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que ele antevira, justamente entre o paralelos 15° e 20°, 
à beira de um lago e de onde nasceria uma nova civilização.”
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História do Triângulo Mineiro. Desde as 
bandeiras paulistas até o final do século XIX, 
Mário Edson Ferreira de Andrade estuda a 
formação do Triângulo Mineiro, suas povoa-
ções, mais tarde cidades, sua história e sua 
conformação política, étnica e até mesmo a 
genealogia de certas famílias da região.

Entre os capítulos, encontramos infor-
mações etnográficas, sociológicas e histó-
ricas para formar o painel que configura a 
região mineira e especialmente a cidade de 
Uberaba. De forma amena, mas com rigor 
ensaístico, o autor oferece-nos uma grande 
gama de informações e entrelaça dados de 
várias disciplinas para realizar sua análise.

Propositalmente, o autor fatia a reali-
dade estudada, seguro de que uma visão 
globalizante não conseguiria ser abarcada. 
Mas tudo o que registra e estuda tem impor-
tância para compor um retrato mais fiel da 
construção do homem e do espaço daquela 
região mineira. 

Mário Edson Ferreira de Andrade, nas-
cido em Uberaba, é formado em Filosofia. 
Trabalhou como pesquisador do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN). Atuou também como diretor de 
Estudos, Projetos e Pesquisas da Fundação 
Cultural Palmares, do Ministério da Cultura.

“As dificuldades se fizeram devido, 
principalmente, à pulverização das fontes 
primárias por várias localidades. Geralmente 
os poucos que trataram deste período se ati-
veram basicamente às fontes escritas, dando 
origem a um vício de redundância. O meu 
intuito é dar uma visão mais verdadeira e 
abrangente dos acontecimentos, para ajudar 
os meus conterrâneos na formação de sua ci-
dadania”, conclui com propriedade o autor.
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Euclides da Cunha e a Política.
 Neste volume, o leitor terá a oportunida-
de de conhecer o processo por que passou 
Euclides em suas diversas fases, desde o 
deslumbramento inicial com a República 
recém-proclamada até a desilusão com a 
realidade de governos elitistas e autoritá-
rios, passando pelo encontro com os ideais 
libertários que vicejavam no pensamento 
europeu desde o século XIX. Do primeiro 
artigo, datado de 13 de março de 1888 e 
publicado na “Revista da família militar”, 
até o último texto, a carta de 10 de abril de 
1908, ano de sua morte trágica, Euclides 
da Cunha revela-se um homem que escre-
via no horizonte filosófico da sua contem-
poraneidade. 

Os artigos, as cartas, os discursos e 
outros textos reunidos por Mauro Rosso 
contribuem para a compreensão da mul-
tifacetada capacidade intelectual do autor 
de “Os sertões”. 
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Em 1964, o meu presidente JK estava no exílio. Lia as suas car-
tas, que eram poemas de amizade e de saudades da terra distante. Eu não 
compreendia a injustiça feita contra um homem bom, ao qual o Brasil devia 
o seu desenvolvimento. As suas 30 metas + a democracia foram a realidade 
que despertou o gigante. Ele precisava iniciar uma nova vida, precisava traba-
lhar para viver. Pensei que pudesse voltar à medicina. Seus amigos sugeriram-
-lhe que abrisse um escritório comercial nos Estados Unidos ou na Europa. 
Achei graça disso tudo. Nas poucas vezes que até então lhe falara, verifiquei 
que era um homem excepcional e, acima de tudo, um estadista. 

Em Paris, no Boulevard Lannes, 64, o apartamento que ocupava 
pertencia à História do nosso século. Fui convidado a participar de uma 
reunião na qual estavam alguns de seus amigos íntimos. Eles procuravam 
uma fórmula que desse ao presidente condições de vida. Minha opinião foi 
categórica: só havia uma solução. Um homem como JK tinha a obrigação 
para com a história de ser o seu próprio cronista e biógrafo. 

Durante muito tempo, só falava com o presidente na necessida-
de de escrever as suas memórias. Eu insistia. E o entusiasmo se apoderou 
dele. Formou-se uma pequena equipe para ajudá-lo nas pesquisas. 

Caio de Freitas, seu amigo, foi de grande dedicação. Nossa editora 
deu-lhe todos os recursos. E as páginas começaram a surgir, às centenas. O 
presidente lia e relia trechos. Quando recebia provas para a revisão, ficava 
feliz. Seu testemunho para a História estava certo, mas à medida que revia 
os originais, ele se mostrava cada vez mais generoso para com seus adversá-
rios. Relendo as provas, muitas vezes me dizia: “Bloch, por que não perdoar 
essa gente?” Fomos companheiros inseparáveis durante os últimos 14 anos. 
Escrevo esta nota com profunda emoção. Meu presidente está no Campo da 
Esperança, em Brasília. Para 120 milhões de brasileiros, continua vivo. Para 
mim, foi um mestre, um amigo, um irmão. Conheci um verdadeiro homem. 



Este é o terceiro e último volume das memórias deixadas pelo 
presidente Juscelino Kubitschek. Como seu amigo e editor, pretendo dar 
seguimento ao seu projeto editorial, que incluiria mais um livro referente 
aos anos de 1961 e 1976, abrangendo o período em que viveu no exterior.

Para continuar esta obra, ele deixou inúmeras cartas, notas, 
apontamentos, depoimentos e observações com o escritor Carlos Heitor 
Cony, por quem tinha confiança, admiração e amizade. O seu desejo era 
que Cony continuasse o seu testemunho para a história. 

ADOLPHO BLOCH



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Prefácio

UM LIVRO DE MEMÓRIAS é, de certo modo, um complemento 
da vida pública. Ao escrevê-lo, o memorialista sente que encerrou 
uma parábola, só lhe cumprindo agora o reexame de si mesmo, no 
gosto das reminiscências. Este livro não tem outra explicação. Tirei-o 
do meu mundo de lembranças, não apenas levado pela nostalgia do 
tempo transcorrido, mas também animado pelo propósito superior 
de que ele possa constituir uma lição de esperança para os que vie-
ram da humildade, como eu vim.

Uma existência, por mais vitoriosa que seja, não deixa de 
ter sido amalgamada com sofrimentos e lutas. Entretanto, cumpre-nos 
apagar esses ressentimentos e amarguras com os nossos triunfos. Só 
assim o exercício da vida se engrandece. 

Dando um balanço no que realizei, ao longo do caminho 
que me levou ao Planalto Central para ali edificar a capital de meu 
país, quero ser o primeiro a reconhecer que só esse triunfo, que a his-
tória recolheu nas suas páginas imperecíveis, bastaria para atenuar 
na minha natureza qualquer impulso de cólera ou de re volta.
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Nestas memórias, espelho do que sou e do que fui, quero 
ser mais uma vez coerente com a imagem que de mim projetei na 
consciência de meus contemporâneos, isto é, a do brasileiro con-
fiante nos altos destinos de sua pátria, otimista por temperamento, 
democrata por arraigada convicção, e ainda profundamente cristão, 
com a fé que herdei de meus antepassados, sobretudo de minha mãe.

Jean-Jacques Rousseau, no começo de suas Confissões, di-
zia que, ao soar a trombeta do Juízo Final, seriam elas o livro que 
traria nas mãos ao comparecer diante de Deus.

Não ergo a tão alto o meu propósito. Inspira-me, isto sim, 
o desejo de recompor diante de meus patrícios, sem distinguir ami-
gos ou adversários, a vida que realmente vivi, na sua modéstia, nas 
suas lutas, e também nas suas vitórias. Estou convencido de que 
nosso destino, se em parte nos obedece, como um ato de vontade 
que de nós exclusivamente depende, também em parte nos escapa, 
no momento decisivo de seus desígnios superiores. No entanto, sem 
nosso esforço porfiado, dificilmente se cumpririam esses desígnios.

Por onde tenho andado, no correr dos últimos dez anos, 
sempre fui interrogado sobre as razões que me impulsionaram a 
construir uma nova capital para o Brasil. A explicação profunda, 
que desce à essência mesma do problema, estará talvez nas páginas 
deste livro.

Possam estas memórias esclarecer aos que me interrogam 
sobre a geratriz distante de Brasília as razões que determinaram 
fosse eu, na hora própria, o instrumento de sua criação.

Dei a estas memórias o título geral de Meu Caminho 
Para Brasília, o que representa uma súmula da minha atividade na 
vida pública do meu país. Contudo, dada a extensão do relato, vi-me 
obrigado a desdobrar a obra em três partes, autônomas, cada uma 
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refletindo em ordem cronológica uma fase da minha vida, como 
homem e como político.

A primeira, A Experiência da Humildade, cobre o perí-
odo da minha infância; da juventude difícil; dos meus estudos em 
Diamantina e em Belo Horizonte e a respectiva formatura em Me-
dicina; da iniciação política, encerrando-se com a minha nomeação 
para o cargo de prefeito da capital mineira.

A segunda, sob o título A Escalada Política, relata as mi-
nhas primeiras lutas políticas; minha administração como prefeito, 
num dos períodos mais agitados da evolução brasileira – a insti-
tuição do Estado Novo; minha candidatura e eleição para o cargo 
de governador de Minas; o que foi o binômio energia-transportes; 
minha candidatura, campanha eleitoral e eleição para a Presidên-
cia da República, através de sucessivos e dramáticos acontecimentos, 
que culminaram com a deposição de dois chefes do governo – Café 
Filho e Carlos Luz – e a entrega da Presidência a Nereu Ramos, 
presidente do Congresso Nacional, a fim de que fosse assegurada a 
vontade soberana do povo, manifestada livremente nas urnas elei-
torais.

E a terceira – 50 Anos em 5 –, na qual relato minha ati-
vidade presidencial através da realização das 30 Metas, que englo-
bavam os problemas fundamentais do país, e mais da Meta Síntese 
– a construção de Brasília –, culminada com a verdadeira epopeia 
que foi a transferência da sede do governo do litoral para o Brasil 
Central.

Não quero concluir sem uma referência nominal a Adol-
pho Bloch. A rigor, e para ser agradecido, foi ele, com o seu estímulo 
fraterno, quem venceu minha relutância em escrever estas memó-
rias. Elas me pareciam, em última análise, um ato de narcisismo, 
que talvez não fosse corretamente entendido.
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Outro nome que cito com gratidão é o de Caio de Freitas, 
que foi infatigável na colaboração que me prestou, ajudando-me a 
selecionar, no vasto manancial de informações dos arquivos e das 
publicações, o material adequado à redação das minhas memórias. 

Ao lhes dar começo, logo verifiquei que, no repassar de 
meu destino, subiam à tona de minha consciência as emoções de 
outrora, numa volta ao tempo perdido. E amigos, e companheiros, 
e seres queridos refluíam como poeira de ouro no raio de sol do fio 
das lembranças. Essa emoção do reencontro, só por si, valia o ato de 
recordar.

Mas, por outro lado, cada homem público, no termo de 
sua jornada, deve aos seus contemporâneos uma explicação – para 
lhes dizer de onde veio, como veio e ao que veio. É essa a essência 
deste livro, sem que o seu autor tenha perdido de vista, ao escrevê-lo, 
a verdade do versículo bíblico: “Deus dá ao humilde a honra da 
vitória.”

JK.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

O primeiro dia de governo

NO DIA 1O DE FEVEREIRO DE 1956, deixei, cedo, meu aparta
mento, à Rua Sá Ferreira, e me dirigi para o Palácio do Catete. Na noite 
anterior, havia marcado uma reunião do ministério para as 7 horas da ma
nhã. Era a primeira vez que um presidente da Repú blica convocava seus 
auxiliares para essa hora. Os ministros chega ram pontualmente. Tratavase 
de uma conferência, à qual empres tava a maior importância. Fiz uma ex
posição minuciosa do meu plano de governo e aproveitei a oportunidade 
para proceder à dis tribuição das tarefas que iriam competir a cada um dos 
meus auxi liares. Quanto a mim, seria o fiscal de todos. Esclareci que ne
nhum ministro teria necessidade de me informar sobre o andamento dos 
serviços de sua pasta, pois eu, pessoalmente, controlaria os traba lhos.

O Plano Nacional de Desenvolvimento, que iria executar, já o 
tinha elaborado desde alguns meses. Popularizarase como o Programa de 
Metas, em número de 30, às quais acrescentei uma 31a – Brasília – que de
nominei “Meta Síntese”.

Aquele primeiro dia foi de intensa atividade. Existiam cargos im
portantes que deveriam ser preenchidos. Instituí o Conselho de Desenvolvi
mento, que seria o órgão controlador da economia nacional, e designei todos 
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os seus membros, que eram os ministros de Estado, os chefes dos gabinetes 
civil e militar da Presidência e os presidentes do Banco do Brasil e do Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico, subordinando o órgão direta
mente a mim. Constava das obrigações daquele dia um almoço em Vol
ta Redonda, oferecido pela diretoria da siderúrgica a Richard Nixon, vice
presidente dos Estados Unidos, que comparecera à minha posse. Essa visita 
estava relacionada com o plano, anteriormente elaborado, de se promover, 
por todas as formas possíveis, a inversão de capitais estrangeiros no Brasil e, 
nessas condições, a minha presença era da maior importância para o êxito 
daquele encontro.

Assim, às 10 horas da manhã, tomei um avião em companhia 
do vicepresidente americano, seguindo imediatamente para Volta Redonda. 
Naquela época, os Estados Unidos já produziam 120 milhões de toneladas 
de aço, enquanto toda a América Latina mal atingia a um milhão de tone
ladas. O Brasil contribuía para esse milhão com cerca de 500 mil toneladas, 
o que, se era apreciável no que dizia respeito ao esforço latinoamericano 
considerado isoladamente, não deixava de ser ridículo em face dos padrões 
que caracterizavam as nações industrializadas.

No Programa de Metas, o aço figurava com um alvo de 2 mi
lhões de toneladas, o que era o dobro do que a América Latina pro duzia. 
Entretanto, esse alvo era apenas uma perspectiva. Na reali dade, o que tinha 
em mira era passar rapidamente para 3 milhões de toneladas, empreenden
do, em seguida, outra arrancada que au mentasse a produção, no fim de três 
anos, para 5 milhões de tone ladas. Atingindo esse nível, poderíamos fazer 
frente à execução de outras metas, sobretudo as referentes à fabricação de 
caminhões, automóveis, jipes, tratores e navios.

A execução desse objetivo oferecia numerosas e quase invencí
veis dificuldades, pois tudo teria de ser feito sem agravar o surto inflacioná
rio –  a grave moléstia de que o Brasil padecia, desde os tempos de D. João 
VI. A primeira providência a ser tomada seria dobrar a capacidade de Volta 
Redonda, e a presença de Nixon na grande siderúrgica estava relacionada 
justamente com esse propósito. Durante o almoço, fiz uma saudação ao vi
sitante, abordando os mesmos temas que haviam servido de base às minhas 
conversações em Washington. “Da parte do Brasil”, declarei, “necessita
mos de cooperação. Queremos colaboração, e não favores. Esperamos que 
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o senhor Richard Nixon, que hoje conhece o Brasil, ajudenos a explicar 
ao seu país a verdade a nosso respeito.”

Em sua resposta, Nixon informou que o Export Import Bank 
faria à Companhia Siderúrgica Nacional novo empréstimo de 35 milhões 
de dólares, necessários à sua expansão, afirmando: “Acredito firmemente 
que o Brasil esteja às portas de uma era de progresso, sem igual na história 
das nações deste hemisfério. Confio em que, com seus abundantes recur
sos, seu grande povo, sua dedicada liderança, o progresso do Brasil, nos 
próximos poucos anos, surpreenderá o mundo.”

Assim, o meu primeiro dia no governo havia sido proveitoso: 
recebera a notícia do empréstimo a Volta Redonda e criara o Con selho do 
Desenvolvimento. No terreno político, a grande notícia fora a suspensão da 
censura à imprensa, uma medida que desmen tia, de maneira formal, meus 
propósitos de vindita, apregoados por meus adversários. Minha intenção 
era restabelecer o regime demo crático em sua plenitude: nem censura à 
imprensa nem estado de sítio, mas o império da lei, com a Constituição 
em plena vigência. Assim que terminaram as solenidades da posse, chamei 
o líder do governo, o deputado Vieira de Melo, e lhe dei instruções para 
que entrasse em entendimento com a oposição, no sentido de que uma lei 
fosse votada imediatamente no Congresso, extinguindo o estado de sítio. 

A experiência administrativa que acumulei, antes de ascender 
à Presidência da República, derame uma visão dolorosamente re alista do 
atraso material em que, na era atômica, encontravase mergulhado o país. 
Na esfera social, vinculavase a penúria das nossas populações do litoral e 
do interior ao baixo nível da renda nacional – situação essa decorrente de 
uma industrialização que mal explorava linhas tradicionais e nos deixava 
à mercê do suprimento externo dos bens, que constituem a alavanca do 
progresso. Nossa economia não tinha acesso às fontes desses bens, por for
ça de um comércio exterior baseado na exportação de produtos primários, 
sujeitos à instabilidade de preços e às limitações próprias de um mercado 
onde competiam outros países, tão ávidos quanto nós de recursos em mo
eda estrangeira.

