

primavera”, lançado no Brasil pela editora Rocco há seis meses, é um êxito de vendas na 

Europa desde que apareceu, em 1989, oportunamente no momento em que os alemães 

dançavam sobre o Muro de Berlim.  

Eksteins passou dez dias no Brasil, um país que lhe era até então praticamente 

desconhecido. Em Ouro Preto, ao subir ao mirante para contemplar a paisagem da cidade 

histórica, ele se chocou ao observar o contraste provocado pela fumaça, expelida pelas 

chaminés de uma empresa canadense produtora de alumínio, a Alcan. Uma demonstração 

para ele inesperada de um dos temas centrais do seminário de que veio participar: a 

dicotomia entre utopia e modernidade, entre o Brasil de Tiradentes e o de Collor.  

 

O Globo – O que é a modernidade? 

Eksteins – Meu livro começa com duas imagens, dois cemitérios. Um é um 

cemitério de carros, onde os restos dos carros estão amontoados. O outro é um cemitério 

francês, de Verdun. Basicamente, o argumento do livro é que os dois cemitérios estão 

relacionados. Porque a Primeira Guerra, mais do que qualquer outro acontecimento neste 

século, encorajou mudanças que chegaram a um tal nível de rapidez que a própria noção 

de ser novo, de novidade, mudou de sentido. Ser novo começou a significar ser bom. Ser 

novo virou um valor. Um valor moral. Se você é novo é bom, o que é velho é suspeito. 

Roland Barthes escreveu que o automóvel está para o século XX como a catedral gótica 

estava para a Idade Média. Uma das idéias mais importantes do século XX é a idéia do 

movimento. Outro aspecto é a preocupação com o eu. Um tipo de narcisismo. Se eu fosse 
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escrever uma peça sobre este século, o personagem principal seria chamado de Narciso. E 

estaria sempre penteando o cabelo no espelho bem cuidado de seu BMW. E teria no carro 

um telefone celular. Tudo seria, naturalmente, computadorizado. Não é um ser social. Ele 

não iria ao cinema, assistiria ao filme em seu vídeo. A queda do homem social é central 

nas idéias do modernismo. Um dos capítulos do meu livro se intitula “Viagem para o 

interior” e tenta capturar esse sentido de interioridade, de movimento para o interior.  

 

O que o levou a se interessar pelo tema? 

Os abismo (ri). Ninguém me ensinou nada, quando eu era estudante, sobre a 

guerra. Ela sempre foi deixada de lado pelos professores. Parece que elas não interessavam 

a eles. Fui ficando cada vez mais interessado na experiência alemã do fim do século XIX e 

começo do XX. Mas havia muitos poucos livros para pesquisas sobre a Primeira Guerra. E 

quando havia explicação do nazismo ou do fascismo, ela só aparecia em passant. E sempre 

a História que me ensinavam era a História política. Fui obrigado a escrever mais e mais 

sobre o assunto, quando era estudante de pós-graduação. Mas estava mais interessado, 

pessoalmente, nas artes. Toco piano mal e também canto. Mal. Ópera, exclusivamente no 

chuveiro. Estudei História, mas também literatura. Mas parecia que os dois mundos nunca 

se encontravam. A História era política e a crítica de literatura parecia interessada apenas 

em problemas teóricos. Havia pouca relação com a História nos estudos da crítica. Então, 

tentei fazer o casamento entre esses dois mundos.  

 

O senhor estabelece uma relação entre o irracionalismo que levou às guerras 

mundiais e o advento da modernidade. Por quê? 

A Primeira Guerra representa o grande divisor de águas do início do século. A 

guerra destrói os valores, as tradições, a autoridade política, o sistema social e moral. 

Como acontecimento, foi catastrófico, enorme e incrível. Fez milhões de mortos, um em 

cada três soldados mutilados. A guerra se tornou, de uma certa maneira, um acontecimento 

em si mesma. As autoridades que estavam no poder, na época, não podiam parar, não 

sabiam como parar a guerra. Ela se tornou uma catástrofe extraordinária por si mesma, 

independente de seu significado ou contexto. A década dos anos 20 tem em si, no âmago, 

a idéia do novo – que chega junto com essa idéia do que foi destruído pela guerra: a crença 
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no racional, no progresso e desenvolvimento, no império, na expansão. Todas as idéias 

burguesas do século XIX.  

 

O senhor é um crítico da modernidade? 

Eu sou tanto um crítico quanto um produto do modernismo. Em meu livro critico o 

modernismo, mas ele foi escrito, intencionalmente, dentro de uma veia modernista. Ao 

mesmo tempo em que sou crítico da preocupação com o novo apenas, também escrevo um 

livro que é a apresentação de uma idéia nova. Se você fosse um filósofo, podia dizer que 

meu argumento se autodestrói, como o próprio modernismo. Há muitos críticos de cultura 

que argumentam que o ponto final do modernismo é o niilismo. Parcialmente, por causa 

disso, meu livro também é muito preocupado com a idéia de morte, que também é o fim da 

História. História que aparece na sagração da primavera, que é ligada com a idéia de 

veneração da primavera, mas termina com a morte, em sacrifício, de uma virgem 

escolhida.  

 

Como avalia a pós-modernidade? 

O temperamento é completamente diferente. É um desenvolvimento lógico do 

modernismo, mas enquanto o modernismo era anti-historicista, o pós-modernismo volta à 

História. Os edifícios têm arcos, os romances têm narrativas, enredos. A História volta a 

escrever narrativas. Muitos críticos do pós-modernismo dizem que ele é um tipo de 

pastiche, toma coisas emprestadas de vários lugares. Contudo, vejo no próprio movimento 

para a História um símbolo de humildade, modéstia. E uma diminuição da terrível 

arrogância que foi um dos pontos centrais do modernismo.  

 

Que escritores foram importantes na sua formação? 

Foram menos nomes específicos do que tradições literárias. Estudei na Inglaterra 

cinco anos e fui criado no Canadá, na tradição anglo-americana. Do lado inglês, toda a 

tradição narrativa deixou uma influência muito grande na minha formação como 

historiador. Mas também morei na França e três anos na Alemanha... Em termos de 

História, a escola mais importante no século 20 talvez seja a dos Annales, na França, na 

qual se destaca o nome de Fernand Braudel. Em termos de estudos históricos, estou mais 
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preocupado com a análise social e com a história da sociedade a longo prazo. O que tentei 

foi combinar essas duas abordagens: a da tradição historiográfica inglesa e a da tradição da 

escola francesa da longue durée. 