Eram então de divulgação recente os dados do censo de 1950, 
que reproduziam em números as pungentes condições de vida da maioria 
dos brasileiros. Naquele ano, as atividades agropecuárias ocupavam cerca 
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de 10 milhões de pessoas, representando uma quinta parte dos habitantes 
do país. Desse volumoso contingente de trabalhadores – todos eles sujei
tos a um sistema de remuneração identificado com os baixos rendimentos 
do setor primário – dependiam cerca de 20 milhões de pessoas economi
camente ativas. Tratavase, portanto, de quase 60% da nossa população 
vivendo num círculo vicioso de empobrecimento progressivo, não só resul
tante do latifúndio improdutivo, mas da falta de tudo o que era necessário 
à melhoria da produtividade. 

Refletiase esse grau de pobreza generalizada na renda nacional 
de 1951, estimada pela Comissão Mista BrasilEstados Unidos para o de
senvolvimento econômico em apenas US$ 6.750 milhões, o que equivalia 
a uma renda per capita de 137 dólares da época. O contato direto com a 
nossa realidade e o seu confronto com os níveis de progresso e bemestar 
de outros povos bastavam para demonstrar a necessidade de uma arran
cada desenvolvimentista, com vista à consecução de objetivos múltiplos 
e simultâneos. Impunhase, sobretudo, vencer as restrições mentais à in
dustrialização, superar a descrença na capacidade brasileira de aproveitar 
eficazmente os nossos recursos materiais, arquivar de vez o derrotismo que 
esvaziava a alma nacional. A minha opção era clara e definitiva: o Brasil 
teria que produzir tudo aquilo que constitui o núcleo original do enri
quecimento dos povos há mais tempo empenhados na industrialização de 
grande porte. Industrializar aceleradamente o país; transferir do exterior 
para o nosso território as bases do desenvolvimento autônomo; fazer da 
indústria manufatureira o centro dinâmico das atividades econômicas na
cionais – isso resumia o meu propósito, a minha opção. 

Desde que havia sido eleito, habituarame a parar diante de um 
imenso mapa, que existia no meu escritório, e contemplálo com emoção. 
Era um mapa do Brasil pontilhado de circunferências pretas, que assina
lavam as capitais e as cidades mais importantes. Olhandoo, reavivava mi
nhas impressões pessoais do fenômeno brasileiro. Naquela época, o Brasil 
desenvolviase por ação vegetativa, com os governos agindo como simples 
espectadores do fenômeno do crescimento nacional. Aliás, essa passividade 
em face do desafio da terra constituía uma característica histórica. Viera 
das nossas origens; consolidarase durante o Império; e se projetara, como 
uma peculiaridade nacional, no período republicano. A revolução de 30 
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representou um impacto na vida brasileira, justamente porque constituiu 
uma solução de continuidade no tacanho processo político nacional.  En
tretanto, se eram novos os fundamentos em que se apoiava a política do 
país, nenhuma alteração se operou na filosofia administrativa. O café, ha
vendo esgotado o humo da zona sorocabana, investira para o sul, impondo 
a abertura de imensas lavouras no Paraná. Minas, após o meu governo, res
pirava pelos pulmões dos 3 mil quilômetros de estradas que eu construíra e 
começara a acionar as polias das suas primeiras fábricas, tornadas possíveis 
pela energia proporcionada pela CEMIG. No sul, o Rio Grande, benefi
ciado por grandes financiamentos agropecuários autorizados por Getúlio 
Vargas, via seus rebanhos crescerem. A única falha – nódoa sempre presen
te naquele conjunto de perspectivas animadoras – era o Nordeste. Epitácio 
Pessoa havia tentado enfrentar o problema do subdesenvolvimento da re
gião, mas com o término do seu mandato, paralisaramse as obras que ele 
procurara realizar. Durante a campanha eleitoral, pude ver, através da vigia 
do avião, o montão de máquinas caríssimas, enferrujadas ao tempo. Perto 
de Orós, então, havia um verdadeiro cemitério de tratores. Pilhas e pilhas 
de sacos de cimento haviam se convertido em pedra, erigindo, em local 
errado, a muralha que se fazia necessária no lugar certo.

 Este era cenário da nação que me competia governar. Era ver
dade que, em 1956, o velho país semicolonial de antes de 30 havia mor
rido, mas estava longe ainda o Brasil, otimista e desinibido, que iria dar 
origem a Brasília. Viviase, então, sob um clima de incerteza, característico 
das fases intermediárias. Teria de forçar o Brasil a passar para a indústria 
pesada: obrigálo a trocar as pequenas manufaturas pela produção de aço 
e de outros metais; pela química de base; e pelos demais produtos inter
mediários. Isto seria apenas o começo. Em seguida, iria fazêlo enveredar 
resolutamente pela fabricação de equipamentos, de veículos utilitários, de 
automóveis e de outros bens de capital e, igualmente, pela fabricação das 
próprias fábricas. O salto deveria ser dado – e sem perda de tempo. Entre
tanto, ao contrário do que acontecera às manufaturas, que haviam surgido 
por livre iniciativa dos empresários, a mudança para a industrialização pe
sada impunha medidas compulsórias, já que a implantação da nova etapa 
requeria enormes capitais e, em face da complexidade da técnica envolvida, 
exigia a mais rígida programação. Esses fatores, reunidos, reclamavam, por 



26 Juscelino Kubitschek

sua vez – a fim de que o êxito do plano fosse assegurado –, uma ativa in
tervenção do Estado.

Naqueles primeiros dias de governo, vivi, pois, horas de pro
funda apreensão. Olhava o mapa, pendurado na parede do meu gabinete, 
e indagava com ansiedade se, em cinco anos, poderia realizar todo o pro
grama que tinha na cabeça, e cuja execução importaria numa verdadeira 
reformulação da economia nacional.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Início do grande salto

SOU MÉDICO E NÃO TÉCNICO. Possuía, entretanto, o instinto das 
soluções que interessavam ao Brasil. Quando governador de Minas fiz cons
truir muitas usinas no mesmo local em que, durante minhas viagens de ins
peção, julgava que deveriam ficar situadas. Quando os técnicos chegavam, 
apenas ratificavam a escolha feita. No plano nacional, esse instinto manifes
touse em inúmeras ocasiões. Ao ser discutido o programa de metas, firmei 
alguns princípios, em torno dos quais se processaria toda a atividade do meu 
quinquênio. Assentei, desde logo, que a filosofia do meu governo teria por 
objetivo o desenvolvimento. Na época, essa palavra não tinha, como hoje, 
tão grande significação. Confundiase desenvolvimento com progresso – o 
chavão cediço de todas as “plataformas”, lidas em banquetes políticos. O 
conceito que tinha do desenvolvimento era, porém, amplo e profundo. Tra
tavase de uma verdadeira filoso fia social, com reflexos em todos os setores 
da atividade nacional.

A evolução social, para ser autêntica, deve ser espontânea, 
pois todas as sociedades possuem vida própria. A evolução é um condi
cionamento autossuficiente de novos valores às exigências sociais, e a apu
ração desses valores é levada a efeito através da luta do homem contra 
as estruturas que dificultam ou limitam a realização das suas aspirações. 
“Esperança e desânimo”, já afirmava Erich Fromm, “não são fundamen
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talmente fatores psicológicos indivi duais. São criados principalmente pela 
situação social de um país. Se o povo tiver razões para acreditar que está 
marchando para um futuro melhor, poderá remover montanhas. Não ten
do essa espe rança, ficará estagnado e perderá sua energia.”

Essa frase reflete, com precisão, o que então pensava. Em face da 
situação, adotei desde logo a política que atendia às exigências da minha 
formação democrática: a de mobilização do povo em torno do governo. 
Nesse sentido, decidi não me isolar no Palácio. No Laranjeiras, era o pri
meiro a acordar e, quando o criado servia o café, já me encontrava no ga
binete de despachos, pendurado ao telefone. Dava ordens. Pedia informa
ções. Encomendava trabalhos. Sarah e minhas filhas se queixavam de que 
nunca poderiam contar comigo para qualquer programa íntimo. Quan
do acordavam, surpreendiamse ao saber que eu já havia viajado. Nessas 
excur sões, nunca me distanciava do povo. Falava a quem me procurasse.

Não tardou que o povo compreendesse que uma nova era se 
iniciava no Brasil. Trabalhavase em todos os Estados. Eram barra gens que 
estavam sendo iniciadas; centrais elétricas cujos projetos ficavam concluí
dos; estradas que começavam a ser rasgadas por toda parte. O gigante, que 
vivera deitado “em berço esplêndido” durante tantos anos, abria, por fim, 
os olhos para a vida.

No meu primeiro mês de governo, procurei estruturar a polí
tica que deveria retirar o Brasil do seu tradicional marasmo econômico. 
Quando fiz minha excursão pelos Estados Unidos e pela Eu ropa, tinha em 
mente a realização de um plano: trazer grupos eco nômicos internacionais 
e interessálos no nosso desenvolvimento. Nesse sentido, fiz convites com 
datas marcadas. No dia 8 de feve reiro – na segunda semana de governo – já 
chegava ao Rio o dire tor da Daimler Benz, de Stuttgart, na Alemanha, o Sr. 
Louis Winkler, com o qual estabeleci entendimentos para a implantação 
da indústria automobilística no Brasil.

Recebio no mesmo dia em que chegou ao Rio e discutimos as 
providências que se faziam necessárias à produção imediata de au tomóveis 
para passageiros. No dia seguinte, chegava ao Rio um grupo de trinta in
dustriais de Kansas City, no Estado de Missouri, igualmente interessado 
em conhecer as possibilidades oferecidas pelo mercado nacional. Poucos 
dias mais tarde, já conferenciava com os diretores da Fábrica Fokker, In
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dústria Aeronáutica S.A., sobre a necessidade de serem ampliadas suas 
instalações, existen tes no Galeão, tendo em vista a fabricação de aviões 
no Brasil. Naquele período, mantive entendimentos, também, com o Sr. 
Ulrich Haberland,  diretorgeral da BayerLeverkusen, sobre a instalação 
de novas fábricas da empresa no Brasil.

A situação em que encontrei o Brasil, ao assumir o governo, não 
era – como já disse – encorajadora. Sua economia acusava instabilidade e 
a inflação já revelava um perigoso ritmo ascensional. A crise vinha de trás, 
e Café Filho, durante o seu governo, havia enfrentado gravíssimos pro
blemas de pagamento. Assim, ao chegar ao Catete, não sabia como fazer 
face àqueles graves pro blemas: executar o programa de metas e solucio
nar, simultanea mente, a crise financeira. Para agravar ainda mais a minha 
posição, meus técnicos estavam divididos também em duas correntes de 
opinião. Alguns, chefiados por Lucas Lopes, eram a favor de um plano de 
estabilização monetária; e outros, liderados por José Ma ria Alkmin, que era 
o ministro da Fazenda, combatiam a ideia.

Além do mais, a situação interna exigia providências urgentes. 
As perspectivas de déficit orçamentário se tornaram mais graves após o au
mento de vencimentos dos funcionários civis e militares, o qual, estimado 
inicialmente em 20 bilhões de cruzeiros, elevouse, na realidade, para 30 
bilhões de cruzeiros.

Assim, aos 71,5 bilhões de cruzeiros de despesas autorizadas na 
lei orçamentária somarseiam outras autorizações. Havia que considerar, 
ainda, as despesas extraorçamentárias que o governo se veria obrigado a 
realizar durante o ano, bem como o desequilí brio financeiro das autarquias 
federais. O déficit para 1956 estava previsto, pois, em 50 bilhões de cruzei
ros antigos, o qual, embora hoje pareça ridículo, dada a desvalorização da 
moeda, na época era assustador.

Até então, o que se fizera no Brasil era administrálo com visão 
liliputiana. Nosso progresso seguia a linha litorânea, com uma faixa de 
penetração não superior a 100 quilômetros, e mesmo essa “civi lização de 
fachada”, na expressão de Sílvio Romero e Alberto Tor res, acusava nume
rosas soluções de continuidade, por falta de vias de comunicações terres
tres, já que as linhas marítimas pratica mente não existiam dadas a falta de 
navios e a imprestabilidade dos portos. No tocante a rodovias, repetiase 
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a assustadora e depri mente disparidade. Nossas estradas federais somavam 
20 mil km, com apenas 800 km asfaltados. O dilema que teria de en frentar 
era angustiante. Além do déficit orçamentário previsto, to dos os problemas 
de infraestrutura do país estavam por ser resol vidos. Havia agitação nos cír
culos políticos, com a UDN liderando uma campanha de desmoralização 
do novo governo. E, nos quartéis, ainda fermentavam ressentimentos, com 
as Forças Armadas sendo trabalhadas por uma minoria de inconformados 
que não perdoava ao general Teixeira Lott haver frustrado a conspiração 
palaciana de novembro de 1955.

Esses aspectos políticos, embora desagradáveis e perigosos, já fa
ziam parte da minha experiência de homem público. Naquele momento, 
porém, o que realmente me preocupava era a divergên cia entre Lucas Lo
pes e José Maria Alkmin, ministro da Fazenda, sobre o caminho a seguir 
no que dizia respeito à crise financeira. A reforma cambial, preconizada 
por Whitaker, havia sido amplamente debatida na imprensa e continuava 
presente no espírito de todos. Havia quem a recomendasse e existiam os 
que a combatiam. Lucas Lopes era a favor de uma reforma cambial. Nesse 
sentido, sua orientação era limitativa. Defendia a execução do programa 
de me tas, mas condicionavao a etapas gradativas de ampliação, de forma a 
não se agravar o problema inflacionário. Já Alkmin julgava que aquela cau
tela seria prejudicial à ação do governo, cuja duração era de apenas cinco 
anos. Tudo teria de ser feito com pressa, talvez até com certa margem de 
risco, porque o resultado das obras – sobre o qual os dois grupos não ali
mentavam qualquer dúvida – cobriria amplamente os encargos assumidos. 
E, nesse sentido – optando por uma alternativa –, propunha realizar uma 
nova política de pre ços para o café, que forneceria os recursos indispensá
veis para se fazer frente à crise interna.

Entre os dois grupos, eu teria de tomar uma decisão. As crises 
econômicas no Brasil, entretanto, comumente têm a sua evolução con
dicionada por fatores políticos. De fato, no mais aceso da disputa, um 
grave acontecimento eclodiu, fazendo com que fosse adiado, por algum 
tempo, o problema da reforma cambial. No dia 11 de fevereiro, pouco 
mais de uma semana após a minha posse, a brasa do ressentimento deixada 
acesa pela reação do general Tei xeira Lott, ao frustrar a conspiração de no
vembro, crepitou de re pente, fazendo surgir uma labareda. Era o episódio 
JacareacangaCachimbo.
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O episódio de Jacareacanga

DESDE QUE ASSUMIRA O GOVERNO, trabalhava dezoito horas 
por dia. Um princípio de administração constitui um teste decisivo. Toda 
a nação me observava, e a imagem que eu refletisse durante aquela primeira 
semana seria definitiva no sentido de compor o juízo que de mim iria fazer 
a opinião pública. No dia 11 de feve reiro de 1956, sendo sábado de carna
val, retireime para a Gávea Pequena, onde pretendia passar os feriados em 
companhia da famí lia. À uma hora, chamaram para o almoço. Mal havia 
me assentado à mesa, avisaramme que o general Teixeira Lott estava ao 
telefone e desejava me falar com urgência. O ministro da Guerra é, por 
temperamento, um homem de poucas palavras. Disse o que dese java e 
desligou. Sua comunicação, porém, era de natureza a causar preocupação. 
Informoume que, naquela manhã, alguns aviões da FAB haviam levan
tado voo no campo dos Afonsos e tinham partido com destino ignorado. 
Aquele gesto de uns poucos oficiais dava a entender que havia uma rebelião 
na Aeronáutica.

Tentei me comunicar, em seguida, com o brigadeiro Alves Seco, 
titular daquela pasta, mas fui informado de que ele, fugindo do carna
val, achavase ausente do Rio. Telefonei para o ministro da Marinha, o 
almirante Alves Câmara, que, igualmente, não se encontrava na cidade, 
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mas na Ilha do Governador. Voltei a falar, então, com o general Lott, que 
me forneceu outros detalhes da ocorrência, apurados após seu primeiro 
telefonema. Eu sabia, desde muito, que a Aeronáutica constituía um per
manente foco de inquietação, já que era a área prioritária da pregação de 
Carlos Lacerda. O inconformismo, naquele setor das Forças Armadas, ti
vera início quando o general Dutra derrotara nas urnas o brigadeiro Edu
ardo Gomes, por ocasião das eleições de 1945. O fato gerou um profundo 
sentimento de frustração nos círculos da aviação. Será justo assinalar – a 
título de indispensável recuo histórico, para melhor se compreenderem as 
raízes desse sentimento – que a FAB, tendo sido criada em janeiro de 1941, 
vivera cinco anos sob um clima de euforia durante a gestão do ministro 
Salgado Filho. O político  riograndense, sendo civil, não dispunha de 
vínculos de classe com a corporação e, em face disso, era grande o prestígio 
de que o brigadeiro Eduardo Gomes dispunha no ministério. A suces são 
do presidente Dutra, após um período de relativa calma na Aeronáutica, 
viera reacender a fogueira. É que Getúlio Vargas se elegera presidente, der
rotando Eduardo Gomes, candidato pela se gunda vez. E, como resultado 
disso, iniciarase uma tremenda cam panha de descrédito contra o chefe 
do governo, a qual acabou por provocar a reação de Gregório Fortunato, e 
ocorrera, então, o aten tado da Rua Toneleros. Foi a época da famosa “Re
pública do Ga leão”. 