 

O pensamento freudiano influenciou sua obra? 

Meu pai era um pastor protestante. Muitos dos historiadores do século XIX, 

quando a historiografia moderna se desenvolveu, eram filhos de pastores. A História é 

uma teologia secular. E meu entendimento de História é ir além do detalhe, para tentar 

construir uma representação da humanidade. Sir Isaiah Berlin, filósofo inglês de teoria 

política, escreveu há muitos anos o livro “The hedgehog and the fox”. Eu sou um parente 

de toupeira (hedgehog). A raposa (fox) só está interessada em uma coisa e quer saber 

aquilo muito bem. A toupeira tem interesse em tudo. Sai do buraco e fica olhando para 

todo lado. Claro que Marx e Freud são importantes. Mas, ao mesmo tempo, a minha parte 

raposa é um pouco cética em relação ao freudismo e ao marxismo. O que é importante em 

Freud e Marx, para meu trabalho, é que eles vão além da evidência transparente na sua 

tentativa de explicar o que é o ser humano.  

 

Fale sobre seus outros livros   

Os livros que publiquei não interessam a vocês, porque são estudos estreitos, muito 

específicos, sobre História alemã. “A sagração da primavera” é o livro mais importante da 

minha vida. Foi uma espécie de reação a tudo que escrevi antes. Não posso me imaginar 

gastando outros 20 anos escrevendo um livro. Provavelmente estarei morto. Se escreverem 

um epitáfio para mim, esse será o único livro que vale a pena citar (risos). Falando sério, 

estou escrevendo um livro agora sobre 1945 e a Europa Central, especialmente a 

Alemanha, sobre o que os alemães chamam stunde null, a hora zero, o fim. É sobre a 

devastação. Se você vir fotos da Alemanha em 1945, verá a devastação total. Nenhuma 

cidade. Para cada tonelada de bombas jogadas pelos alemães contra os ingleses, os 

ingleses e americanos jogaram 300 toneladas na Alemanha. O resultado, naturalmente, foi 

a devastação total. É um livro sobre a história cultural do nada, da hora zero. Aliás, o título 

provisório em inglês é “Zero hour”.  
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A que o senhor atribui o sucesso de “A sagração da primavera”? 

Boa sorte. Foi muito importante, também, o senso de tempo. A data em que foi 

lançado, 1989, é a mais importante desde 1914. A Europa mudou sua face no dia 9 de 

novembro de 1989, quando os alemães dançaram sobre o muro de Berlim. Um ano depois, 

a Alemanha estava unificada. E os acontecimentos na República Tcheco e Eslovaca e nos 

estados bálticos começaram em 1989. Em 1848, a expressão “primavera dos povos” 

apareceu, tão grande era o otimismo. A mesma idéia surgiu em 1989.  

 

O processo pelo qual passa a Europa – rumo à unificação, mas ao mesmo 

tempo assolada por movimentos separatistas – pode conduzir a uma efervescência 

cultural semelhante à do início do século? 

Sem dúvida, haverá semelhanças. Mas não acho que vamos imitar o que aconteceu 

nos anos 20. Os historiadores são os piores prognosticadores dos acontecimentos da 

humanidade. Mas minha idéia é que, apesar das várias tragédias que estão acontecendo na 

Europa – a Iugoslávia se desintegrando e todas as tensões étnicas na Europa Oriental – 

acho que hoje há mais sobriedade, depois de um século de experiências verdadeiramente 

cruéis. Essas dimensões de horror e crueldade não deverão ser repetidas. As tensões 

étnicas permanecerão localizadas.  

 

As cenas de guerra são descritas com muitos detalhes no livro. O senhor tem 

formação militar? 

Quando colegial, fui cadete, porque era obrigatório. Todos os meus colegas se 

tornaram oficiais, mas o mais alto posto que consegui foi o de cabo. Eu detestava cada 

minuto naquela escola militar. A razão pela qual desço a tantos detalhes sobre o horror da 

Primeira Guerra para a humanidade é evocar o impacto da guerra sobre indivíduos 

anônimos. O herói da Primeira Guerra é o soldado desconhecido.  

 

Qual era o contexto internacional às vésperas da Primeira Guerra? 

As tensões internacionais existiam antes de 1914: rivalidades militares, imperiais, 

econômicas. Mas foi a Alemanha que corporificou o ethos do novo: ela foi unificada em 

1871 e se industrializou em uma geração. Em 1914, era o mais importante centro 



136 

 

industrial. A Alemanha, o país de Marx, tinha o partido socialista mais importante do 

mundo. A grande maioria da população jovem, com menos de 25 anos. O movimento 

feminista era muito importante, e também o movimento de liberação dos homossexuais. A 

Alemanha era um país que respirava energia. Essa energia, em confronto com a situação 

estatística da França, foi o contexto social e cultural para as agressões da Alemanha em 

1914.  

 

O que o senhor conhece do Brasil? 

Como respondo a isso? Aprendi muito, em 24 horas. Vou ficar aqui mais dez dias e 

as possibilidades não têm limites. De qualquer forma, um relacionamento muito bom 

começou. Uma pessoa não pode ficar impassível diante do que tenho visto (mostra a 

paisagem de Ouro Preto, pela janela). É uma coisa maravilhosa, evocativa de memória, 

de tempo, de História, de utopia.  

 

A ascensão da nova direita na França e na Alemanha pode fazer surgir um 

movimento totalitário semelhante ao nazismo? 

A democracia nunca floresce em tempos de crise econômica. Tendo-se em vista a 

situação na Europa nos últimos cinco anos e seus problemas sociais, eu acho que a 

ascensão da direita foi até modesta. É fácil exagerar o sucesso da extrema direita; não 

devemos ficar tão preocupados. 

 

O confronto entre os europeus ricos e os imigrantes do Terceiro Mundo está 

provocando uma situação de tensão social na Europa. Como o senhor avalia isso? 

Obviamente, é um problema seriíssimo e precisa ser analisado no seu contexto 

social – e no contexto de colonialismos anteriores. A Alemanha tem as leis de migração 

mais liberais do mundo inteiro; é uma reação ao seu próprio etnocentrismo de 1933. A 

Inglaterra também tem consciência de que a maioria dos imigrantes vem de suas ex-

colônias. Deve-se buscar uma sensibilidade política que proteja contra a inundação de 

imigrantes, mas ao mesmo tempo tenha consciência da responsabilidade histórica de cada 

país.  
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Conjunto JK – O fracasso de uma utopia 

 

Belo Horizonte, março de 1986 

Idealizado em 1951 pelo arquiteto Oscar Niemeyer, com apoio do governador 

Juscelino Kubitschek, o Conjunto JK – dois prédios no centro desta capital, com 23 e 36 

andares, 1 mil 200 apartamentos e uma população atual de 6 mil pessoas – prometia nada 

menos do que “a coletivização do conforto”, numa perfeita “máquina de morar”, como o 

imaginado pelo racionalismo progressista de Le Corbusier, no qual Niemeyer foi buscar 

inspiração. O CJK transformou-se, porém, num típico “caldeirão do Diabo” e exemplo 

dramático do fracasso de uma utopia.  

A história dessa cidade vertical, concebida para abrigar uma população maior do 

que possuía, na época, pelo menos metade das cidades mineiras, foi contada pelo filósofo 

Renato Caporali, pela historiadora Thais Veloso Cougo Pimentel e pelo arquiteto Lourival 

Caporali Penna, num ensaio publicado pela Revista da Fundação João Pinheiro.  

Eles concluem que o CJK é um exemplo típico de como as idéias, quando 

concretizadas historicamente, tendem a ter um curso diferente, contraditório ou paradoxal 

em relação à sua concepção, seu projeto. “O CJK é ele próprio uma analogia do Brasil 

desenvolvimentista, na convicção de sua utopia e na tragédia de sua história”, acreditam os 

autores.  

E o pior é que a concepção arquitetônica do CJK, com menores pretensões e 

dimensões, foi-se tornando rotina na construção civil, em Belo Horizonte e nas outras 

capitais brasileiras. Em todas elas, lamentam os autores do ensaio, observa-se o fracasso 

da moradia individualizada de massa.  

O projeto econômico do CJK foi proposto ao então governador Juscelino 

Kubitschek pelo empresário Joaquim Rolla. Um incorporador bem-sucedido, que havia 

começado com tropas de burros, fizera fortuna com jogos e cassinos e atestara 

competência na construção do Hotel Quitandinha, em Petrópolis.  

O governador ficou fascinado com a idéia e com o experimento arquitetônico 

proposto por Niemeyer, nascido de idéias e técnicas desenvolvidas pelo arquiteto francês 

Le Corbusier, com quem Niemeyer havia travado contato desde a década de 30, por 

ocasião da encomenda feita por Gustavo Capanema de um projeto para o Ministério da 
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Educação e Saúde (1936). O governador cedeu dois quarteirões, junto à praça Raul Soares, 

em troca de área construída de igual valor no futuro prédio, o que dispensava concorrência 

pública. Belo Horizonte tinha, na época, 340 mil habitantes e o conjunto teria uma 

população presumível de 4 mil pessoas.  

O projeto previa a coletivização do conforto. Os apartamentos não precisavam de 

cozinhas e áreas de serviço grandes, porque haveria lavanderias coletivas, restaurantes e 

lanchonetes e serviços hoteleiros, no estilo dos modernos apart-hotéis. Seus moradores 

disporiam de uma extensa lista de atividades culturais dentro do próprio condomínio: 

piscina, bar, teatro, cinema, museu de arte.  

A construção teve início em 1954, através da constituição de um consórcio de 

empresas: Wady Simão Construtora, Alcasam e Construtora Rabelo, sob o comando do 

incorporador Joaquim Rolla. Destas empresas, apenas a Wady Simão ainda existe. Uma 

série de fatores convergiu, desde o início, para levar o empreendimento ao colapso. 

Getúlio Vargas concedeu em 1953 aumento salarial de 100%, o custo foi repassado em 

1956 aos condôminos que já haviam adquirido frações ideais. Os condôminos entraram na 

Justiça e a construção sofreu a primeira de uma série de interrupções. Em 1961, ano em 

que JK encerrou seu mandato na presidência da República, Joaquim Rolla vendeu a 

incorporação à Construtora Adersi. Pouco depois, com a falência dessa empresa, a 

incorporação é transferida ao seu maior credor, o Banco de Crédito Real de Minas Gerais, 

estatal.  

Quando a Prefeitura, em agosto de 1970, liberou o “habite-se”, toda a esplanada 

sul do bloco A, onde haveria um teatro, uma estação rodoviária e algumas lojas, ainda não 

havia sido acabada. Cercada por um tapume, tornou-se um amplo espaço escuro . Uma 

parte da laje da esplanada não fora completada, deixando a malha de vergalhões 

descoberta: ruínas. A passarela que ligaria os blocos A e B foi deixada num estágio em 

que os vergalhões, acrescentam os autores do ensaio, “apenas esboçam o início da rampa, 

uma patética analogia de um sonho que não decolou. Melhor, que naufragou”.  

O fundamento do fracasso econômico do projeto, concluíram os estudiosos do caso 

CJK, “residia num erro absurdo:  a capacidade de financiamento do projeto estava 

assentada na venda de frações ideais”. E seria necessário que toda a demanda de moradias 

da população de Belo Horizonte, na época, fosse desviada para aquele único conjunto – 
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que poderia abrigar mais de 1% de toda a população da cidade – para que houvesse uma 

absorção suficiente de frações ideais que permitisse o bom andamento da construção.  

Mas ocorreram também equívocos antropológicos. Do total de apartamentos, 63% 

têm apenas um quarto, destinados a moradias individuais ou para casais sem filhos, numa 

cidade em que a grande maioria das pessoas ainda adquiria residências destinadas à 

criação de famílias. Por outro lado, uma comunidade composta provavelmente por grande 

número de pessoas solteiras encontrava obstáculos morais na sociedade mineira. Já em 

1955, insinuava-se que o prédio seria reduto de prostitutas. Começava o estigma, que se 

consolidou quando o prédio, ainda inacabado, começou a ser habitado, no final da década 

de 60.  

– A suspeição generalizada, produzida nos anos de repressão política, faz de cada 

porta de apartamento um ponto de interrogação – dizem os autores, lembrando que a 

emergência social do CJK coincidiu com o fortalecimento dos organismos de repressão.  