No seio da Aeronáutica havia ressentimento, frustração e, mes
mo, desespero. O major Haroldo Veloso, oficial bravo e ide alista, não ha
via tomado aquela atitude apenas para se projetar. O que se passava na FAB 
era grave. Desde algum tempo, observavase ali uma profusão de manifes
tos, de memoriais e de proclamações, concitando a corporação a se unir 
para impedir a minha posse.

Na época, ainda estava muito recente o drama do suicídio do 
presidente Getúlio Vargas e muitas pessoas, que não me conhe ciam, imagi
navam que dificilmente eu sairia bem do episódio de Jacareacanga. Quan
do ordenei as primeiras prisões e verifiquei que minhas ordens não eram 
cumpridas, chamei ao Palácio os três ministros militares. A reunião, con
vocada pelo general Nelson de Melo, chefe da minha Casa Militar, havia 
sido marcada para as 15 horas no meu gabinete. Durante a reunião com 
os ministros milita res, o brigadeiro Alves Seco, titular da Aeronáutica, fez
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me um re lato completo do que ocorria na FAB, revelando a situação de 
ex trema fraqueza em que se encontrava o governo naquele setor das Forças 
Armadas. Em face do que ouvi, determinei que dois aviões decolassem, 
seguindo a mesma rota do major Veloso, a fim de que pudesse ser locali
zada a base por ele procurada. Com surpresa, ouvi o titular da Aeronáu
tica responderme, muito constrangido, que não estava em condições de 
atenderme, porque ninguém, na FAB, obedeceria à ordem do governo. 
Sua atitude deixoume perplexo. 

Disfarçando minha indignação, chamei ao telefone o major
aviador Renato Goulart Pereira, meu ajudante de ordens, e pergunteilhe 
se estava disposto a cumprir aquela missão e com quantos homens poderia 
contar para acompanhálo. O major Gou lart citou imediatamente qua
tro nomes. Vireime para o brigadeiro Alves Seco e lhe disse: “Como vê, 
através de uma simples indaga ção, já encontrei cinco pessoas dispostas a 
cumprir uma ordem do governo, e o senhor me afirmou que não existia 
uma só capaz de aceitála!” O ministro da Aeronáutica empalideceu. Man
dei chamar o major Goulart, que se encontrava em outra dependência do 
Palácio, e ordeneilhe que se preparasse para partir no máximo dentro de 
duas horas.

No dia seguinte, a situação se definira. O major Veloso, pilo
tando um bimotor Beechcraft, no 1523, e tendo como companheiro o 
capitão José Chaves Lameirão, rumara para o Brasil Central e, havendo 
feito um pouso em Cachimbo – que era uma clareira na selva, perto da 
margem do rio Tapajós –, seguira para Jacareacanga. Posteriormente, outro 
aviador, o major Paulo Vítor, sabendo que o major Veloso se encontrava 
em Jacareacanga, deco lara do campo da Primeira Zona Aérea, sediada em 
Belém, num Douglas C47 e, ao chegar ali, solidarizarase com os revol
tosos, acrescentando mais um avião ao contingente do major Veloso. Nos 
campos em que pousava, o major Veloso retirava os cristais das es tações de 
rádio – de forma a impedir as comunicações – e interdi tava as pistas, obs
truindoas com troncos de árvores e tambores de gasolina. Dessa forma, ele 
passara por Aragarças e Cachimbo e ha via se fixado na região de Belterra, 
Itaituba, Jacareacanga e Santa rém, sendo que este último aeroporto era de 
certa importância para a navegação comercial.
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Dois aviões haviam seguido, na manhã seguinte, cobrindo a 
mesma rota do major Veloso e, após uma série de peripécias, ti nham ater
rissado em Cachimbo, levantando a interdição do aero porto. Também, 
atendendo à solicitação do brigadeiro Alves Ca bral, bravo e leal coman
dante da Primeira Zona Aérea, foram enviados reforços para Belém. A ação 
militar, que havíamos deli neado contra os dois aviadores, era limitar cada 
vez mais sua área de atuação, pelo processo de ocupar todos os campos de 
pouso si tuados em torno da base de que dispunham, até acuálos e obrigá
los à rendição.

Na Aeronáutica, a situação se agravava de momento a mo mento, 
com a quase totalidade da oficialidade da FAB solidária com o major Ve
loso. O brigadeiro Alves Seco não exagerara, ao dizer que não havia quem 
cumprisse as determinações do governo. As guarnições, em face de qual
quer ordem, recusavamse a cumprila e espontaneamente se consideravam 
presas. O Rio estava cheio de rumores, informandose que importantes 
localidades esta vam sendo tomadas, que bases aéreas se haviam declarado 
em re belião e que não tardaria a ser deposto o presidente. Invocavase, a 
propósito de tudo, o precedente da “República do Galeão”.

Logo que se declarara a inquietação nas diferentes bases aé reas, o 
general Lott tomara providências compatíveis com a emer gência, colocan
do de prontidão todas as forças que se achavam si tuadas nas proximidades 
dos focos de efervescência subversiva. Isso acontecera aqui no Rio, assim 
como em Salvador, em Fortaleza e em Belém. Além do mais, ele participava 
de todas as conversa ções no Palácio, confessandose sempre pronto a agir, 
caso a situa ção se deteriorasse ou eu lhe desse alguma ordem a respeito.

Na realidade, minha intenção era solucionar a crise sem a co
operação das forças do Exército. Aliás, o major Veloso, numa entre vista 
concedida ao jornal O Estado de S. Paulo, no dia 19 de feve reiro, em San
tarém, havia declarado, no auge da crise, que lamen tava não haver tomado 
aquela atitude no dia 24 de agosto de 1954, data do suicídio de Getúlio 
Vargas. Seu gesto representava o pros seguimento de um plano que havia 
sido apenas interrompido, mas que seria executado. Referiuse a “ordens 
superiores”, às quais es taria obedecendo, dando a entender, com isso, que 
agia em conso nância ou por determinação da liderança udenista no seio 
da FAB.
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Após as indecisões iniciais, compreensíveis em face do caráter 
inédito da aventura, providências enérgicas foram tomadas pelo governo. 
A primeira foi a de enviar o então coronel Adamastor Cantalício a Forta
leza, onde deveria se juntar à tropa da base aérea ali existente e seguir para 
Jacareacanga. O coronel levara nove horas de viagem e, ao chegar a For
taleza telefonarame, declarando que precisava voltar imediatamente, para 
me falar pessoalmente, pois a situação no Ceará não era a que pensávamos. 
Disselhe que per manecesse em Fortaleza e cumprisse a missão de que ha
via sido encarregado. O coronel Adamastor Cantalício de nada mais me 
in formou e, no dia seguinte, ainda sem qualquer notícia do Ceará, mandei 
chamar o brigadeiro Correia de Melo e lhe disse, sem ro deios: “Segundo 
penso, alguma coisa está errada em Fortaleza. O senhor está disposto a 
aceitar a missão de ir ao Ceará?” Correia de Melo não revelou a menor 
hesitação. “Seguirei imediatamente” – respondeume, e acrescentou: “Suas 
ordens serão cumpridas.”

De fato, a base aérea de Fortaleza estava em grande agitação. 
A guarnição, em sua maioria, era simpática à atitude do major Veloso e 
desse sentimento partilhavam o comandante, coronel José Ravares Borde
aux, e o subcomandante, major Paulo Sousa e Silva. O brigadeiro Melo, 
ao chegar, reuniu toda a oficialidade e, sem sub terfúgios, disse ao que ia: 
“Estou incumbido da missão de ocupar Jacareacanga, e é para lá que vamos 
todos.” Interveio o coronel Bordeaux, declarando que desejava dar uma 
explicação. Correia de Melo cortoulhe a vaza, impedindoo que falasse: 
“A hora não é de explicações, coronel. Desejo apenas que me responda sim 
ou não à expedição que estou comandando.” O coronel empalideceu, mas 
respondeu com firmeza: “Não.” O brigadeiro Melo deulhe voz de prisão. 
Em seguida, dirigiuse a cada um dos oficiais, e grande nú mero deles res
pondeu “não”, e todos foram imediatamente presos.

O que acontecera no Ceará havia ocorrido em Salvador e iria 
ter lugar, também, em Belém. Como se vê, o movimento estava bem ar
ticulado e confirmava as palavras do major Veloso de que estava “agindo 
por ordens superiores”. Em face da situação, reuni mais uma vez os mi
nistros militares e decidimos combater os sediciosos através de uma expe
dição da qual participassem as três Ar mas: o Exército, a Marinha e a Ae
ronáutica. Na reunião, realizada no Catete, ficara combinado o seguinte: 
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a operação se processaria através de uma conjugação de paraquedistas 
com tropas transpor tadas por via fluvial, tendo o auxílio de soldados da 
Aeronáutica, levados para a área em aviões Catalina. Tratavase, como 
se vê, de uma operação militar tríplice, tendo em vista justamente evitar 
sa crifícios de vidas humanas e danos aos aeroportos e às cidades que lhes 
ficassem nas imediações. O major Veloso e o capitão Lameirão tinham a 
seu favor dois fatores da maior relevância: integral conhe cimento da área 
e possibilidade de se ocultar na selva, o que torna ria a captura particu
larmente difícil. Quanto ao elemento humano de que dispunham, era o 
mais escasso possível. Além deles pró prios, encontravamse na região cer
ca de 20 homens equipados com metralhadoras. Esses soldados haviam 
seguido com o major Paulo Vítor e o tenente Petit a bordo de um avião 
C47 (Curtis Commander) para Santarém, a fim de obter a rendição dos 
revoltosos. Ali chegando, tinham aderido ao major Veloso, passando a 
constituir, então, sua “tropa de resistência”. Existiam ainda civis e uns 
poucos índios dispondo de armas de caça. A imprensa udenista do Rio, 
porém, atroava os ares, referindose aos 5 mil homens que formavam o 
“exército” do major Veloso.

Acertados os planos, teve início a tarefa da execução. Logo sur
giram as primeiras dificuldades. Como não havia aviões sufi cientes no Rio, 
ordenei a contratação de três aparelhos do Loide Aéreo Nacional, empresa 
privada, cujos diretores estavam empe nhados em auxiliar o governo. Dada 
a situação de inquietação rei nante nos círculos da Aeronáutica, estabelece
rase uma controvér sia sobre o local de onde deveriam partir os aparelhos. 
Como os paraquedistas eram do Exército, os oficiais da FAB, remoendo o 
velho ressentimento em relação ao general Lott, não disfarçavam sua repul
sa em transportar soldados que iam combater dois colegas que se achavam 
em rebelião. Nessas condições, não se sabia se a partida teria lugar no Ga
leão ou no campo dos Afonsos.

Para solucionar o caso, realizarase uma reunião do comandante 
do CONTA com o general Santa Rosa, que chefiava a Divisão Aero Trans
portada do Exército, e, nela, ficara decidido que a saída seria do campo 
dos Afonsos. Informados da decisão, alguns oficiais foram dormir naquele 
campo, pois teriam de levantar voo muito cedo. Durante a noite, porém, 
ocorreram outros fatos que tornaram obrigatório o retardamento da parti
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da dos paraquedistas e que fosse trocado, igualmente, o local da saída: em 
vez do campo dos Afonsos, os aviões partiriam do Galeão.

Os paraquedistas deslocaramse, então, para o novo local de 
partida e ficaram aguardando os aviões da FAB e do Loide Aéreo, que se
riam pilotados por elementos da Aeronáutica. Minutos e quartos de hora 
passaram – e nada dos aviões. Meia hora; uma hora; duas horas; e a espera 
se prolongava, sem que alguém pu desse explicar o motivo do atraso. Afi
nal, os aviões apareceram e, após a aterrissagem, o tenentecoronel Ivo 
Gastaldoni, comandante do 2o grupo de transportes da FAB, declarara 
ao brigadeiro Alberto Barcelos: “Os meus homens não vão cumprir esta 
missão. Vimos entregar os aviões, mas não seguiremos para o Norte.” O 
brigadeiro desejou saber o que se passava e o tenentecoronel Gas taldoni, 
que por sinal é casado com uma prima do major Haroldo Veloso, infor
mou que estava solidário com seus companheiros de farda que se negavam 
a cumprir a missão. Foi feita a chamada dos aviadores presentes, para que 
cada um declarasse qual era a sua atitude. Quatorze recusaramse a fazer a 
viagem e foram imediata mente presos.

Assim, a viagem dos paraquedistas para Belém realizouse sob 
um ambiente de grande tensão. A fim de me certificar de que tudo acabara 
bem, pedi ao comandante da esquadrilha que, ao deixar o Rio, fizesse os 
aviões sobrevoar o Laranjeiras, o que seria um sinal de que tudo estaria se 
processando de acordo com os planos. Na quela noite, quando o último 
aparelho levantou voo, muitos milita res respiraram aliviados. E, minutos 
depois, chegara a minha vez de relaxar os nervos, pois, às 22 horas preci
samente, ouvi o ronco dos motores sobre o Palácio, em saudação ao presi
dente que lhes dese java boa viagem.

Mal refeito das preocupações que a partida dos paraquedistas 
me tinha dado, uma desagradável notícia chegavame do Norte. Era o co
mandante Edir Rocha, diretor do Serviço de Navegação no Amazonas e 
Portos do Pará, que em telegrama solicitava demissão do cargo, por haver 
recebido ordens para entregar o navio Presi dente Vargas para o transporte 
de tropas para Santarém. Nesse te legrama, dizia o demissionário: “Repug
name, senhor presidente, como oficial superior da Armada, cônscio de sua 
lealdade, cooperar na ação militar conjunta de fazer transportar tropas que 
objetivam a silenciar um grito profundo de sentimento de rebeldia, contra 
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a situação reinante, dado por um grupo de bravos que, com gesto raro de 
heroísmo, mostram à nação a necessidade de se mudar, por completo, a 
atual política militar”. Era o velho ressentimento contra o general Lott que 
aflorava, de novo, e desta vez por inicia tiva de um elemento da Marinha.

Entretanto, apesar das defecções, da resistência passiva e mesmo da 
franca oposição de numerosos elementos da FAB, a ope ração tríplice foi levada 
a efeito. Antes, porém, da ação decisiva, um avião Catalina sobrevoara Santarém, 
lançando panfletos que continham um apelo de rendição dirigido ao major Veloso, 
já que sua situação era insustentável. Esse apelo não obteve resposta.

No dia 23 de fevereiro, a operação tríplice atingia seu clímax, 
com as tropas governamentais apertando o cerco em torno do re duto re
belde. Em face da impossibilidade de resistir, o major Ve loso e seus com
panheiros decidiram abandonar Santarém, refugiandose em Itaituba, pe
quena localidade com cerca de mil habitantes, situada à margem do rio 
Tapajós. Isso não impediu, en tretanto, que as operações programadas fos
sem executadas à risca.

O major Veloso demorarase pouco em Itaituba. Fora ali ape
nas para obter combustível de que necessitava, e que transportara para 
Jacareacanga. Durante o regresso, quando se encontrava em Vila de São 
Luís, ocorrera um choque – o único de toda a expedi ção – de alguns dos 
seus adeptos com um destacamento sob o comando do coronel Delayti, do 
qual resultou a morte de um civil de nome Cazuza. Os sediciosos fugiram, 
embrenhandose na selva. Em face do choque em Vila São Luís, o major 
Veloso compreen dera que cada dia estariam mais próximas as tropas gover
nistas e, assim, no dia 26 de fevereiro, decidira regressar para Jacareacanga, 
onde se encontravam o major Paulo Vítor e o capitão Lameirão. Tomara 
a lancha Atsa e seguira pelo rio Tapajós, mas sua embarca ção fora avistada 
pelo piloto de um Catalina, que tentara interceptála, sobrevoandoa, du
rante algum tempo, ao longo do rio.

Sentindose perseguido, o major Veloso resolvera realizar uma 
manobra de despistamento. Aproveitando a escuridão da noite, modificara 
seus planos, voltando para Itaituba. Mas, ao passar pela localidade de Itaiti
ninga, desembarcara na ilha de Paranamirim, onde procurou refúgio numa 
casa pequena, dizendose jornalista em missão na área. Um morador da 
ilha, desconfiado, logo procu rara as autoridades militares em Itaituba e, na 
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presença do briga deiro Alves Cabral, denunciara a presença, na localidade, 
de um homem louro. Os demais traços físicos, descritos pelo caiçara, coin
cidiam com os do major Veloso, e o brigadeiro Cabral ordenara que uma 
patrulha se dirigisse para Itaitininga. Com efeito, na ilha de Paranamirim, 
numa choupana –  sentado num caixote, a barba crescida e abatido –,  es
tava o aviador rebelde.

Surpreendido com a ordem de prisão, Veloso não resistiu, en
tregando sua arma. Quanto ao major Paulo Vítor e ao capitão La meirão, o 
desfecho do drama, embora melancólico, apresentara al guma variação. Os 
dois pilotos, percebendo a aproximação do ini migo, tomaram o Beechcraft, 
que se encontrava em seu poder, e, antes que as tropas chegassem a Jacare
acanga, levantaram voo, refugiandose na Bolívia. No dia 29 de fevereiro, 
quando os tripu lantes dos Catalina da FAB sobrevoaram a cidade, viram o 
campo de pouso – que seria o local da batalha final – pontilhado de mastros, 
na ponta dos quais drapejavam lenços brancos, indicando rendição.