Não foi por acaso que, em frente ao tapume que cercava parte inacabada do bloco 

B, se instalou a Polícia Federal “e suas truculentas práticas políticas”. Onde deveria ser o 

Museu de Arte, no bloco A, é instalada uma seção da Secretaria de Segurança Pública.  

No início da década de 70, a população de Belo Horizonte já havia colocado o CJK 

no “index” dos lugares proibidos.  

– Destinado a revelar simbolizar a capacidade de construção social do “novo 

homem”, o homem do pós-guerra, constituído no bojo de uma utopia de construção 

racional do futuro, o Conjunto JK se faz outdoor do empobrecimento moral e econômico 

do povo – concluem melancolicamente os autores do ensaio.  
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UM POUCO MAIS DE INFORMAÇÃO 

 

Uma estrela com nome brasileiro, Jornal do Brasil, Caderno B, p. 10, 10/9/1975. Alguns dias depois de 

publicada a reportagem, soube-se que o nome da estrela foi dado a um astrônomo japonês que fizera a 

comunicação da descoberta antes de Assis. Em 1996, ele entrou para o Guinness Book, como recordista em 

observação de cometas. Entre 26 de agosto de 1957 e 12 de setembro de 1994, estudara 78 cometas, com suas 

observações publicadas em revistas de astronomia de todo o mundo. Aos 68 anos, em 3/11/2004, morreu de 

infarto em sua fazenda, deixando viúva e cinco filhos.  

 

Ferroviário de 100 anos acha pequena a aposentadoria, Jornal do Brasil, p. 26, 12/9/82. Joaquim Lara 
morreu com 102 anos, sem ter conseguido resolver o problema de sua aposentadoria, cujo valor achava 

injustamente baixo. Num país em que a maioria dos trabalhadores não consegue se aposentar, ele recebeu 

aposentadoria por mais de meio século.    

 

Sócios de Zé do Caixão vendem cotas a gente pobre com falsa promessa de lucro no cinema, Jornal do 

Brasil, Caderno B, p. 7, 8/12/81. Relendo a reportagem, chama a atenção o fato de não ter sido ouvido o outro 

lado. O jornal estava mais interessado em contar uma boa história, sem se preocupar com possíveis ações de 

indenização na Justiça, a praga do jornalismo atual. Uma semana depois, José Mojica Marins me procurou 

para dar a sua versão, declarando-se também vítima da produtora. O jornal publicou a entrevista dele. 

 

Machado para português ler, Jornal do Brasil, Caderno B, p. 8, 14/6/75. Essa foi uma entrevista pedida por 

alguém do Caderno B à sucursal, e precisava ser feita às pressas, pois Fábio Lucas estava de passagem por 
Belo Horizonte. Nunca ouvira falar dele, e não tive tempo para me preparar. Fui encontrá-lo num quarto 

acanhado do Hotel Financial, a quatro quarteirões da sucursal. Aos 44 anos, ele lia com a ajuda de um plástico 

do tamanho de uma página de livro e que aumentava o tamanho das letras, que eu via pela primeira e última 

vez. Com uma pequena foto do entrevistado, meu texto foi publicado em quase meia página, embaixo de uma 

grande reportagem com Michel Foucault, que acabava de publicar mais um livro: Surveiller et Punir (Vigiar e 

Punir), “nona peça de um edifício filosófico complexo mas de forte coerência, cuja primeira viga foi 

parafusada em 1954, quando o autor lançou Maladie Mentale et Psychologie (Doença Mental e Psicologia)”. 

Comparativamente, não nos saímos tão mal. Ao longo dos anos, fui conhecendo melhor a obra de Fábio 

Lucas, que atualmente é visto como um dos três críticos literários mais importantes do Brasil, ao lado de 

Antônio Cândido e Wilson Martins. 

 
Minas de Drummond revisitada pela gravura, Jornal do Brasil, Caderno B, p. 10, 27/7/73. Em julho de 

1972, deixei um estágio no Jornal da Universidade, o jornal laboratório do Curso de Jornalismo da UFMG, 

fundado no ano anterior, para ser estagiário do JB, na sucursal mineira. Uma das minhas tarefas era cobrir a 

universidade, uma das mais prestigiadas universidades brasileiras, numa época em que o jornal abria espaço 

às atividades acadêmicas, como forma de preencher os espaço deixados vazios pela censura. Sou um dos 500 

presenteados com o álbum, que preservo bem guardado em casa. Nesse período, o JB padronizava a grafia 

dos nomes, aportuguesando-os. Ninguém tinha o direito de se chamar Yara ou Wilde no jornal da Condessa, 

pois não havia essas letrs Y e W em nosso abecedário, e nem letras dobradas. Mattos era Matos, e não se 

discute – até que um poderoso ministro exigiu que seu nome fosse grafado corretamente, conforme a 

certidão de batismo. Esse ministro poderia ter dito, como Drummond: “Meu nome é tumulto, e escreve-se na 

pedra”. Sem ter como desobedecer ao ministro, o jornal mudou a regra para todos.  

 
O abrigo ameaçado dos velhos padres, Jornal do Brasil, Caderno B, p. 8, 7/11/1974. O Concílio Vaticano 

II foi convocado pelo Papa João XXIII em dezembro de 1961 e concluído em outubro de 1965 pelo Papa 

Paulo VI. Ao declarar a opção preferencial pelos pobres, a igreja foi abandonada no primeiro momento por 

antigos aliados – os ricos e a classe média – e entrou em crise, levando a Cúria Metropolitana de Belo 

Horizonte a vender parte do seu importante patrimônio. Inesperadamente, isso atingiu alguns padres pobres e 

idosos. Embora um jornal tradicionalmente a favor da Igreja Católica, o JB deu espaço de mais de meia 

página à reportagem, incluindo duas fotos de vítimas da decisão do Arcebispo. Só recentemente fiquei 

sabendo que a Casa Cura d’Ars abrigava na época padres conservadores que resistiam aos avanços da igreja 
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e à administração do padre Viegas, ligado à esquerda católica. Esses padres eram apoiados por Dom Sigaud, 

o Arcebispo de Diamantina citado na reportagem “A Revolução dos Empresários”. 

 

Bonecos articulados em festival, Jornal do Brasil, Caderno B, p. 4, 3/7/73. O jornal abria espaço para o 

Festival de Inverno da UFMG em Ouro Preto. O Giramundo, criado no ano anterior por Álvaro Apocalipse, 

professor da Universidade Federal de Minas Gerais, tentava se firmar como algo digno de consideração no 

meio cultural brasileiro. Como repórter, eu precisava ser didático, pois pouca gente sabia por aqui, então, o 

que era teatro de bonecos. 

 
As inscrições rupestres em um paraíso botânico, Jornal do Brasil, Caderno B, p. 4, 12/6/75. O escultor 

Marcos Mazzoni abriu-me, quando estagiário no Jornal da Universidade, o laboratório fotográfico da Escola 

de Arquitetura, para revelar minhas fotos.  Quando decidiram divulgar a descoberta, telefonou para mim no 

JB, e o jornal publicou a notícia com exclusividade. O projeto de transformar a serra num projeto turístico 

ficou esquecido. Em abril de 1998, foi criado o Parque Municipal Ecológico, mas na serra próxima, de São 

José. No Lenheiro fica sediado do Batalhão da Montanha, do Exército, que faz ali exercícios militares e cobra 

ingresso dos turistas e praticantes de trekking. As pinturas ficam na área dos Três Pontões e são protegidas por 

telas. Elas teriam sido feitas entre 6 mil e 9 mil anos atrás por tribos nômades. Em 2006, foi retomada a idéia 

de criação do Parque Ecológico Municpal da Serra do Lenheiro, sem resultado concreto até o momento.  

 

Maquiné, um castelo de fadas, Jornal do Brasil, Caderno de Turismo, p. 3, 17/4/75. Com grande ousadia, 
para um repórter iniciante - apenas três anos de carreira –, contratei nada menos que Peter Lund, o sábio 

dinamarquês morto em 1880 em Lagoa Santa, aos 79 anos, para servir-me de guia turístico na Gruta de 

Maquiné. O editor aceitou essa viagem ao passado, mas, em represália, não assinou meu texto, e o ilustrou 

com apenas duas fotos espremidas em uma coluna  de 4,5 cm de largura: a maior delas com 12,5 cm de altura, 

a outra com menos de 7 cm – uma incoerência, se a idéia era mostrar uma gruta com salões de até 160 metros 

de comprimento por 55 de largura...  

 

Em Lagoa Santa, um aeroporto ameaça tesouros ecológicos, Jornal do Brasil, Caderno B/Turismo, p. 9, 

1/4/81. O Parque Estadual da Serra do Cipó, criado pelo governador Aureliano Chaves, acabou virando 

parque nacional e leva anualmente milhares de turistas a conhecerem suas riquezas naturais. O Parque 

Estadual do Sumidouro foi criado por decreto de Francelino Pereira em 1980, e só agora, em 2009, o governo 
anuncia gastos de R$ 35 milhões nesse parque de 2.011 hectares. Em seu entorno, segundo o Instituto 

Estadual de Florestas, administrador do parque, estão localizados 157 sítios arqueológicos e 35 grutas. O da 

Serra do Cipó foi criado por Aureliano Chaves em 1975, mas só começou a sair do papel em 1984, ao ser 

transformado em Parque Nacional da Serra do Cipó, com área de 31.733 hectares, sujeitos a incêndios 

provocados por queimadas em pastagens, nas quais antigos proprietários continuam na posse de terras ainda 

não desapropriadas. O parque vem se revelando importante atração turística.     

 

Irrigação ameaça flora e fauna do Jaíba, O Globo, p. 24, 26/9/92. O jornal havia lançado, não muito 

tempo antes, uma página de Ciência e Vida/Meio Ambiente, que tratei de aproveitar, retomando uma 

atividade que eu muito prezara no Jornal do Brasil. A assessoria de imprensa da Secretaria da Agricultura 

tentou refutar minha informação sobre os investimentos feitos no projeto Jaíba, mas, com meu velho hábito 

de arquivar coisas que poderiam me interessar em futuras pautas, eu tinha cópias dos releases da própria 
Secretaria, com aqueles “valores variáveis”. Passados 17 anos, o projeto continua atrasado, por sorte dos 

animais e plantas da região. O último relatório disponível no site do projeto é de fevereiro de 2007. Diz que 

havia na área irrigada 2.800 produtores. A área cultivada em fevereiro daquele ano era de apenas 5.700 

hectares. A população na região, prevista para 100 mil pessoas em 2002, não passa de 23 mil. 

 

Mata do Jambreiro - Reserva em perigo, apesar da proteção estatal, Jornal do Brasil, Caderno B, 1ª 

página, 26/12/1978. Esse caderno, criado pelo JB na década de 1950, depois da grande reforma do jornal, foi 

o primeiro caderno cultural publicado diariamente no Brasil. Mas, diferentemente dos atuais, que se dedicam 

a promover filmes, espetáculos de música e dança e raramente livros, o Caderno B – que fazia isso também – 

entregava suas páginas a reportagens de temas diversos, entre as quais se destacavam ecologia e ciências. E 

abrigava às vezes até reportagens políticas, como a que fiz no Vale do Jequitinhonha para saber como a 
população da região mais pobre de Minas recebia a nomeação, pelo presidente Geisel, do novo governador, 

o deputado Francelino Pereira, presidente nacional da Arena.  
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Reator em mau estado põe em risco a Pampulha, Jornal do Brasil, 1º Caderno, p. 30, 19/12/83. A energia 

nuclear ocupava no imaginário popular, depois das bombas de Iroshima e Nagasaki, e do então recente filme 

Síndrome da China, o que o bicho-papão foi para as crianças durante um longo período da humanidade. A 
reportagem, publicada com exclusividade pelo JB, é um pouco o reflexo disso. Além do mais, vivíamos 

ainda sob o impacto do Programa Nuclear Brasileiro, imposto goela abaixo ao país pelo ditador Ernesto 

Geisel, e a imaginar o que aconteceria com a população de Angra dos Reis quando um dos reatores 

explodisse. Evento que nos parecia certo, só não sabíamos quando. Gostaríamos de acreditar que a 

reportagem tivesse contribuído para mudar o comportamento da Nuclebrás, uma empresa nascida em plena 

ditadura militar, quanto à segurança que realmente importa ao cidadão. De fato, dois anos e quatro meses 

depois, houve uma explosão nuclear que matou 47 trabalhadores na usina e contaminou com radioatividade 

mais de 200 mil pessoas. Dessa vez, o acidente ocorreu na usina de Chernobil, na Ucrânia, em 26 de abril de 

1986. 