A inquietação passara. A ordem fora restabelecida. E, enquanto 
os udenistas punham a boca no mundo, denunciando a onda de repressão 
que, desde logo, iria assolar o país, eu enviava ao Con gresso o seguinte 
projeto de lei.

O Congresso Nacional, tendo em vista o que dispõe o art. 66, no V, 
da Constituição Federal, decreta:

Art. 1o – É concedida ampla e irrestrita anistia a todos os civis e mi-
litares que, direta ou indiretamente, se envolveram nos movimentos, 
inclusive os que se recusaram a cumprir ordens de seus superiores, 
ocorridos no país a partir de 10 de novembro de 1955 até primeiro 
de março de 1956, ficando em perpétuo silêncio quaisquer processos 
criminais e disciplinares relativos aos mes mos fatos.
Art. 2o – Este decreto entrará em vigor na data de sua publi cação.
Art. 3o – Revogam-se as disposições em contrário
À rebelião armada, eu respondia com clemência. Aos que cons

piraram contra a minha posse concedia irrestrito perdão. Aos que diziam 
que meu governo seria revanchista replicava anis tiando indistintamente 
todos os inimigos. Dissera, durante a cam panha que daria paz e desen
volvimento ao país. As promessas do candidato haviam começado a ser 
cumpridas pelo presidente.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Monetarismo ou desenvolvimento

OS GESTOS DE CLEMÊNCIA E DE CONCÓRDIA nem sempre são 
bem compreendidos. Meus amigos – sobretudo os militares – tudo fi zeram 
para que não abrisse mão do direito de punir os que haviam violado a 
disciplina. Não fora diferente a reação nos círculos da oposição, embora 
ditada por outras razões. A medida desagradara os adversários só porque 
iria contribuir para aliviar a tensão rei nante no país. Assim é que, ao ser 
divulgado o texto do anteprojeto, o deputado Rafael Correia de Oliveira, 
da UDN, reagira: “Não há anistia que sirva para ressuscitar Cazuza. A 
magnanimidade do governo vem muito tarde.” Ora, a prisão do major 
Veloso ocorrera no dia 29 de fevereiro e o anteprojeto fora enviado ao 
Congresso no dia seguinte, isto é, 1o de março. O representante udenista 
dese java, naturalmente, que os revoltosos já houvessem iniciado a rebe lião 
previamente anistiados. Se se referia a Cazuza, a alegação ainda era mais 
absurda. Tratavase de um civil que se declarara em rebelião e havia resisti
do à ordem de prisão dada por forças lega listas. E ainda mais: trocara tiros 
com essas forças, fora vitimado durante a refrega. Acrescentava o deputado 
udenista: “Quem anis tiará Cazuza?” Já o senador Rui Palmeira, vicelíder 
da UDN na Câmara Alta, definia, segundo o facciosismo característico do 
seu partido, a medida de clemência: “Esta anistia não é um gesto de gene
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rosidade do governo. O Sr. Juscelino Kubitschek está apenas procurando 
comprar tranquilidade para si mesmo.” 

Entretanto, tive de vencer, igualmente, graves antagonismos no 
seio do próprio governo. O brigadeiro Alves Cabral, que capturara o ma
jor Veloso, declarara em Belém: “Se for concedida a anistia, eu é que irei 
para a cadeia. Depois desse trabalho insano, após expormos nossa vida nos 
riscos do embate armado, tudo será anulado, como se nada tivesse havido. 
O Brasil é o país da ordem e da disciplina, e esses princípios devem ser 
respeitados.” 

Tudo, entretanto, foi contornado. A anistia foi votada, embora 
com alguns acréscimos, e a medida obteve enorme repercussão no seio da 
opinião pública. Assim, o episódio de Jacareacanga só havia servido para 
interromper o ritmo de atividade com que se iniciara o governo. 

Estreitei meus contatos com os representantes de grupos es
trangeiros que pretendiam colaborar na obra do nosso desenvolvi mento, 
e, entre eles, merece referência especial o grupo Krupp da Alemanha. Dos 
entendimentos iniciais com os diretores dessas empresas, vindos ao Brasil 
para dar prosseguimento às conversa ções entabuladas por ocasião da mi
nha visita à Europa, resultara a consolidação do projeto de instalação, no 
país, de uma fábrica de locomotivas.

Realizei, nessa época, minha primeira viagem administrativa, 
inspecionando os trabalhos de construção da rodovia BR3, a RioBelo 
Horizonte. Essa estrada estava pavimentada apenas no seu trecho final, isto 
é, de Juiz de Fora ao Rio. Incumbi o DNER de elaborar o plano de um 
novo traçado, que seguiria pelos chapadões que se abriam no costado das 
montanhas, de forma a evitar as curvas que tanto prejudicavam a fluidez 
do tráfego no trecho final. A estrada teria 245 quilômetros e deveria ser 
construída no período recorde de um ano. Marquei, desde logo, a data 
da inaugu ração: no dia em que se comemorasse o primeiro aniversário do 
meu governo.

Extinto o foco de rebeldia de Jacareacanga, o brigadeiro Alves 
Seco julgara que havia chegado a oportunidade de se exonerar da pasta da 
Aeronáutica. Após a desinteligência inicial, o ilustre mili tar, mesmo assim, 
permanecera no posto, revelando com esse gesto seu alto espírito patriótico 
e sua admirável formação moral. Para substituílo, convidei o brigadeiro 
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Henrique Fleiuss, diretor do Ensino da Aeronáutica. Recomendei ao novo 
ministro que procu rasse desarmar os espíritos, que não fizesse discrimina
ção contra os inimigos do governo e que agisse de forma que se extinguisse, 
por falta de motivo, a efervescência que desde muito lavrara no seio da 
corporação. O ministro Fleiuss foi perfeito no desempenho de sua missão.

O fato de haver realizado a primeira reunião do Ministério às 
7 horas da manhã era simbólico. Iria começar cedo para acabar em tem
po – como se dizia em Minas. Tinha em mente alterar, por completo, os 
métodos de se governar. Voaria pelos céus do Brasil – como havia feito 
durante o meu tempo de governador – fiscalizando pessoalmente todas 
as obras. Não me guiaria por informações de terceiros. Surgido o pro
blema, iria examinálo in loco, com técnicos de confiança, e debateria as 
soluções sugeridas. Na parede do meu gabinete possuía, de um lado, um 
mapa do Brasil e, de outro, um gráfico das metas, separadas em colunas. 
Usando aqueles dois quadros, tinha sempre na memória os assuntos que 
exigiam prioridades: um, lembravame o problema; e o outro me revela
va, através da parte colorida da respectiva coluna, o estágio de execução 
de cada meta. Ao pé de cada coluna, viase a data fixada para a conclusão 
da respectiva obra. 

As Metas dispunham de uma quota de financiamento em cru
zeiros, destinados às obras de engenharia civil, e contavam com outra em 
dólares, para a aquisição de maquinismos e para os traba lhos de acaba
mento. No início do governo, esses recursos eram liberados segundo um 
precário sistema de entendimentos pessoais, mais tarde ratificados por 
convênios devidamente assinados. Nes sas condições, eu telefonava fre
quentemente para o nosso embai xador em Washington, o comandante 
Amaral Peixoto, transmitindolhe instruções. No princípio, essas cha
madas telefôni cas davam origem a malentendidos. Os interlocutores, 
colhidos de surpresa, julgavam que eram trotes de amigos e, por isso, 
ouvi, várias vezes, respostas desconcertantes, como a seguinte: “É o presi
dente Kubitschek quem está falando? Pois aqui é o Papa Pio XII.” E a 
ligação era bruscamente interrompida.

Quando saía do quarto às 7h30min da manhã, vestido e bar
beado, já tinha elaborado todo o programa do dia. O telefone constituiu, 
sem dúvida, um dos meus melhores auxiliares e a ele devo o andamento da 
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minha administração, a qual, no que diz respeito à velocidade, foi verda
deiramente revolucionária.

Desde muito vinha me informando, pelos jornais, sobre o que 
era o transporte para os subúrbios do Rio, com trens superlotados e sem 
horário, paradas inexplicáveis, vagões sujos e sem qualquer conforto. No 
dia 24 de fevereiro – três semanas após a minha posse – decidi agir à mi
nha maneira. Fui sozinho à estação Pedro II, às 18 horas, em pleno rush 
do tráfego para os subúrbios. Per corri as plataformas. Entrei nos vagões 
superlotados. Indaguei sobre os horários de cada comboio. E, por fim, 
deixei que os popu lares se aproximassem de mim e fizessem, de viva voz, 
suas recla mações.

À medida que o tempo passava e progredia a execução do pro
grama de metas, minhas excursões de fiscalização de obras iam se tornando 
mais frequentes e, por fim, passaram a ser diárias. Certa vez, o embaixador 
da Alemanha, pilheriando, perguntoume onde morava: “Se no Catete ou 
no Palácio das Laranjeiras?” Respondilhe, no mesmo tom de bom humor: 
“Nem no Catete nem no Laranjeiras. Moro no céu do Brasil.”

Quando o brigadeiro Alves Cabral, comandante da Primeira 
Zona Aérea, fizera aquelas violentas declarações contra a anistia, que pro
vocaram verdadeiro impacto na opinião pública, tomei uma atitude que 
desconcertou os círculos militares. Estes julgavam que o brigadeiro deveria 
ser enquadrado no regulamento disciplinar das Forças Armadas. Como 
civil, eu não pensava da mesma ma neira. O comandante da Primeira Zona 
Aérea deveria ter razões para proceder como o fizera. Assim, antes de puni
lo, decidi ouvilo. Passeilhe, pois, um telegrama, chamandoo ao Rio. E, 
quando aqui chegou, convideio para almoçar comigo no Catete. Nesse 
en contro, disselhe que julgava do meu dever explicarlhe as razões que 
me haviam impelido a propor a anistia, e o fazia em homena gem à sua 
admirável atitude por ocasião da crise militar. O brigadeiro mostrouse 
sensibilizado com o meu gesto e se desculpou pela precipitação com que 
fizera aquelas declarações.

No exterior o meu governo era observado com interesse. Entre 
os países da Europa, notadamente na França e na Alemanha, havia uma 
expectativa simpática em relação ao programa de metas. Nos Estados Uni
dos, porém, reinava indiferença, ou melhor, ceticismo. Meses antes, nas 
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conversações que realizara em Washington e em Nova Iorque, percebera 
sem esforço essa reação. Quando expunha meus planos, era ouvido com 
polida atenção, mas com absoluta descrença. Lembrome de que, quando 
lhes falei que iria implantar no país a indústria automobilística, os norte
americanos se entreolhavam num misto de menosprezo e espanto, e um 
deles, mais extrovertido, não se conteve: “Seus planos são grandiosos, se
nhor presidente, mas os carros que rodarão nas estradas do Brasil du rante 
o seu governo, e ainda por muitas e muitas gerações, conti nuarão sendo 
os norteamericanos.” Repliquei, com vivacidade: “Compreendo sua des
crença, mas, igualmente, devo ser franco. No dia 31 de dezembro de 1957, 
atravessarei a principal avenida do Rio dirigindo um carro inteiramente 
fabricado no Brasil.” Daí a razão por que, quando Richard Nixon veio ao 
Brasil, para assistir à minha posse, decidi discutir com ele, em bases con
cretas, os finan ciamentos que os Estados Unidos poderiam conceder ao 
meu go verno. Dezenas de projetos, elaborados pela Comissão Mista Brasil
Estados Unidos, encontravamse em Washington, desde muito tempo – 
alguns remontando ao governo Getúlio Vargas –, em relação aos quais as 
autoridades norteamericanas nenhuma atitude haviam tomado.

Naquele momento, eu vivia – como disse – um período de preo
cupações, com a simultaneidade de problemas políticos e fi nanceiros agindo 
de forma violenta sobre o meu governo. O clima que se respirava naquele 
primeiro mês de administração era, sem dúvida, desagradável. As causas vi
nham de trás e remontavam ao tempo de Getúlio Vargas. O café sempre 
representou um fator de cisivo na nossa posição cambial, mas esse produto, 
sofrendo as consequências de erros de visão política e da agitação interna que 
desde algum tempo vinham ameaçando o regime, atravessava uma crise sem 
precedentes. Basta dizer que, entre o atentado da Rua Toneleros e o suicídio 
do presidente, o café caíra 200 pontos por dia na bolsa de Nova Iorque, e que 
o seu preço chegara a 50 centavos, o que era inédito. José Maria Whitaker 
tentara encontrar a saída para o impasse, através de uma reforma cambial. 
O que pre tendia era uma política de câmbio livre, de taxa flutuante, pois o 
regime vigente era mais ou menos o que havia sido instituído por Osvaldo 
Aranha, durante o tempo da Cacex. Houve reação no seio do governo. Julga
ram que a reforma era ortodoxa e que iria elevar brutalmente o nível do custo 
de vida. Café Filho procurou ouvir minha opinião, assim como a dos demais 
candidatos à presi dência, sobre a viabilidade da reforma. Ora, uma medida 
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dessa natureza é complexa em excesso para ser discutida por candidatos em 
campanha. O problema, porém, permaneceu em evidência, sendo discuti
do na imprensa por leigos e técnicos. Sentindose desprestigiado, Whitaker 
demitirase. A bomba, passando de um a outro, viera cair em minhas mãos. 
Meus auxiliares divergiam, igualmente, sobre o remédio a ser utilizado na 
crise e estabelecerase uma polêmica no seio do governo.

Após ouvir muita gente, decidi chamar ao Rio Edward Berns
tein, diretor econômico do Fundo Monetário Internacional, e o Sr. Otávio 
Paranaguá, representante do Brasil naquele Fundo. Desejava discutir com 
eles os aspectos bons ou maus da reforma, de modo a ficar capacitado a 
tomar uma decisão.

Não satisfeito com a presença desses dois técnicos no Rio, pro
movi uma série de reuniões no Catete, com a presença do ministro Alk
min, de Lucas Lopes e das principais autoridades que integrava a equipe 
governamental incumbida de zelar pelo setor econômicofinanceiro do 
país. Essas reuniões tinham início às 7 horas da manhã e muitas vezes se 
prolongavam até 11 ou 12 horas, repetindose nos dias consecutivos, e 
atingiram, por fim, ao total de cerca de 200 horas de trabalho. 

No Ministério da Fazenda já se respirava um clima de tensão. 
Nos círculos empresariais desenvolverase uma mentalidade de expectativa 
ansiosa. O país, refletindo as divergências que eram evidentes no seio do 
governo, estava parado, olhando para mim, à espera de uma decisão. O 
problema atingira, de fato, sua fase aguda.

Decidi colocar um ponto final na interminável discussão. Mar
quei uma reunião, que seria a última, para o dia 17 de março, às 7 horas da 
noite, no Catete. Os dois grupos deveriam estar presentes e, através de uma 
votação, eu teria uma ideia da média das opi niões e estaria em condições 
de tomar uma decisão definitiva: ou a reforma cambial, como preconiza
vam Lucas Lopes e Roberto Cam pos, ou a defesa dos preços do café, como 
sugeria Alkmin.

Naquela época, o programa de metas estava estruturado em 
suas linhas gerias. A cada uma das metas correspondia o investimento, em 
cruzeiros e em moeda estrangeira, julgado necessário para se alcançar, na 
data programada, o objetivo visado em cada setor específico, declarando
se quanto possível a fonte de financiamento da inversão. Expressavamse 
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tais investimentos por seus valores nominais, sujeitos a uma taxa anual de 
inflação de 13,5% sobre sua parcela em cruzeiros. 

Com esse programa inicialmente proposto como ponto de par
tida, o Conselho do Desenvolvimento iria trabalhar no preparo de relatórios 
sobre as metas principais, desdobrandose em projetos individuais a serem 
executados pelo governo, pela iniciativa pri vada e por sociedades de econo
mia mista. Assim, por exemplo, o relatório sobre a situação da siderurgia 
brasileira foi o documento que serviu de base ao projeto de instalação da 
Usiminas, finan ciada parcialmente com capitais japoneses. Os relatórios so
bre a renovação do equipamento ferroviário e sobre o reaparelhamento e dra
gagem de portos, justificaram, junto ao ExportImport Bank, a concessão, 
ao Brasil, de um financiamento em longo prazo de 125 milhões de dólares. 
Outro relatório, inicialmente elaborado no Conselho do Desenvolvimento, 
deu margem à implantação da in dústria automobilística no país.

Podese dizer que o programa de metas foi concebido tendo em 
vista dois objetivos: realizar e também saber como obter os recursos para 
essas realizações.

Quanto aos financiamentos para os projetos específicos, no 
campo do desenvolvimento econômico nacional, a verdade é que, após 
as sondagens iniciais, não encontramos, da parte do Banco In ternacional 
de Reconstrução e Fomento, a receptividade que nos seria lícito esperar. 
Tivemos de voltar nossos entendimentos para o ExportImport Bank, de 
Washington. Assim é que, paralelamente às conversações que se realizavam 
no exterior, o governo preparavase para solicitar ao Congresso a revisão 
da legislação do imposto único sobre combustíveis, a criação do Fundo de 
Marinha Mercante e a criação do Fundo de Eletrificação.