 

Minas está perdendo sua arquitetura rural, Jornal do Brasil, 1º caderno, p. 10, 29/4/74. Nessa fase, o 
jornal destinava à página do Informe JB reportagens e notícias de caráter cultural, concorrendo de certo 

modo com o Caderno B. Para ilustrar o texto, foram enviadas por telefoto duas fotos cedidas pelo IPHAN e 

uma que eu mesmo tirei, semanas antes – exatamente a que foi publicada, para minha grande surpresa. Tinha 

como legenda: “A Fazenda da Lagoa, em Lagoa da Prata, está mal conservada, como quase todos os velhos 

prédios rurais de Minas”. A surpresa não era tanto pela qualidade da foto, que não era ruim, mas pelo fato de 

a Fazenda da Lagoa, cidade onde moravam meus pais, não ser citada na reportagem. Uma molecagem que, 

excepcionalmente, não foi barrada pelo filtro de qualidade do editor de fotografia. Acho, porém, que isso não 

contribuiu em nada para a deterioração do JB que só foi iniciada na década seguinte. E importa infinitamente 

menos do que a continuada decadência da arquitetura rural mineira, que hoje não é vista pelas autoridades e 

pela imprensa.   
 

Burle Marx na Pampulha, Jornal do Brasil, Caderno B, p. 5, 20/8/73. Exposição mostra projetos não 
realizados, entre eles o do Parque Zoobotânico de Brasília, com área prevista de 6 milhões de metros 

quadrados (600 hectares). Esse parque continuou em banho-maria até 1985, quando foi inaugurado com o 

nome de Jardim Botânico de Brasília, com área de 526 hectares abertos à visitação pública e área total de 

cerca de 5 mil ha. 

 

Usina de São Simão desaloja 25 mil pessoas, Jornal do Brasil, p. 30, 18/5/75. A Cemig convidou o jornal 

para fazer uma reportagem sobre a obra de construção daquela que ainda hoje é sua maior hidrelétrica, 

oferecendo avião e alojamento de graça. O presidente da estatal era primo do gerente comercial da sucursal. 

Fui escolhido para a tarefa. “Não é matéria oba oba”, avisou-me o chefe de Reportagem, Eduardo 

Simbalista. O prestativo assessor de imprensa da Cemig que me acompanhou e ao fotógrafo Waldemar 

Sabino, durante dois dias, oferecendo até uma divertida pescaria à noite no Canal de São Simão, não gostou 
da reportagem e nunca mais falou comigo. Com menos de três anos de profissão, eu já era um sujeito que 

não sabia fazer amizades com empresários e governantes. Como indico no fim da reportagem, era realmente 

uma obra magnífica, entregue no prazo previsto. Em 1978, a  primeira de suas turbinas entrou em operação. 

São Simão tem potência instalada de 1.710 MW. No lugar do canal existe hoje o Lago Azul, uma atração 

turística. A nova São Simão não desapareceu (o município tem mais de 14 mil moradores) e ficou maior que 

Paranaiguara (8 mil). O canal desaparecido era também uma maravilha, como descreveu o JB no Caderno de 

Turismo, 11 dias depois da minha reportagem: “O rio Paranaíba, largo de um quilômetro, chega remansoso, 

águas férteis de dourados e caranhas, e de repente se despeja, violento, saltando das pedras escuras e 

abruptas, e segue apertado, em redemoinhos, pelo canal de 80 metros de largura. E fundo, profundo, 

misterioso”.   

 

Vitória–Minas mantém capacidade ociosa, Jornal do Brasil, 1º Caderno, 23/10/77. A viagem em trem de 
minério até Governador Valadares e em trem de passageiro daí até Vitória foi combinada pela sede do jornal, 

no Rio, com a estatal CVRD. Embarquei em Itabira com o fotógrafo Waldemar Sabino, um filho de 

ferroviário da RFFSA, que, entusiasmado, tirou um sem-número de fotos ao longo dos mais de 500 

quilômetros de trilhos, mas publicou apenas uma, sem sua assinatura. Em Vitória, pegamos um avião para o 

Rio, onde redigi a reportagem, publicada na edição de domingo. Já na abertura, sinalizei para a crise que 
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pipocou no final do governo Geisel e se prolongou por toda a década de 80. Curiosamente, não entrou nas 

páginas de economia, mas nas de reportagem geral. 

 

Escola de Florestal volta às velhas técnicas rurais, Jornal do Brasil, 1º Caderno, p. 14, 28/10/84. Desde 

menino ouvia falar da escola de Florestal, onde um tio sete anos mais velho estudava, mas só a conheci bem 

mais tarde. Em 1984, Acílio Lara Resende, diretor da sucursal do JB, comprou uma pequena fazenda ali 

perto e se encantou ao visitar a escola e conversar com seu diretor. Alguns dias depois, acompanhou-me e ao 

fotógrafo Waldemar Sabino, outro grande interessado na vida rural, para fazer essa reportagem.  

 

A revolução dos empresários, Jornal do Brasil, Caderno B/Especial, p. 8, 30/3/86. O golpe que depôs 

Jango Goulart foi planejado com muitos meses de antecedência, o livro em que me apoiei exigiu da autora 

exaustivos estudos, mas foi sob o signo da pressa que escrevi a história. Numa manhã de quinta-feira, a 

historiadora Heloísa Starling ligou para Marcos Sá Correa, editor do Jornal do Brasil, para comunicar que 

daí a quatro dias, no 22º aniversário do golpe de 64, lançaria um livro com informações inéditas. Logo em 

seguida, recebi a tarefa: eu deveria redigir a principal reportagem do Caderno B/Especial de domingo, 30 de 

março. Depois de entrevistar a autora, ficamos à espera da chegada do primeiro exemplar prometido pela 

gráfica. Finalmente, quase duas da tarde, comecei a ler o livro e escrever. À meia-noite, obedecendo ao 

deadline estabelecido, acabei de transmitir meu texto pelo telex. Tudo bem, mas tive que esperar muitos anos 

ainda, para que a imprensa deixasse de chamar de revolução um simples golpe militar contra a frágil 

democracia brasileira.  