Naquele momento, porém, eu vivia a ansiedade natural de quem 
deseja muito realizar e não dispõe dos recursos materiais para fazêlo. Daí a 
razão por que tinha necessidade de resolver, com a maior urgência possível, 
aquela situação de divergência, no seio da administração, referente à refor
ma cambial. No primeiro encontro que tive com Edward Bernstein e com 
Paranaguá, após cada um deles haver feito uma brilhante exposição, defen
dendo seus respectivos pontos de vista, fizlhes, de chofre, duas perguntas 
apenas: a) a reforma cambial acarretaria sensível aumento do custo de vida?  
e b) a reforma cambial impediria o governo de executar o programa de 
metas, tão amplamente anunciado? Em ambos os ca sos, as respostas foram 
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afirmativas. Essas duas consequências – excluindose outros argumentos – já 
bastavam para alicerçar meu próprio julgamento, feito intimamente, con
tra a reforma cambial. Em hipótese alguma iria agravar as dificuldades do 
povo ou con cordaria em deixar de realizar o programa de metas.

Essa tensão, reinante no seio do governo, evoluiu até o dia 17 
de março, quando o assunto deveria ser resolvido. A reunião teve início 
à hora prefixada e estavam presentes: José Maria Alkmin, ministro da 
Fazenda; Lucas Lopes, secretáriogeral do Conselho do Desenvolvimento 
e presidente do BNDE1; Sebastião Pais de Almeida, presidente do Banco 
do Brasil; Paulo Pook Correia, diretor do mesmo banco; Tancredo Neves 
Roberto Campos Casimiro Ribeiro Edward Bernstein, diretor do Depar
tamento Econômico do Fundo Monetário Internacional Otávio Parana
guá e Iná de Figueiredo. Assumi a presidência e dei início aos debates. 

Falaram diversos oradores, defendendo suas respectivas teses, e 
a discussão tornara ainda mais evidente que nenhuma solução poderia ser 
encontrada através de uma votação. Não me preocupei com as divergên
cias. Já tinha a minha opinião formada e esta, em última análise, é que iria 
prevalecer. A votação fora um artifício de que havia lançado mão para saber 
como pensava cada um dos meus auxiliares. Findos os debates, pus em 
votação o problema. O resul tado foi surpreendente: 5 contra 5.

Tomando a palavra, fiz um ligeiro discurso apreciando o resul
tado daquele pleito sui generis. “Acabamos de ouvir diversas opiniões e 
constatamos que profundas divergências reinam no que diz respeito à re
forma cambial.” E prossegui: “Verifico, entretanto, que os que têm respon
sabilidade política no governo são contra a reforma e mostraramse a favor 
dela apenas os técnicos. Caberá a mim, pois, como presidente, dar o voto 
de minerva. Fico com o meu ministro da Fazenda.” Palmas de um lado, 
enquanto um constrangido silêncio fezse sentir do outro. Estava salvo o 
programa de metas.

1. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, hoje Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES).
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Preparativos para a arrancada

NÃO FOI FÁCIL, após tantos embaraços políticos, dar a arranca
da que havia planejado no rumo do desenvolvimento. Enquanto me didas 
concretas estavam sendo planejadas, eu falava ao povo, com frequência, 
através da Voz do Brasil. Insistia na pregação desenvolvimentista, certo de 
que, à força de ferir sempre a mesma tecla, conseguiria despertar a nação 
para a cruzada que estava prestes a empreender. Outro assunto que nunca 
faltava às minhas palestras radiofônicas era o propósito de promover, tanto 
mais cedo quanto possível, um geral desarmamento dos espíritos. Nesse 
sentido, referiame à tarefa que deveria realizar e apelava para “os partidos 
políticos, para as organizações de classe, para todos os homens de respon
sabilidade”, esperando que revelassem a mesma compreen são e se mostras
sem animados dos mesmos propósitos. E declarava que meu pensamento 
poderia ser resumido em três palavras: paz, ordem e trabalho.

Enquanto os projetos específicos estavam sendo elaborados, 
procurava manter em atividade a administração, promovendo al gumas 
medidas que, embora de emergência, iriam se entrosar, mais tarde, no pro
grama de metas. Assim é que autorizei a Estrada de Ferro SantosJundiaí 
a celebrar diretamente com fabricantes norteamericanos de equipamen
tos e materiais contratos até o li mite de 5 milhões, 375 mil dólares, su
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plementares ao financiamento que lhe havia sido fornecido pelo Export
lmport Bank. A operação com o Eximbank, com garantia do Tesouro 
Nacional, no montante de 25 milhões de dólares, destinavase à aquisição 
de materiais, aparelhamentos e máquinas, dentro do programa de reequi
pamento da ferrovia. Na mesma época, autorizei o Departamento Nacio
nal de Obras e Saneamento a aplicar a dotação orçamentária na estrada de 
rodagem RioPetrópolis. No dia 24 de fevereiro, eu fizera, como já foi dito, 
uma visita de surpresa à estação Pedro II e, já no dia 8 de março, o mi nistro 
da Viação levarame a súmula do programa de reaparelhamento do sistema 
de transporte ferroviário nos subúrbios cariocas. De acordo com esse pla
no, deveriam chegar ao Brasil, até junho – quatro meses depois – 27 carros 
elétricos e, até dezembro, 99 car ros, compreendendo 33 novas unidades.

No mês de março, autorizei a Comissão do Vale do São Fran
cisco a celebrar convênios com o stado de Pernambuco para a execução do 
plano de rodovias da Comissão naquele estado, plano que compreendia a 
construção de 720 quilômetros de estradas. Numa viagem administrativa 
que fiz ao Espírito Santo, anunciei que acabava de determinar as primei
ras providências para que a Companhia Ferro e Aço de Vitória, pioneira 
da siderurgia naquele Estado, pudesse executar seu plano de expansão. O 
projeto previa, inicialmente, a produção de 50 mil toneladas de produtos 
acabados de aço – produção esta a ser elevada, numa segunda etapa, para 
200 mil toneladas.

O problema da exploração da energia atômica constituía um 
dos itens do programa de metas. Nele estava prevista a instalação de uma 
central pioneira de 10 mil kW. Enquanto os planos definiti vos ainda es
tavam sendo elaborados, autorizei o Conselho Nacional de Pesquisas a 
adquirir, por intermédio da Comissão de Energia Atômica, um reator nu
clear experimental, tipo “piscina”, para a formação, no país, de pessoal 
experimentado em engenharia e ciências nucleares, como também para a 
produção de quantidades experimentais de isótopos radioativos para uso 
médico. Consoante um acordo que havia sido celebrado antes do início 
do meu go verno, os Estados Unidos tinham se comprometido a fornecer 
ao Brasil, sob a forma de arrendamento, o urânio enriquecido de isótopo 
U235 necessário ao funcionamento do reator. Esse reator – o primeiro 
que seria instalado no Hemisfério Sul – teria o valor de 738 milhões de 
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dólares e na sua aquisição a Comissão norteamericana de Energia Atômica 
contribuía com a cota de 350 mil dólares. A pilha deveria ser instalada na 
Cidade Universitária de São Paulo.

No terreno dos empreendimentos rodoviários, tomei diversas 
providências no sentido da aceleração das obras existentes e para a abertura 
de concorrência para a construção de novas rodovias. Na quele momento, 
já estava correndo o prazo que havia fixado para a conclusão da BR3 – a 
RioBelo Horizonte – e que seria na data do primeiro aniversário do meu 
governo.

A questão da energia elétrica era das que, naquele momento, 
mais me preocupavam. Em Minas, criara a CEMIG, que se tornara um 
modelo de organização no gênero. O nosso objetivo era reali zar, em ter
mos práticos e levando em consideração as exigências mais prementes do 
Nordeste – antes que os projetos específicos estivessem prontos –, a ex
pansão da usina de Paulo Afonso, notadamente no setor da distribuição 
de energia. Seria promovida a interiorização de suas linhas de transmissão, 
de modo que a energia produzida pela usina pudesse beneficiar, no menor 
prazo possível, a região geoeconômica tributária daquele empreendimento. 
Ficara estabelecido que as linhas estenderseiam num total de 882 km, 
em diferentes direções, devendo ser montadas 15 subes tações. Simultane
amente, prosseguiriam os estudos dos planos regionais, compreendendo a 
conclusão do plano do Cariri e o início dos planos para o Rio Grande do 
Norte e a região baiana Bon fimJuazeiro.

A questão do petróleo, no Brasil, revelou todas as características 
dos assaltos que os trustes internacionais costumam levar a efeito contra as 
nações subdesenvolvidas. As companhias estran geiras haviam “decretado” 
que não haveria petróleo no país. Nos sos campos petrolíferos, absoluta
mente iguais aos de Chaco, por exemplo, apresentavam uma singularida
de curiosa: enquanto no lado paraguaio da fronteira o “ouro negro” era 
abundante, miste riosamente ele deixava de existir alguns passos adiante, 
ao passarse para o território brasileiro. Não terei necessidade de relembrar 
a luta de Monteiro Lobato para denunciar esse crime à nação. Todas as 
armas e recursos foram utilizados para silenciar essa voz isolada: suborno, 
aliciamento de escribas venais, campanhas de descrédito e até provas téc
nicas forjadas, com a conivência criminosa de geó logos do Ministério da 
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Agricultura. Durante a minha campanha eleitoral, o assunto tornarase 
explosivo. Largos setores da opinião pública haviam se engajado na cam
panha de “O petróleo é nosso”.

A ação dos trustes internacionais era, de fato, predatória. Como 
todos os brasileiros patriotas, eu aderira desde o primeiro momento à cam
panha nacionalista. Ao candidatarme à presidência da Repú blica, tornei 
bem claro o meu pensamento e, entre minhas metas, incluíase a que pre
via o aumento da produção de petróleo de 6.800 barris – produção oficial, 
naquela época – para 100.000 bar ris diários, alvo a ser atingido em 1960, 
último ano do meu go verno.

Nesse período, ocorreu um fato que merece ser recordado. 
Como já tive oportunidade de dizer, eu não dispunha, na época, de quase 
nenhuma imprensa, com exceção do Diário Carioca, de Horácio de Car
valho, que com calor e brilho havia defendido a minha candidatura. Mais 
tarde, obtive a adesão do Correio da Manhã, o bravo e prestigioso matu
tino, fundado por Edmundo Bittencourt, que, na época, era dirigido por 
Paulo Bittencourt.

No aceso da campanha eleitoral, um comentarista político no 
Rio, informado de que me encontrava na cidade, foi buscarme para uma 
entrevista diante das câmeras de uma estação de televisão. Em dado mo
mento, o entrevistador indagoume qual a minha opinião sobre o proble
ma do petróleo. Respondi apoiando, sem restrições, a tese nacionalista. 
Aliás, repetira apenas o que, desde alguns me ses, vinha pregando em todos 
os meus comícios. Ao chegar ao meu apartamento da Rua Sá Ferreira, 
tive notícia de que diversas pes soas já haviam telefonado para apresentar 
suas felicitações. Quinze minutos após o meu retorno, o telefone tocou de 
novo. Era Paulo Bittencourt que desejava me falar.

Ele se mostrou gentil, como era de seu feitio, e declarou que 
estava em casa de um amigo e ouvira, com a maior atenção, a minha en
trevista. Disseme que ela constituíra um êxito, dada a vivacidade com que 
todas as perguntas haviam sido respondidas. Entretanto – em todos os as
suntos, como o petróleo, há sempre um entretanto – não estava de acordo 
com o meu ponto de vista favo rável ao monopólio estatal. Perguntoume 
se a minha afirmação era “para valer”, ou se constituíra simplesmente um 
gesto para cortejar o eleitorado nacionalista. Disselhe que, em toda a mi
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nha cam panha, nunca fizera qualquer afirmação que não fosse “para valer”. 
Paulo Bittencourt ouviume com a maior atenção e disseme, com abso
luta franqueza: “Lamento informarlhe, governador, que, por causa dessa 
sua atitude, o Correio retirará o apoio que, até aqui, vem lhe dando. De 
hoje em diante, estaremos em campos opostos.” Despediuse e desligou. A 
advertência, feita durante a noite, concretizouse no dia seguinte. Quan
do abri o Correio pela manhã, lá estava, na quinta página, composto em 
negrita, uma declaração da direção do jornal, redigida em tom respeitoso, 
mas em termos definitivos. O Correio da Manhã passara para a oposição à 
minha candidatura.

Em meados de abril de 1956, o tenentecoronel Janari Nu nes, 
presidente da Petrobras, falarame com grande entusiasmo dos trabalhos 
que vinham sendo realizados no posto pioneiro de Nova Olinda. Estáva
mos empenhados com a maior determinação naquela batalha, pois o pe
tróleo já constituía na época uma sobre carga terrível para o nosso balanço 
de pagamentos. A produção no Recôncavo atingia, então, 6.800 barris di
ários e o consumo nacional elevavase a 50 vezes aquele volume. Impunha
se, pois, a execução de uma política de dinamismo na Petrobras, de forma 
não digo a suprir esse déficit, o que seria impossível num quinquênio, mas 
a ir reduzindo a distância entre a produção e o consumo, até que o gap 
se tornasse razoavelmente suportável. Na época, diver sas sondas faziam 
perfurações na Amazônia, numa tentativa deses perada de conseguir uma 
diversificação dos campos petrolíferos. O poço de Nova Olinda mostrava
se promissor, e, como estímulo aos engenheiros e técnicos que cumpriam 
seu dever em plena selva, impunhase que o presidente da República fosse 
visitálos e, com o calor de sua presença, fizesse acelerar a heroica tarefa por 
eles em preendida.

Eu desejava sair à noite, do Rio, a fim de não perder tempo em 
face da demorada travessia. O brigadeiro Fleiuss, que era o mi nistro da 
Aeronáutica, julgou que seria uma temeridade o voo no turno. Iria sobre
voar justamente a região mais deserta e sem recur sos do interior do Brasil, 
e em plena escuridão. Se tivesse que fazer uma aterrissagem forçada, nem 
um avião de socorro poderia ser enviado para me recolher. Caso houvesse 
uma pane, estaria irre mediavelmente perdido. Habituado a toda sorte de 
tempo, não aceitei as ponderações do ministro. A viagem estava marcada 
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para às 11 horas da noite e a primeira escala seria em Goiânia. No dia 18 
de abril, rigorosamente dentro do horário estabelecido, o velho Douglas, 
fazendo roncar seus precários motores, levantou voo no Galeão. A noite 
estava sem estrelas e havia prenúncio de tempes tade.

Meu objetivo era Manaus. Da capital do Amazonas, seguiria, 
ainda por via aérea, até a região do rio Madeira, fazendo em navio o per
curso final até as margens do rio Abacaxis, de onde viajaria de jipe até o 
local de perfuração petrolífera no município do mesmo nome. Desse poço, 
rumaria diretamente para Nova Olinda. Entre tanto, havia uma circuns
tância que me forçava a fazer uma parada em Goiânia. É que ali, em ato 
solene, deveria assinar a mensagem a ser enviada ao Congresso, acompa
nhada de projeto de lei, pro pondo a mudança da capital da República para 
o Planalto Central. Esse dever iria realizálo, em cumprimento à promessa 
feita du rante a campanha eleitoral, num comício em Jataí, naquele estado.

Conforme o brigadeiro Fleiuss previra, a viagem fora uma te
meridade. Depois de algum tempo de voo, o avião perdeu a rota e deixou
se levar sem rumo por duas horas, dentro da noite. Voáva mos às cegas, 
ora em círculo, ora em linha reta, na expectativa de um desastre iminente. 
Ao amanhecer, avistamos uma localidade, que o piloto identificou como 
sendo a cidade de Morrinhos, no estado de Goiás. Tomando aquela cida
de como ponto de referên cia, ele orientou o avião na direção de Goiânia, 
onde, segundo es tava programado, uma grande recepção me aguardava. 
Entretanto, ocorreu um fenômeno curioso ao atingirmos o aeroporto da 
capital goiana. Quando sobrevoávamos o local, uma nuvem branca e den
sa, como um imenso floco de algodão, estacionou exatamente em cima da 
pista, impedindo a aterrissagem. Após várias tentativas, e todas frustradas, 
decidimos seguir para Anápolis, situada a mais ou menos meia hora de voo 
de Goiânia.

Ali, o avião pousou normalmente. Deixamos o aparelho, atra
vessamos o edifício da administração e entramos num pequeno café que 
acabara de abrir suas portas, situado ao lado do aeroporto. Alguns minu
tos depois, surgiam umas quatro ou cinco pessoas, que nos olharam com 
surpresa e, em seguida, deixaram o local em busca do chefe político e das 
autoridades do município.
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Quando estes chegaram, expliqueilhes o motivo da inesperada 
visita e disselhes que, não podendo perder tempo, pois estava de viagem 
para a Amazônia, decidira realizar em Anápolis a cerimônia da assinatura da 
mensagem que ia enviar ao Congresso, solicitando autorização para provi
denciar a mudança da capital. Assim, o ato solene de Goiânia, que deveria 
ter lugar em praça pública, com a presença de milhares de pessoas, realizara
se em Anápolis, no inte rior de um botequim do aeroporto, assistido apenas 
por poucos. A mensagem foi assinada e, ali mesmo, redigi uma ata que foi 
subscrita por todos os presentes. Essa viagem tornouse, pois, histórica. A 
mensagem e a ata tiveram a mesma data: 18 de abril de 1956. Tratavase de 
um marco na nossa evolução, assinalando a fronteira de dois Brasis. Assim 
como D. João VI, ao franquear “os portos da colônia às nações amigas”, lan
çara as bases de um novo reino, eu, ao determinar a transferência da capital, 
criei o alicerce em que se apoiaria a estrutura de um novo Brasil.

Em Manaus, transferimonos para bordo de um navio fluvial, no 
qual passamos três dias. Os postos da Petrobras que ia visi tar estavam situa
dos à margem do Madeira, em plena selva. Procu rei me informar sobre tudo 
o que se passava nos poços perfurados. A bordo do navio Lobo d’Almada, 
da SNAPP, encontravase o tenentecoronel Jano Linck, famoso internacio
nalmente como es pecialista em pesquisa petrolífera. Haviam levado todo o 
material indispensável para me prestar qualquer esclarecimento. A viagem foi 
de grande interesse para mim. Após visitar a perfuração petrolí fera de Abaca
xis, segui para o posto pioneiro de Nova Olinda, a 110 km nas barrancas do 
Madeira. Na primeira instalação, os engenheiros haviam feito funcionar as 
máquinas de bombeamento, o que fez jorrar, em poucos minutos, o cobiçado 
“ouro negro”. Em Nova Olinda, reunime com Janari, e com Linck, para 
debater o problema. Durante três dias permanecemos a bordo do navio, com 
mapas abertos sobre as mesas, em cuidadoso estudo do problema.

Realizada a inspeção, mandei aprestar o Lobo d’Almada para 
o regresso a Manaus, onde tomei o velho Douglas, rumando para Belo 
Horizonte. Ali deveria presidir a uma solenidade de grande significação 
para mim: a inauguração das novas instalações da Companhia Siderúrgica 
Mannesmann.



Meu caminho para Brasília / 50 anos em 5 55

Essa empresa estabelecerase em Minas por iniciativa minha. 
Quando governador do estado, decidi emprestar à Cidade Indus trial, cria
da por Benedito Valadares, seu verdadeiro significado. Da Cidade Indus
trial, existia apenas o nome. Em pouco tempo, trans formei o local. Im
portantes grupos econômicos ali instalaram suas fábricas. A Mannesmann 
fora das primeiras empresas a se transferir para Minas Gerais. No governo 
do estado, acompanhei passo a passo a montagem da complicada maqui
naria – as prensas gigan tescas, as fornalhas imensas, os impressionantes 
altosfornos. E, como presidente da República, retornava a Belo Horizon
te naquele momento para presidir à inauguração de novas instalações da 
grande siderúrgica.

Ao retornar ao Rio, reunime com os técnicos do Conselho do 
Desenvolvimento, a fim de equacionar, em etapas definitivas, a meta do 
petróleo que fora desdobrada em dois itens: Produção e Refinação. No que 
dizia respeito à Produção – que seria a meta no 4 – ficara decidido, como 
já disse, um aumento de 6 mil barris – produção em 1955 – para 100 mil 
barris diários em fins de 1960. Quanto à Refinação – que seria a meta no 
5 – estabeleceuse um aumento de 130 mil barris – produção em 1955 – 
para 330 mil barris diários, em fins de 1960. Essas duas metas envolviam 
numerosas outras providências administrativas, que foram igualmente 
fixadas. Existia o problema dos transportes marítimos que deveriam ser 
grandemente incrementados; o dos oleodutos e terminais; o das indústrias 
petroquímicas; o da exploração e produção, com a formação das equipes, 
aquisição e utilização de sondas e estudo geotécnico para levantamento das 
reservas de compensadora utilização industrial.

Além disso, cogitouse da ampliação da Refinaria Landulfo Al
ves e o início da construção da Refinaria Duque de Caxias. Essas provi
dências constituíam apenas as bases do vasto programa de exploração e 
refinação do petróleo que, mais tarde, seria executado. Na ocasião, instruí 
o Conselho do Desenvolvimento para que constituísse um grupo de tra
balho, destinado a estudar a implantação da indústria automobilística no 
país. Eu havia chegado ao Rio no dia 26 de abril e, após ler a exposição do 
Conselho, dei o seguinte despacho: “Aprovo, mas dando o prazo de trinta 
dias para apresentação dos resultados. Desde logo convoco uma reunião 
para o dia 27 de maio na qual deverão os estudos e as sugestões definitivas.” 
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Acelera-se a máquina

MEU DESPACHO DE 27 DE ABRIL, autorizando a constituição 
de um grupo de trabalho para equacionar o problema da indústria auto
mobilística, estourou como uma bomba. Trinta dias para a apresen tação 
dos estudos e sugestões definitivas! O ministro da Viação, almirante Lúcio 
Meira, procuroume para mostrar a exiguidade do tempo. Respondilhe 
que suas razões eram válidas. Mas se me re velasse liberal, no que dizia res
peito aos prazos, o programa de metas não seria executado. Naquela época, 
o Brasil só tinha con dições de importar 15 mil automóveis por ano e o 
total de veículos no país era de cerca de 600 mil unidades.

Apesar das reclamações dos círculos interessados, o grupo de 
trabalho fora criado no prazo fixado e, na reunião do Conselho do Desen
volvimento do dia 8 de junho, a que presidi, o almirante Lúcio Meira fez 
uma exposição das conclusões a que haviam chegado aqueles técnicos e 
apresentou um projeto de decreto sobre a maté ria, através do qual eram ci
tadas as condições cambiais e financei ras que regulariam as inversões e que 
estimulariam o rápido esta belecimento de fábricas de jipes e caminhões no 
país. O projeto, convertido em decreto após ligeiras alterações, foi imedia
tamente por mim assinado.
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Estava dado o primeiro passo. Dali em diante entraríamos na 
fase nitidamente executiva, com a elaboração dos projetos específi cos e 
a fixação dos objetivos que deveriam ser alcançados. Com a criação do  
Grupo Executivo da Indústria Automobilística – GEIA,  teve início a era 
tecnológica no Brasil. A fixação da orientação governamental a respeito 
dessa nova atividade industrial abriu imensos horizontes à indústria subsi
diária, criando um mercado seguro para os seus produtos junto às fábricas 
de veículos que iam ser fundadas, o que possibilitaria vigoroso plano de 
ampliação de suas instalações e a criação de novas indústrias.

Só o parque industrial de autopeças era calculado em aproxi
madamente 1.200 fábricas, já que esse setor constituiria o embrião da in
dústria automobilística. Ele deveria se desenvolver inicial mente para aten
der ao mercado de reposição, passando, em se guida, a suprir os primeiros 
montadores de veículos. Para que se possa aquilatar a sua importância, 
basta mencionar que, já em de zembro de 1956, os investimentos nas diver
sas indústrias de auto peças eram estimados em 117,1 milhões de dólares, 
enquanto os investimentos existentes na mesma data para a montagem de 
veícu los atingiam a 90,5 milhões de dólares.

Outro aspecto relevante do problema – talvez seu aspecto de 
maior importância – era o referente à nacionalização dos veículos. Ainda 
em 1956, estabeleci as seguintes percentagens de nacionali zação: cami
nhões, 25% até 31 de dezembro daquele mesmo ano; 40% até 1o de julho 
de 1959; e 90% até 1o de julho de 1960. Quanto aos jipes, as percentagens 
foram as seguintes: 50% até 31 de dezembro de 1956; 60% até 1o de julho 
de 1959; e 95% até 1o de julho de 1960. No que dizia respeito a automó
veis de passagei ros, o plano não previa a fabricação desses veículos senão a 
partir de 1957.

O dispêndio total de divisas, previsto para todo o programa no 
período de 1957/60, era de aproximadamente 700 milhões de dóla res, 
incluindo importações de máquinas e equipamentos financia dos no exte
rior, importação de peças e partes ainda não fabricadas no Brasil, consumo 
total de chapas de aço, consumo de borracha nas linhas de produção dos 
veículos, além de remessas de lucros, royalties e assistência técnica. Para se 
ter uma ideia do que iria representar para o Brasil a execução desse pla
no, basta dizer que, se somássemos as divisas a serem gastas, no período 
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de 1957/60, chegaríamos à média de aproximadamente 120 milhões de 
dólares por ano de dispêndio cambial, enquanto que, no quinquênio que 
precedeu a implantação dessa indústria, as importações de veículos e peças 
haviam consumido cerca de 140 milhões de dólares por ano.

Todos os detalhes foram previstos para que a implantação da 
indústria se fizesse sem atropelos, mas igualmente a salvo de inter rupções. 
O problema do suprimento de chapas de aço, por exemplo, merecera a 
maior atenção. Era indispensável que a quota da indústria automobilísti
ca ficasse garantida, mas que se atendes sem, simultaneamente, às necessi
dades dos demais setores da in dústria mecanometalúrgica. Nesse sentido, 
tomei providências ur gentes para a execução dos projetos de melhoria da 
nossa produção siderúrgica, os quais incluiriam os planos da ampliação da 
Compa nhia Siderúrgica Nacional e da Companhia BelgoMineira, am
bos estimulados com os mesmos privilégios de ordem cambial, fiscal e 
creditícia que eram concedidos à indústria automobilística e, pelo menos, 
mais três outros que iriam ser imediatamente equacionados – as usinas 
siderúrgicas da Cosipa, em São Paulo, da Usiminas, em Minas Gerais, e da 
Companhia Ferro e Aço de Vitória, no Espírito Santo. 

A atividade do governo no setor automobilístico não tardou a 
repercutir no exterior, dando origem a uma verdadeira aluvião de pedi
dos de informações. Eram empréstimos franceses, alemães e ingleses que 
se movimentavam, procurando se ajustar à nova reali dade brasileira. Na 
Europa havia entusiasmo pelo que se realizava no Brasil. Mas nos Estados 
Unidos prevalecia um generalizado sentimento de descrença, que outra 
coisa não era senão mais uma manifestação do melancólico juízo que os  
norteamericanos faziam da capacidade empreendedora dos países latino
americanos. Entre tanto, apesar dessa atmosfera de desconfiança em rela
ção ao Brasil, fui surpreendido, em meados de junho de 1956, pela visita 
do Sr. E. Riley, diretor da General Motors Corporation. O industrial ame
ricano viera ao Brasil com o objetivo de estudar a possibilidade de insta
lação, em São José dos Campos, no estado de São Paulo, de uma fábrica 
planejada para atingir, até 1963, a produção de 100 mil veículos anuais. A 
empresa se propunha a empregar, nesse empreendimento, equipamento no 
valor de 10 milhões de dólares, e suas inversões no país seriam da ordem de 
2 bilhões e 700 milhões de cruzeiros antigos, na fase inicial, e mais outros 
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dois bilhões no período de 15 anos. A grande firma assumia o compromis
so de atingir, até 1960, um coeficiente de nacionalização de 85% do peso 
do veículo.

Enquanto os técnicos estudavam e elaboravam planos, eu via
java, cumprindo religiosamente meus deveres de “fiscal inflexível” das 
obras em execução. No dia 3 de maio, num discurso em Uberaba por oca
sião da inauguração da XXII Exposição Agropecuária, revelei os sintomas 
de evidente espírito de reação à minha preocupação pioneira. “Já entrei no 
terceiro mês de governo – declarei – e começo a ter uma noção mais pre
cisa de todas as resistências que me são oferecidas ao desejo de promover a 
prosperidade nacional. Compreendo, agora, tudo o que tenho de enfren
tar para que o espírito das Bandeiras, o espírito de conquista, retome sua 
marcha. Por toda parte erguemse as vozes do desânimo – litania agoureira 
que procura enfraquecer o ânimo dos que querem trabalhar. Estamos em 
face de uma verdadeira conspiração contra o processo. Conspiração não 
de caráter militar, visando à derrubada do regime, mas a conspiração do 
fatalismo, da descrença, do não vale a pena, que é bem mais corrosiva e que 
poderá alienar o nosso mais puro idealismo.”

Apesar de estar no governo há apenas três meses, já repontavam, 
aqui e ali, obras evidenciando que as palavras do candidato não tinham 
sido em vão. Em Nova Olinda as sondas já trabalhavam noite e dia em 
busca de um petróleo que se fazia cada vez mais difícil. Na Comissão do 
Vale do São Francisco havia sido concluído o estudo das obras da barragem 
de Três Marias, que acarretaria a inundação de uma área dez vezes maior do 
que a da baía de Guanabara e aproveitaria um potencial de energia superior 
a 600 mil kW. 

Poucos dias mais tarde, aprovei a exposição de motivos do Conse
lho do Desenvolvimento sobre a barragem de Furnas, no Rio Grande, desti
nada a produzir 1 milhão e 100 mil kW para o abastecimento da zona Belo 
HorizonteSão PauloRio de Ja neiro. O projeto estava orçado em 8 bilhões 
e 100 milhões de cru zeiros. No dia 10 de maio parti para Salvador, de onde 
segui de trem para o Recôncavo, a fim de inaugurar os novos empreendi
mentos da Petrobras e visitar campos de petróleo. Estive em Candeias e 
acionei a válvula de admissão que pôs em funciona mento o oleoduto Catu
MataCandeias, o maior do Brasil em ex tensão, que atravessava os campos 
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de Catu e Mata de São João, Pojuca e Candeias, onde recolhia o petróleo 
parafinado no Recôn cavo para refino em Mataripe.

Após a inauguração, visitei a Refinaria de Mataripe, cujas obras 
de ampliação – em execução – elevariam sua capacidade de 5 mil para 37 
mil barris diários.

Todas essas realizações – umas já prontas, e outras em fase de 
conclusão – refletiam que o lema “50 anos em 5” ia adquirindo conteúdo 
próprio e inflamava principalmente a imaginação das ge rações mais mo
ças. Ao lado dos empreendimentos já referidos, eu tomara providências 
para evitar falhas no abastecimento e no escoamento de gêneros alimen
tícios: ordenara a construção ime diata de silos e armazéns no Rio Grande 
do Sul, Paraná e outros estados; estabelecera auxílios à indústria do apro
veitamento do feijãosoja no sul do país; e dera início à realização dos 
programas de pavimentação de 3 mil km e de construção de 10 mil km 
de rodovias, de reequipamento ferroviário e de revita lização da Marinha 
Mercante, através da criação da indústria de construção naval.

Naquela ocasião, realizavase em Campina Grande o anunciado 
Encontro dos Bispos do Nordeste, ao qual estaria presente para pronunciar 
o discurso de encerramento. Essa reunião, embora de natureza religiosa, 
era destinada ao debate de todos os problemas da região. Tratavase de 
um verdadeiro Congresso Regional, no qual as mais audaciosas teses eram 
discutidas. Eu conhecia bem o Nordeste. Por ocasião da campanha presi
dencial, entrara em contato com a população – 25 milhões de brasileiros, 
vivendo em condições verdadeiramente subumanas. Já a geografia primara 
por isolar a região do resto do país, situandoa numa ponta da “fachada 
oceânica” do Hemisfério Sul. Ao logo do litoral, sucediase as capitais, com 
suas casas brancas, seus coqueiros oscilando à brisa marinha e suas praias 
a perder de vista. Nessa fímbria de civilização, exerciase o poder político, 
na sua feição mais ignominiosa e cruel. Ali, situavase a sede das satrapias, 
que se alimentavam da miséria do povo e da exploração do sofrimento 
coletivo. Famílias eternizavamse nos governos locais, gerando oligarquias 
incompatíveis com o regime democrático. 

Havia a seca, que deslocava milhares e milhares de pessoas das 
suas terras, mas nada era feito para se enfrentar o problema. Milhares de 



Meu caminho para Brasília / 50 anos em 5 61

retirantes morriam de fome. Outros vendiam a virgindade das filhas por 
um pedaço de pão.

Dizem que a sociedade prepara o crime e que o homem o co
mete. A frase parece sensata, já que nem sempre o autor do crime é moral
mente responsável por ele. No Nordeste, a dureza dessa verdade saltava aos 
olhos. Terminada a seca, com uma ponta de chuva nas áreas abençoadas, 
tinha lugar o retorno – tão trágico como a fuga. Os chefes de família recon
tavam os seus membros, para verificar o desfalque sofrido. Quase metade 
se perdera no tumulto e na confusão da retirada. 

Este era o drama da seca. E havia mais. Enormes açudes haviam 
sido construídos para assegurar a subsistência da população, através da ir
rigação. A terra é prodigiosamente fértil. Basta uma gota d’água, e uma 
colheita se improvisa. O açude seria uma solução. O latifundiário, porém, 
estava vigilante. Assim, o açude surgia, mas para ser construído em suas 
terras. A barragem era erguida. Milhões de litros d’água eram represados. 
Concluída a obra, porém, o latifundiário fechava os canais, armazenando o 
líquido para seu uso exclusivo. Esse regime veio do Império e a República 
o aprimorara. 