 

Votos de 74 talvez não tenham dado eleitores ao MDB, Jornal do Brasil, 1º Caderno, p. 6, 5/9/76. O 

professor Orlando de Carvalho, editor da Revista Brasileira de Estudos Políticos, da UFMG, e amigo do 

diretor da sucursal mineira do JB, Acílio Lara Resende, avisou que estava para sair o novo número da 

revista, com um estudo inédito sobre as eleições de 1974 no Brasil. Eu era chefe de Reportagem e fui em 

busca de um exemplar da revista. O editor de Política era Elio Gaspari, que me telefonou na sexta-feira 

avisando que meu texto seria publicado no domingo, com um pequeno corte, por falta de espaço. (Entrara 

um anúncio de rodapé de 8 centímetros e, mesmo o então rico JB não podia descartar anúncio...). Foi a 

primeira e única vez que um editor teve essa gentileza para comigo, avisar ao repórter sobre um corte em seu 

texto. O mais curioso, porém, foi o cuidado na escolha do título, para não despertar o interesse do censor. A 

censura prévia tinha sido abrandada no começo de 1975, mas seu fim só foi formalizado em 1978.   

 

Juiz condena 35 meninos a trabalhos forçados em Minas sem qualquer processo legal, Jornal do Brasil, 

p. 8, 14/6/75. Ao fazer com exclusividade essa reportagem, comecei a tomar conhecimento das muitas e 

diversas arbitrariedades que podem ser cometidas por um juiz na função de seu cargo. No fim da década, eu 

estava pronto para enfrentar os episódios que descrevo no livro Injustiçados – o caso Portilho. Compreendi 

também, em Santa Bárbara, observando o medo das pessoas de falar com o repórter, as razões do vice-

presidente Pedro Aleixo, em 1968. Ele foi o único a votar, no Conselho de Segurança Nacional, contra a 

edição do AI-5, e justificou ao ser questionado pelo ministro da Justiça, Gama e Silva: “V. Exa. desconfia das 

mãos honradas e da sabedoria do presidente Costa e Silva, que vai executar o ato?”. “Tenho medo é de sua 

utilização por autoridades que, quanto menos poder tenham, mais abusarão dos poderes deste Ato. Receio o 

seu uso pelo guarda da esquina”. Abusos que acabavam sendo recompensados: o juiz de Santa Bárbara 
chegou ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aposentando-se como desembargador no segundo semestre de 

2008. Relendo agora a reportagem, pergunto-me qual terá sido o destino de Dona Ana, a pobre e corajosa mãe 

dos estudantes José e Antônio. Nunca mais tive notícia dela e daqueles meninos cujas fotos, tiradas por 

Waldemar Sabino, foram publicadas no jornal, numa época em que não havia ainda o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (de 1990). Não sei se a dura lição serviu para que se tornassem adultos melhores do que a 

maioria de nós.   

 

Um politiqueiro, Jornal do Brasil, Caderno B, p. 1, 5 de maio de 1978. Francelino Pereira havia acabado de 

ser indicado governador de Minas pelo presidente Ernesto Geisel, e fui ao Vale do Jequitinhonha, principal 

reduto eleitoral do então deputado, para ver como a notícia havia sido recebida ali. A reação não foi muito 

diferente da manifestada pelo Senador Murilo Badaró (Arena), também votado na região mais pobre de 

Minas, e que comparou, em entrevista à imprensa: “O Francelino está mais acuado que bode de bicheira em 
canto de curral”. 
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A repetição de um filme mudo, Jornal do Brasil, p. 31, 27/4/80. O texto assinado pelo autor integra uma 

reportagem de mais de meia página do jornal intitulada “Professores grevistas continuam refugiados na 

Assembléia”, elaborada por repórteres da sucursal. Na época, greve de trabalhadores era ainda novidade, 

depois de anos de repressão policial e censura à imprensa, e o JB abria espaço para a cobertura da greve dos 

professores. Pouco antes, o líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva encabeçara greve de metalúrgicos no ABC 

paulista e amargara alguns dias na cadeia, com outros dirigentes sindicais e estava respondendo a processo 

pela Lei de Segurança Nacional.  

Estudo revela que se exagera o poder eleitoral das CEBs, Jornal do Brasil, Especial, p. 2, 25/7/82. Era 
grave a crise brasileira. Na primeira página, esse Especial, que era publicado aos domingos pelo JB, trazia um 

artigo do professor Alberto Fishlow, da Universidade de Yale (EUA), mostrando como estavam mal as 

relações Brasil-Estados Unidos. Na página 3, um artigo de mais de meia página de Leonardo Boff, 

apresentado como “frade, professor de Teologia em Petrópolis, teólogo menor e autor de ‘alguns livros e de 
muitos pecados’, como se definiu no crédito deste artigo”. Anos depois, ele foi punido pelo Vaticano por 

publicações ligadas à Teologia da Libertação e, em 1992, afastou-se da Ordem dos Franciscanos. As CEBs 

ainda existem e periodicamente realizam Encontros Intereclesiais. O primeiro foi em Vitória, em 1975, e o 

11º em Ipatinga, em 2005, reunindo mais de 3.200 delegados de todo o país.  

Aureliano quer sucessão em 85 por consenso, Jornal do Brasil, p. 2, 12/2/83. Passava pouco de uma da 

madrugada de 26 de dezembro de 1982, quando fui acordado por um plantonista da sede do jornal, no Rio. 

Disse-me que o vice-presidente Aureliano Chaves havia levado um tiro em Brasília e estava sendo embarcado 

num avião para Belo Horizonte, para ser socorrido no hospital de um irmão. Era o começo de um drama que, 

por mais de dois meses, exigiu longos plantões no Prontocor. Temia-se que o paciente morresse a qualquer 

momento. Aureliano sobreviveu, e no dia em que finalmente deixou o hospital, mostrou que continuava muito 

atento à enfadonha política brasileira. 

 

Tancredo fala hoje como governador eleito, Jornal do Brasil, 1º Caderno, p. 8, 20/11/82. Estava para 

encerrar o expediente na sucursal, depois de um dia trabalhoso, quando uma fonte me ligou, informando que 

o governador eleito acabara de chegar ao prédio onde morava, na Praça da Liberdade, mas não queria falar 

com repórteres. Chamei o fotógrafo Waldemar Sabino e fomos para lá. Para nossa surpresa, não tivemos 
dificuldade em entrar no apartamento de Tancredo Neves. Antes, a sucursal havia dado o furo da eleição de 

Tancredo, que estava muito satisfeito com o JB, o que me valeu outro furo. 