Desde que vi o Nordeste, pela primeira vez, passei a me pre
ocupar em encontrar uma solução para aquele problema. Troquei ideias 
com parlamentares, representantes da região. O projeto que tinha em fer
mentação no espírito era, entretanto, de caráter global. Desejava considerar 
a região no seu todo, de forma a assistila atra vés de um plano amplo, mas 
único. Assim, no meu discurso, na reunião dos bispos, lancei em linhas ge
rais o plano do que iria ser, dois anos depois, a Sudene. “Apoiando, coorde
nando e exe cutando um programa de ação oficial no Nordeste” – declarei 
– “o governo se empenhará, também, em estimular a colaboração das en
tidades não governamentais, a cooperação dos particulares. Sig nificará isso 
um amplo sistema cooperativo entre a União e os es tados, os municípios e 
as empresas de iniciativa privada – sistema capaz de assegurar, com a coor
denação das respectivas atividades, um rendimento de trabalho e de apli
cação de recursos suscetíveis de gerar novas riquezas e de contribuir para 
que o homem nordes tino se fixe e se multiplique na própria região. Nesse 
sentido – o de estimular a aplicação de capitais no Nordeste – estamos 
promovendo a tramitação no Congresso da legislação destinada a per mitir 
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o aproveitamento de terras irrigáveis às margens dos rios pe renes ou vales 
úmidos, nas vizinhanças dos açudes, grandes ou pe quenos, criados pelas 
obras públicas, para permitir a sua utilização pelo maior número possível 
de habitantes que nelas se instalem no regime da pequena propriedade, em 
projetos de colonização tecnicamente formulados.” 

Tratavase de um grito de desafio em face de um problema 
que era uma vergonha nacional. No enunciado das providências de ca
ráter geral, ocultavase uma preocupação verdadeiramente revolu cionária 
para a época: a de reformular a realidade social da região, combatendo o 
latifúndio, extinguindo o monopólio da utilização da água dos açudes e 
conclamando a iniciativa privada a unirse ao governo para que, afinal, se 
promovesse a redenção econômica do Nordeste.

Um fato breve, ocorrido naquela ocasião, trouxeme sérias pre
ocupações. Não era um “caso político”, nem uma crise militar, mas uma re
volta de estudantes. Tudo surgira de repente – e o Rio logo se transformara 
num pandemônio. Desde alguns dias, vinha evo luindo uma questão entre 
a Light e os alunos das universidades cariocas. A empresa canadense havia 
elevado os preços dos bondes e não se mostrava disposta a conceder certa 
redução nas passagens. Os estudantes, irritados, resolveram reagir. Orga
nizaram uma espé cie de “tropa de choque” que foi espalhada pela cidade, 
com o objetivo de impedir a movimentação dos bondes.

A reação estudantil iniciarase de forma pacífica, através do re
curso de sentaremse alguns sobre os trilhos. Os bondes se aproxi mavam 
e tinham de parar. Pouco depois, numerosos eram os veícu los elétricos 
imobilizados e essa paralisação impedia a passagem dos automóveis e dos 
ônibus. Surgiram os primeiros protestos. Estabeleceuse a confusão. Meia 
hora mais tarde, já se viam milha res de pessoas, distribuídas entre a cida
de e Botafogo, manifes tando, aos gritos, sua indignação. Surgiram pouco 
depois os margi nais e teve início, então, ao que se denomina um “quebra
quebra”.

Foi mais ou menos nessa altura dos acontecimentos que recebi 
o telefonema de Geraldo Carneiro, em Belo Horizonte, onde então me 
encontrava. Tomei o automóvel e 15 minutos depois já me encontrava 
a bordo de um avião, desembarcando no aeroporto Santos Dumont às 
10 horas da noite. O trajeto para o Laranjeiras foi feito com a maior di
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ficuldade. Logo que deixei a cidade, percebi que o carro não conseguia 
avançar. Não queria usar batedores da polícia para abrir caminho, porque 
essa providência era contrária ao meu feitio democrático. Decidi varar a 
multidão a pé, aos empurrões, no rumo da Rua do Catete. Ali, tomei um 
táxi e, vendo que seria impossível chegar ao Laranjeiras, resolvi ficar no 
Palácio do Catete. O espetáculo que me fora dado presenciar durante o 
trajeto era inquietador. Cerca de 100 mil pessoas – segundo pude calcu
lar – atropelavamse pelas ruas, comprimidas por milhares de automóveis 
paralisados. As buzinas soavam estridentemente, tornando ainda mais dra
mático aquele caos urbano. 

Ao chegar ao Catete, encontrei a postos, aguardandome, Ál
varo Lins, chefe da Casa Civil, e o general Nelson de Melo, chefe da Casa 
Militar. Expuseramme rapidamente a situação e, depois de ouvilos, soli
citei ao chefe da Casa Militar que convocasse, para uma reunião imediata 
no Palácio, o general Teixeira Lott, ministro da Guerra, o general Odílio 
Denis, comandante do 1o Exército, e o general Batista Teixeira, chefe de 
Polícia. A reunião teve lugar às 11h da noite.

A essa altura, a situação era gravíssima. O “quebraquebra” se 
ampliava, chegando ao centro da cidade, onde diversas casas co merciais e 
bancos já haviam sido depredados. Expus o meu ponto de vista, que era o 
de reprimir, com a maior energia possível, o movimento, mas tratando os 
estudantes com a indispensável cau tela, de forma a não ferir qualquer um 
deles. Nomeei o general Odílio Denis governador militar da cidade, e dei
lhe instruções no sentido de que se esforçasse para que, ao amanhecer, a 
normali dade já estivesse restabelecida no Rio. A sede da Une era o quartel
general da rebeldia e, nessas condições, a primeira provi dência a ser to
mada seria a de isolála. Quanto às depredações nas ruas, tratavase de um 
motim desencadeado por desordeiros, e, contra elas, os soldados deveriam 
agir com a maior energia.

O general Denis, soldado experimentado e prudente, coman
dou a repressão com perfeito espírito de decisão, mas sem criar qualquer 
atrito com os estudantes, os quais, após o isolamento da sede da Une, fica
ram confinados no interior do edifício, sem qual quer contato com os em
preiteiros da desordem. Todavia, como acontece em situações de confusão, 
alguns excessos foram cometi dos, que mereceram da minha parte integral 
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reprovação. O depu tado udenista Adauto Lúcio Cardoso, por exemplo, 
fora vítima da violência da polícia, e isso ocorrera por culpa exclusiva do 
ilustre parlamentar. Embora a sede da UDN estivesse isolada, ele insistira 
em entrar ali, alegando suas imunidades, no que foi obstado pelos soldados 
que cumpriam ordens superiores. Estabeleceuse um tu multo no local e 
a polícia reagiu, fazendo uso dos seus cassetetes, do que resultou ficarem 
algumas pessoas feridas.

No dia seguinte, por volta do meiodia, o movimento já estava 
debelado, com o tráfego restabelecido nos bairros conflagrados e a cidade, de 
novo, respirando um clima de ordem. Não desejava que aquele episódio, de
generado em insurreição popular, prejudicasse as boas relações que o governo 
tinha empenho em manter com os estudantes. Fiel a essa linha de conduta, 
solicitei a Pedro Calmon, grande e ilustre reitor da Universidade do Brasil, 
que levasse ao Catete os líderes do movimento estudantil. A reunião se rea
lizou num clima de perfeita cordialidade e, durante as conversações, que se 
prolongaram por muitas horas, não ficou um só ponto que não tivesse sido 
solucionado. Ao término da conversa, as pazes estavam feitas. Alguns dos es
tudantes que culpavam o governo pelo que havia acontecido reformaram seu 
juízo, e todos deixaram o Palácio certos de que, na eventualidade de outra 
crise, teriam, para defendêlos, o próprio presidente da República.

No dia 21 de julho, realizavase na capital panamenha o deno
minado Encontro dos Presidentes, em comemoração do 130o ani versário do 
Congresso do Panamá, promovido por Bolívar. Naquela época, o presidente 
Eisenhower já era candidato à reeleição e vinha se preparando para sensibi
lizar a opinião pública de seu país através de medidas que lhe assegurassem, 
por ocasião do pleito, a preferência do eleitorado. O Encontro dos Presiden
tes inseriase no contexto dessa campanha promocional. Como Roosevelt 
havia lançado a “política de boa vizinhança”, que tivera a mais lisonjeira re
percussão no Hemisfério, Eisenhower, advertido por seus conse lheiros, pen
sou em aproveitar a oportunidade daquele Encontro dos Presidentes para a 
enunciação de um novo sistema político de confraternização continental. 
Nesse sentido, tiveram início as ges tões para que todos os chefes de Estado 
latinoamericanos presti giassem, com suas presenças, a reunião no Panamá.

Desde minha viagem oficial aos Estados Unidos, como presi
dente eleito, eu guardava uma impressão melancólica tanto das au toridades 
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de Washington quanto dos industriais norteamericanos. De volta ao Brasil 
e já presidente em exercício, havia tomado co nhecimento, através dos técni
cos do Conselho do Desenvolvi mento, dos numerosos projetos elaborados 
pela Comissão Mista BrasilEstados Unidos que haviam sido engavetados 
pelas autori dades norteamericanas. No que diziam respeito à indústria auto
mobilística, então, a atitude chegara a ser afrontosa. Enquanto os principais 
fabricantes de automóveis da Europa já se preparavam para montar grandes 
fábricas no Brasil, os norteamericanos, olhandonos de alto da sua tradi
cional autossuficiência, recorda vam, para justificar sua não participação, as 
conclusões de um rela tório da Ford, no qual era afirmado – magister dixit – que 
era “impossível fundiremse blocos de motores em países tropicais!...”

A sucessão desses fatos fizera com que compreendesse que te ria 
de executar o programa de metas sem a cooperação dos Estados Unidos. 
Essa constatação tornara mais apaixonante o desafio. Es treitei meus conta
tos com os grupos financeiros europeus e japone ses e pude dar os primeiros 
passos no campo das atividades desenvolvimentistas.

O que havia sido feito naqueles seis meses era pouco, mas já 
constituía uma tomada de posição. Foi nesse período que se pro cessaram as 
gestões do governo norteamericano no sentido de que eu não deixasse de 
comparecer ao Congresso no Panamá, onde se ria firmada uma Declaração 
de Princípios da América. As démarches, realizadas pelo Departamento de 
Estado junto à nossa embai xada em Washington, opus uma resistência po
lida, mas firme. Mandei dar a entender que estava muito ocupado para ir 
ao Pa namá, a fim de discutir fórmulas teóricas de solidariedade conti nental. 
Se os Estados Unidos estavam realmente dispostos a cola borar com o Brasil, 
que o fizessem de forma concreta, liberando os diversos projetos que se acha
vam engavetados nos seus bancos e agências financeiras. Dos muitos pro
jetos, apenas um – o de ampliação da usina de Volta Redonda, no valor de 
35 milhões de dóla res – havia tido solução e, assim mesmo, por intervenção 
pessoal minha junto ao vicepresidente Richard Nixon. Nessas condições, 
não teria qualquer sentido minha presença no Congresso do Pa namá.

Em consequência dessa atitude, três projetos elaborados pela Co
missão Mista BrasilEstados Unidos – o da barragem de Três Marias, o de 
reequipamento das ferrovias e o da dragagem e reaparelhamento dos portos, 
no montante de 152 milhões de dólares – foram imediatamente liberados.
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Encontro no Panamá

MINHA RELUTÂNCIA em ir ao Encontro dos Presidentes fora 
de terminada por dois motivos. Um, de caráter internacional; e o outro, 
relacionado com a política interna. O primeiro, já o expus no capítulo 
antecedente. Quanto ao segundo, tratavase de uma ques tão de segurança 
do governo.

Naquela época eu completava o primeiro semestre de adminis
tração e ainda persistiam – embora atenuados – os efeitos da série de trau
matismos por que havia passado a nação. Nessas condições, era considera
do perigoso que transmitisse a presidência a João Goulart, cujo compor
tamento político sempre fora olhado com a maior desconfiança por certos 
círculos políticos. Reuni, pois, os ministros e lhes expus os antecedentes 
do caso, informandoos sobre o desagrado com que vinha observando a 
atitude dos Estados Unidos e sobre a resposta que tinha dado às gestões do 
governo de Washington. Participeilhes, igualmente, a pronta reação das 
auto ridades norteamericanas, liberando imediatamente 152 milhões de 
dólares destinados ao financiamento de três projetos. Fiz, em se guida, uma 
recapitulação da evolução da política interna, revelando as razões positivas 
e negativas que me obrigavam àquela atitude de prudência, e concluí por 
dizer que havia decidido empreender aquela viagem, a qual serviria, sem 
dúvida, como um teste da esta bilidade do governo.
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Assim, no dia 19 de julho, em companhia de Alberto Zubiria, 
presidente do Uruguai, que havia chegado ao Rio na véspera, em barquei 
para o Panamá. Aquele Congresso não deixara de ser curioso. Faziamse 
representar todas as nações do Hemisfério, e viamse, ali, diversos gêneros 
de chefes de estado: presidentes constitucionais; presidentes semiconstitu
cionais; ditadores do tipo paternalista; e perfeitos autocratas. Ali, conheci 
Fulgêncio Batista, o sargento que se apossara de Cuba e que, em breve, 
seria despo jado do poder por Fidel Castro. Estive com Somoza, que, pouco 
depois, perderia a vida, eliminado por seus adversários. Realizei conferên
cias com Pérez Jiménez, que a revolução tiraria do poder. Mantive contatos 
com o presidente Prado, do Peru, igualmente de posto por um golpe de es
tado. Conhecia, por fim, o general Stroessner, amigo dedicado do Brasil, e 
Aramburu, chefe do movi mento que depusera Perón e, naquele momento, 
o responsável pe los destinos da Argentina. Também este seria eliminado 
violenta mente pelos seus adversários.

O ambiente era de cordialidade, apesar da diversidade das opi
niões políticas. Através daquela reunião, podiase ter uma visão global do 
drama da América Latina. A figura central da conferência era o presidente 
Eisenhower, o irmão rico da comunidade de ir mãos pobres. Estava pálido 
e abatido, refletindo na fisionomia os efeitos da recente operação cirúrgica 
a que havia se submetido.

As comemorações do aniversário do Congresso do Panamá, 
promovido por Simón Bolívar em 1826, foram muito bem organiza das e 
se revestiam de sóbria imponência. Às sessão solene realizouse no velho 
prédio em que o Libertador havia reunido os delega dos das nações por 
ele arrebatadas ao colonialismo para lhes expor seu plano avançado para a 
época – da União PanAmericana.

Por entre festas, recepções e visitas a lugares históricos, impor
tantes assuntos foram tratados no Panamá. No dia seguinte da minha che
gada, fiz uma visita ao presidente Eisenhower. Nesse encontro pouco fala
mos, pois se tratava apenas de um dever de cortesia. Às vésperas da minha 
partida, porém, ele me enviou um convite para lhe falar no dia seguinte, às 
11 horas da manhã. Estava com a viagem marcada para as 8 horas daquele 
dia e, nessas con dições, vime obrigado a não atender ao convite. Logo em 
seguida, recebia outra solicitação sua para que fosse vêlo imediatamente, 
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se possível. Pouco depois, encontravame em seus aposentos. Senti que 
Eisenhower tinha certa curiosidade em me conhecer. 

Nosso primeiro encontro, realizado na base naval de Key West, 
na Flórida, não passara de uma visita protocolar. Àquela altura, com seis 
meses de experiência de governo, já estava a par das fa lhas, deficiências e 
fatores negativos que dificultavam a realização de uma política de perfeito 
entendimento entre os Estados Unidos e as nações latinoamericanas. Por 
ocasião da minha visita a Was hington, ao discursar perante o Conselho da 
OEA, eu havia preco nizado a necessidade de que o “PanAmericanismo, 
para manter seu sentido essencial, se traduzisse em fórmulas de cooperação 
econômica e social mais intensas e vitais”. Em outras palavras, ad vertia que 
deveríamos falar menos e realizar mais. 

Naquele encontro, o que despertou a atenção foi a desinforma
ção de Eisenhower sobre a real situação da América Latina. Na época, o 
continente ainda não havia sido colocado na pauta da curiosidade inter
nacional, o que iria suceder só alguns anos mais tarde, em face de duas 
chocantes ocorrências: a quase agressão física ao  vicepresidente Nixon, 
na Venezuela; e o advento de Fidel Castro como líder de uma revolução, 
em Cuba.

Eisenhower mostrouse franco e expansivo. Perguntoume pe los 
meus planos de governo, ressaltando que, sendo o Brasil um país imenso, 
devia dar prioridade à questão das comunicações. “Nos Estados Unidos” 
– esclareceu – “a topografia nos ajudou. Os chamados empire builders vara
ram todo o interior, chegando à costa do Pacífico sem necessidade de abrir 
estradas.” Informei que era bem diferente a situação do Brasil. Cada quilô
metro conquis tado no rumo do oeste representava um esforço gigantesco. 
O pro gresso exigia estradas que, além de difíceis de serem abertas, reque
riam enormes recursos. Mas tudo seria feito porque estava pro videnciada 
uma alteração na lei do imposto único sobre combustí veis, de forma a 
vincular substanciais verbas à execução dessa meta.

O presidente norteamericano lembrouse, então, do conselho 
que me tinha dado em Key West – a conveniência de procurar a coope
ração das pequenas empresas petrolíferas dos Estados Uni dos para a so
lução da pesquisa do “ouro negro” no Brasil – e me perguntou: “Obteve 
êxito nessas démarches?” Respondilhe com a maior franqueza: “A questão 
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do petróleo em meu país será resol vida pelos próprios brasileiros. As em
presas norteamericanas sempre boicotaram nossas tentativas feitas nesse 
sentido. Essa ati tude gerara irritação e o problema se convertera numa 
cruzada na cionalista. Já tínhamos numerosos poços em franca produção, 
e ou tros estavam sendo perfurados. Tudo, porém, vinha sendo execu tado 
por brasileiros.” Eisenhower olhoume fixamente e apenas comentou: “Ah, 
compreendo...”.