  

PMDB governa em Minas Gerais com algumas famílias, Jornal do Brasil, 1º Caderno, p. 2, 7/6/83. 

Tancredo Neves derrotou nas eleições de 1982 o candidato oficial, ex-ministro dos Transportes Eliseu 

Resende (PDS), prometendo muitas mudanças, mas num ponto nada mudou: não resistiu às pressões dos 

parentes seus e de aliados por empregos no governo. O país vivia uma grande crise econômica, era grande o 

desemprego, e o governo de Minas lançou o “sopão”, servido nas ruas, para minimizar o problema da fome na 

capital. 

 

Papa vai encontrar um país mais pobre, O Globo, 1º Caderno, p. 12, 22/9/1991. Depois de algumas 
tentativas para marcar, por telefone, uma entrevista exclusiva com Dom Luciano Mendes de Almeida, 

resolvi ir a Mariana, apostando na hospitalidade mineira. De fato, o secretário do Arcebispo, desta vez, não 

teve como escapar e foi-me dado uma hora para falar com Dom Luciano. Ele concordou com a entrevista, 

desde que enviasse a matéria para ele ler, antes da publicação. No fim, dispensou-me desse compromisso, e a 

entrevista pôde ser publicada três dias depois, na íntegra, na edição de domingo. Foi a primeira vez que o 

presidente da CNBB falava sobre essa visita de João Paulo II. O motivo de sua relutância em atender aos 

insistentes pedidos da imprensa não foi explicado. 

.   

‘Por ora, a política salarial será mantida’, O Globo, p. 46, 4/10/1992, 2º clichê. O economista mineiro 

Paulo Haddad fora nomeado na semana anterior ministro da Fazenda e veio passar o fim de semana em casa, 

em Belo Horizonte, com a família. Sábado de manhã, eu estava de plantão na sucursal do Globo e resolvi ir à 

casa dele, para ver se tinha sorte de encontrá-lo. Ele estava caminhando na Av. Bandeirantes, mas não 
demoraria a voltar, informou a empregada. Esperei. Daí a pouco, chegou e concordou com a entrevista, desde 

que fosse rápida. Confortavelmente sentado na sala de visitas, fui perguntando o que eu imaginava 

interessante, emendando algumas perguntas às respostas e dando chances ao próprio ministro de acrescentar 
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outras questões. De volta à sucursal, por volta do meio-dia, liguei ao Rio para avisar sobre a entrevista 

exclusiva com o ministro. Uma hora depois, o texto já havia sido redigido no próprio telex e enviado. Saí para 

almoçar e, ao chegar em casa, recebo um recado para ligar com urgência ao Rio. Queriam que eu voltasse ao 

ministro, com outras três ou quatro perguntas “importantes” feitas pelo editor de Economia. Peguei o carro às 

pressas, mas não consegui mais falar com Paulo Haddad, nem por telefone. “Pode deixar, que a Miriam 

Leitão está tentando”, disse-me o coordenador. A prestigiada colunista não teve melhor sorte. Na segunda-

feira, uma circular da chefia de Redação: a partir de agora, entrevista pingue-pongue  tinha que ser combinada 

antes com o editor, para ele encaminhar perguntas. Ah, bom... 

 
Um crítico feroz do liberalismo, O Globo, Livros, p. 6, 3/5/1992. Quando o assessor de imprensa da 

UFMG Manoel Marcos Guimarães me telefonou convidando para ir a Ouro Preto entrevistar um filósofo 

francês que eu não conhecia, relutei, mas minha dúvida desapareceu quando me informou que seria uma 

entrevista exclusiva e que professores da Universidade que conheciam a obra dele me ajudariam nas 

perguntas. Eu pensei que haveria chances de publicar no suplemento Livros, que era publicado aos domingos 

pelo jornal e que estava aberto a entrevistas com intelectuais. Por sorte minha, o entrevistado já fora 

professor da USP por dois anos, na década de 50, e falava português. Ele faria a conferência de abertura do 

seminário “Minas e as utopias”, promovido pelas universidades federais de Minas Gerais e de Ouro Preto e 

pela Fiat do Brasil.  

 

Utopia versus modernidade, O Globo, Livros, p. 5, 10/5/1992. Agora era a vez de um historiador 
canadense fazer a palestra de fechamento do seminário “Minas e as utopias”, e fui novamente convidado, 

com a promessa de exclusividade e de que haveria dois professores como intérpretes e que também fariam 

perguntas, pois eu desconhecia mais uma vez a obra do entrevistado. Dessa vez, tomei o cuidado de 

consultar o editor de Livros, que me incentivou, pois ele conhecia Modris Eksteins, que havia escrito em 

1989 um livro que o tornou conhecido em vários países, deu-lhe dois prêmios importantes (Ferguson Prize e 

Trillium Book Award) e cuja tradução, com o título “A sagração da primavera”, fora lançada seis meses 

antes no Brasil pela Rocco. Em 1999, outro livro dele conquistou o the Pearson Writers' Trust Non-Fiction: 

Walking Since Daybreak: A Story of Eastern Europe, World War II and the Heart of Our Century. O autor é 

professor de História da University of Toronto Scarborough. Ele nasceu na Latvia, um pequeno país da 

Europa Orienta, em 1943, e emigrou ainda menino para o Canadá com o pai, um pastor Batista. O editor 

reservou página inteira para a entrevista.  
 

Conjunto JK – O fracasso de uma utopia, Jornal do Brasil, Caderno B, p. 8, 27/3/86. Eu era um leitor 

habitual da Revista da Fundação João Pinheiro, sempre em busca de uma pauta, mas poucos artigos 

publicados ali despertariam a atenção de um editor do JB. Não este! Mesmo assim, foi com amargura que 

escrevi o texto. O Conjunto JK representava uma sucessão de erros cometidos por pessoas notáveis e com a 

melhor das intenções. Quando fazia o curso de jornalismo, um colega, José Silvestre Gorgulho, morava 

numa república no JK, onde hospedou nosso paraninfo de formatura, Orlando Villas Boas, em dezembro de 

1972. Será que o grande indigenista, em suas andanças pelo Xingu e em seus contatos com xavantes, 

jurunas, kayabis, txucarramães e suyas, se deparou alguma vez com uma comunidade de seres humanos tão 

exótica como essa da grande tribo do JK?     

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_Writers%27_Trust_Non-Fiction_Prize