O momento não era para se discutir a situação interna do Bra sil. 
Tínhamos ido ao Panamá para subscrever uma “Declaração de Princípios 
da América”, o que havia sido feito no dia anterior. En tretanto, aprovei
tando a oportunidade daquela entrevista, procurei despertar a atenção de 
Eisenhower para os problemas da América Latina. Cabia aos Estados Uni
dos uma missão da maior relevância no desencadeamento do progresso 
desenvolvimentista no conti nente. Eles dispunham de tudo para realizar, 
com êxito, essa polí tica: grandes recursos financeiros, avanço tecnológico 
e o know how em todas as especialidades. Além do mais, prevalecia, como 
elemento de sustentação dessa filosofia, uma razão de segurança. A dou
trina de Monroe era uma linha de conduta política, e não pro priamente 
uma política. O que se deveria fazer seria darlhe substância, emprestarlhe 
conteúdo ideológico, de forma que per desse sua feição essencialmente te
órica e se convertesse num plano de ação concreta. Na época, o grande es
pantalho era o comu nismo. Procurei dissipar seus temores, afirmandolhe 
que, no que dizia respeito às nações latinoamericanas, a ameaça poderia 
ser conjurada se os Estados Unidos modificassem sua política. Não se ria 
prestigiando as ditaduras – a grande chaga que corroía o sis tema demo
crático na América Latina – que se evitaria o comu nismo. A diretriz a ser 
seguida deveria ser outra: o combate à po breza, a erradicação da miséria. 
O fortalecimento das ditaduras da direita só conduziria, através da trucu
lência que lhes era inerente, às ditaduras da esquerda. O povo faminto e 
escravizado, ouvindo a pregação aliciadora dos arautos do novo regime, 
acreditaria que o comunismo pudesse ser, de fato, o caminho que levaria 
à solução de todos os seus problemas. Eisenhower então me perguntou: 
“O senhor acredita que alguma nação sulamericana possa se transfor mar, 
em breve, num Estado comunista?” Respondilhe, com a maior lealdade: 
“Acredito, se os Estados Unidos persistirem em apoiar e prestigiar as dita
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duras da direita e o militarismo.” O presi dente norteamericano estendeu 
o olhar através da janela e deixouse ficar em silêncio, como se meditasse 
sobre aquelas pala vras.

No dia 24 de julho, deixei o Panamá, ainda em companhia do 
presidente do Uruguai, rumo a Guayaquil. Os jornais assinalaram que 
aquela era a primeira vez que um chefe de Estado brasileiro visitava o 
Equador e o Peru. E, às 3 horas da madrugada, tomei o avião em Lima, 
com destino a Santiago. Era minha intenção, após uma rápida estada no 
Chile, seguir para o Uruguai, mas o mau tempo nos Andes impediu que a 
viagem fosse realizada naquela noite. Só no dia seguinte, 26 de julho, pude 
fazer a travessia da cordilheira.

Todos esses fatos – o de haver sido o primeiro presidente a vi
sitar as nações vizinhas do Pacífico e ter sido o primeiro chefe de Estado 
brasileiro a cruzar, de avião, a cordilheira dos Andes – re velam o isolamen
to em que, então, nos encontrávamos. Um aglo merado de naçõesirmãs, 
integrando o mesmo continente, mas se paradas uma das outras por falta 
de vínculos pessoais! No entanto, os Estados Unidos insistiam em realizar, 
em relação à América La tina, uma política uniforme, global, como se as 
condições do Brasil fossem idênticas às do Chile, e a Colômbia sofresse dos 
mesmos males que afligiam a Argentina.

O Congresso do Panamá oferecerame a oportunidade para re
alizar uma audaciosa jogada política. Recusei, a princípio, o convite de 
Eisenhower e essa atitude dera resultados concretos, pois 152 milhões de 
dólares em créditos foram liberados. Contudo, en quanto vencia as resis
tências do governo de Washington, procurei aprofundar meus entendi
mentos com os grupos financeiros da Eu ropa e do Japão.

Nessas condições, foi com a alma desafogada que pude me di
rigir ao povo, no dia 31 de julho, pela Voz do Brasil, fazendo uma expo
sição sobre o primeiro semestre da administração. Procurei ser objetivo, 
revelando fatos concretos e, quando fugia a essa linha de comportamento, 
era para apontar normas administrativas, rumos políticos definidores da 
filosofia de governo que estava introdu zindo no país. Enumerei os pro
gressos já realizados: “Além da du plicação do que produz Volta Redonda, 
foram tomadas as provi dências para um acréscimo de 200 mil toneladas 
de aços finos da Acesita, 200 mil toneladas da Ferro e Aço de Vitória, sem 
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contar outras indústrias menores, que se estão aparelhando para aumentar 
sua produção. O governo vem se interessando, por outro lado, nos estudos 
dos projetos das grandes siderúrgicas de Minas e São Paulo. As indústrias 
automobilísticas estão em marcha. Posso proclamar que, dentro de quator
ze meses, jipes fabricados no Brasil estarão desbravando o nosso hinterland. 
A Willys Overland, cujo projeto aguardava há vários anos condições pro
pícias à sua concretização, vem de assumir o compromisso de nacionalizar 
esse veículo em pelo menos 80% do seu peso, em 36 meses, e 95%, em 47 
meses. Com a execução do projeto, já aprovado, para fabricação de cami
nhonetes e furgões leves da marca DKW, da Vemag, terseá, dentro de 30 
meses, uma nacionalização de 75% desses veículos, incluindo o seu mo
tor. A MercedesBenz produzirá no país o seu caminhão de porte médio, 
movido a óleo diesel. Simultaneamente, o governo incentivou o aumento 
da produção de alumínio, no sentido de atingir as etapas prometidas, e 
bem assim anunciará, em breve, as medidas, ora em estudo, para o esta
belecimento da indústria de construção naval. Com o objetivo de atender 
às necessidades imediatas de transportes marítimos e reaparelhar a nossa 
frota de cabotagem, em regime de plena dete rioração, o governo adquiriu 
doze navios nos Estados Unidos da América, que em breve surgirão em 
nossos portos. No setor de es trada de rodagem, me é possível afirmar que 
o ritmo de trabalho se agigantou. O incremento de construção observa
do nestes últimos três meses foi de 200% superior ao primeiro trimes tre, 
quando tivemos de nos aparelhar para a aceleração dos traba lhos. Como 
um exemplo, o governo pode apresentar os seguintes números, que falam 
por si mais do que quaisquer palavras: 603 km de estradas construídas, 162 
km de pavimentação. Tivemos, só na estrada RioBelo Horizonte, 76 km 
de pavimentação e pretendemos, no dia 1o de fevereiro de 1957, inaugurar 
essa rodovia, que está tardando demais.”

Segundo MendèsFrance, “governar é escolher”. De fato, é o 
sentido das opções feitas que indica a profundidade de uma obra adminis
trativa. Diante de mim, abriamse inúmeros caminhos, já que, no Brasil, 
tudo ainda estava por ser feito. Seria natural, pois, que me deixasse iludir 
pela amplidão do horizonte. Entretanto, procurei agir com a maior cau
tela, selecionando os setores com ab soluta isenção. Assim, equacionei a 



72 Juscelino Kubitschek

solução dos problemas do Bra sil no complexo estrutural triangular, confi
gurado pelos setores in dústria, transporte e comunicações.

Teria de desencadear forças ou impulsos capazes de acelerar o 
progresso, e estes só poderiam provir dos polos de desenvolvi mento que 
seriam as siderúrgicas, as centrais elétricas e a estreita rede de estradas, 
criadoras do indispensável módulo de industriali zação. Ao lado dessa pro
vidência – excitação dos polos de desen volvimento – deveria forçar uma 
migração interna, de forma a ob ter uma melhor distribuição da camada 
populacional. Teria que promover alterações intrínsecas nas lâminas ou 
espessuras básicas, sobre as quais se assentava a nação. Ao invés de densas 
concentrações na faixa litorânea, melhor seria que se reduzisse essa ca mada 
populacional, forçando, através de incentivos relacionados com a melhoria 
dos padrões de vida no interior, seu deslocamento para o Planalto Central. 
Através dessa operação, a espessura hu mana, só presente em determinados 
setores do território, espraiarseia como uma mancha de óleo, perdendo 
em densidade, mas ga nhando em área coberta. A ideia teria um duplo 
significado: impo ria uma correção aos desvios do processo evolutivo; e re
presentaria uma força posta à disposição da integração nacional.

Daí surgiu à ideia da transferência da capital no meu espírito. 
Quando assumi a Presidência da República, fiz desse problema a base que 
garantiria o êxito da arrancada desenvolvimentista que tinha em mente 
empreender. Tratavase, na realidade, de uma op ção a ser feita, segundo 
o conceito implícito na definição de MendèsFrance. Entre os muitos ca
minhos, já selecionara alguns que deveriam ser trilhados e, entre estes, 
encontravase a constru ção de Brasília.

Dois passos já tinha dado nessa estrada difícil e perigosa: pro
metera em praça pública que faria a transferência e assinara a respectiva 
mensagem ao Congresso, num botequim do aeroporto de Anápolis. Na 
Presidência da República, iria enveredar pelas atividades executivas, pro
videnciando a transferência já tão anunciada. Nesse sentido, providenciei 
a elaboração do respectivo plano de desapropriação da totalidade da área 
do futuro Distrito Federal; criei a Comissão do Planejamento da Constru
ção e da Mudança da Capital e designei os que iriam integrar, para fixar, 
dentro do polígono a ser desapropriado, as áreas destinadas à horticultura, 
à avicultura, à produção leiteira etc., tendo em vista o seu abastecimento 
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regular; autorizei o BNDE a fazer um empréstimo para a construção da 
usina de Cachoeira Dourada, nos limites de Minas e Goiás, destinada a 
abastecer aquela zona na sua segunda etapa de funcionamento; e enviei 
diversos técnicos a Goiás, com a incumbência de realizar observações na 
área, relacionadas com o volume de água disponível para o abastecimen
to, com a organização da carta geológica da região para a prospecção dos 
materiais de construção, com o florestamento da zona e com as variações 
meteorológicas de forma a serem assinaladas, num determinado período, 
as curvas de temperatura. 

Durante a campanha, eu sobrevoara o Planalto Central em to das 
as direções. Conhecia, quilômetro a quilômetro, aquela planura sem fim 
do cerrado, com sua vegetação característica, seu solo árido e vermelho, seu 
horizonte baixo e rasgado, como se engolisse todo o céu. Impressionava
me aquela vastidão geográfica, sempre vazia da presença humana. Olhan
do através da vigia de bordo, ten tava visualizar aquele retângulo imaginário 
que me habituara a ver em todos os antigos mapas do Brasil. Era uma 
realidade apenas simbólica – figurada nos mapas e referida nos livros, mas 
que, de fato, não existia.

A ideia da interiorização da capital da República germinara, re
almente, em 1789, quando foi incluída pelos Inconfidentes Mi neiros em 
seu programa.  Difundiramna Hipólito José da Costa e José Bonifácio, em 
1821. A Constituição de 1891 a acolhera em seu texto, determinando que 
a mudança se fizesse para o Planalto Cen tral, proficientemente estudada 
por Luís Cruls. A Constituição de 1946 ratificou o mandamento da Car
ta Magna anterior, e o presi dente Dutra chegou a pensar em  cumprilo, 
nomeando, em 19 de novembro daquele ano, uma comissão de estudos 
para proceder aos trabalhos preliminares. A ideia, porém, permanecera 
letra morta, apesar da determinação constitucional. A única providência 
tomada fora o acréscimo do retângulo, em linha pontilhada, aposto no 
mapa do Brasil.

A comissão nomeada pelo presidente Dutra estabeleceu a loca
lização da nova capital, mas foi durante o meu governo que se fixou a sua 
área, entre os rios Preto e Descoberto. Sobrevoando o local, tinha uma 
visão antecipada do que seria Brasília. Já existiam ho mens trabalhando no 
cerrado – medindo, balizando, estabele cendo linhas de nível. Era a primei
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ra leva dos desbravadores – os bandeirantes do século XX – que a vontade 
de um governo estava mobilizando para criar um novo Brasil.

O episódio de Jacareacanga, apesar da anistia, deixara um res
caldo de ressentimentos. A área militar permanecia agitada, princi palmente 
no setor da Aeronáutica. A UDN tudo fazia para manter aquela corpora
ção em permanente ebulição. No que dizia respeito à Marinha, a situação 
estava mais ou menos controlada. Os líderes oposicionistas ali existentes, 
não gozavam de grande prestígio, e a pregação subversiva que levavam a 
efeito não obtinha maior re percussão.

Se a Aeronáutica estava agitada e se a Marinha, ao contrário, 
mantinhase fiel aos seus superiores e ao governo, um problema, de natu
reza diversa, entretanto, passara a me preocupar, e justamente na área do 
Ministério da Guerra. Em face do contragolpe de novembro, desfechado 
pelo general Lott, alterarase substancialmente o quadro político do país. 
A UDN, que já estava no poder e não desejava largálo, viuse, de uma 
hora para outra despojada de toda sua importância, reduzida, de novo, à 
situação de simples partido de oposição. Esse desfecho causara irritação, 
e o ódio dos udenistas se concentrava na figura do ministro da Guerra. 
Atacavamno sem piedade. No episódio de Jacareacanga, assestaram contra 
ele todas as baterias. O general Lott era humano. A injustiça doíalhe, e 
sua paciência um dia chegou ao fim. A cada ataque desferido contra ele, 
revidava com uma entrevista esclarecedora. Os ânimos se exaltaram, e a 
polêmica, em que ele se via envolvido, não deixava de me preocupar: é que 
ele era sumamente prejudicial à política de pacificação que vinha empre
endendo no governo. 



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Trabalhos e lutas políticas

UANDO ASSUMI O GOVERNO, um grupo de figuras 
representati vas dos círculos econômicos de Belo Horizonte, havendo ob
tido o patrocínio da Federação das Indústrias de Minas, procuroume no 
Rio. A reivindicação, que dera origem àquela mobilização de classe, rela
cionavase com uma queixa dos mineiros, relativa ao fato de que os gover
nos da República sempre implantavam as in dústrias siderúrgicas longe das 
jazidas de minério e, nessas condi ções, outras populações, que não a de 
Minas, eram beneficiadas pelo empreendimento enquanto aos mineiros, 
que eram os forne cedores da matériaprima, só cabia a frustração de ver os 
buracos ou as crateras que eram abertos na terra.

Assim acontecera em Itabira, em Monlevade e, mais recente
mente, em todo o polígono ferrífero do Estado, ao ser fundada a usina de 
Volta Redonda. A Federação das Indústrias pleiteava que se estabelecesse 
um sistema de compensação, de forma que, ao se implantar qualquer nova 
siderúrgica no país, não coubesse às regiões fornecedoras da matériaprima 
tão somente a revolução ge ológica, configurada pela deturpação da paisa
gem, mas que se lhes assegurasse, igualmente, uma participação direta nos 
lucros do empreendimento.

Essa sugestão inicial evoluiu com o tempo. Pouco depois, a Fe
deração das Indústrias de Minas voltava à carga, mas, desta vez, com uma 

Q
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proposta de certo modo concreta. O que reivindicava era a formação de 
uma companhia siderúrgica piloto, já sob a denominação de Usiminas, e 
que seria localizada em qualquer região do estado, julgada recomendável 
pelos técnicos. Conversei com Lucas Lopes e chegamos à conclusão de que 
teríamos de ser realistas ao encarar tão relevante questão. São Paulo havia 
lançado a ideia de Cosipa – Companhia Siderúrgica Paulista –, a qual já 
no dia 15 de agosto aumentava a subscrição de seu capital para um bilhão 
de cruzeiros e anunciava a construção da sua usina em Piaçaguera. Em 
nome da Companhia Siderúrgica Nacional, o governo federal subscreveu a 
importância de 120 milhões de cruzeiros e o estado de São Paulo, 119 mi
lhões e 700 mil cruzeiros. O grande plano já se encontrava, portanto, em 
vias de execução, com os estudos concluídos, o projeto elaborado, faltando 
apenas o início das obras.

Em Minas, enquanto estudava a possibilidade de obter finan
ciamento para a Usiminas, procurei expandir a produção side rúrgica do 
estado. Nesse sentido, foram adquiridos na Europa im portantes equipa
mentos para a Acesita – Companhia Aços Es peciais Itabira – os quais, 
quando montados, triplicariam sua pro dução.

O problema da Usiminas, porém, sofreu de súbito uma revi
ravolta. O embaixador do Japão, Yoshiro Ando, após discutir co migo as
suntos relacionados com o Convênio Comercial BrasilJapão, anunciou
me a chegada, ao Rio, naqueles dias, de uma mis são econômica japonesa, 
chefiada pelo Sr. Massao Yukawa, que vinha estudar a possibilidade da 
aplicação de capitais no país e o envio de técnicos em siderurgia. Tratava
se, como se vê, de uma iniciativa de uma elite de indústrias nipônicas, 
cuja finalidade era o estabelecimento de uma efetiva participação japonesa, 
sob o pa trocínio do próprio governo de Tóquio, na indústria siderúrgica 
brasileira. Os estudos prolongaramse por alguns meses, já que procurei 
deixar a critério dos visitantes a escolha do local onde de veria ser instalada 
a grande usina. Eles visitaram São Paulo deta lhadamente e depois, estive
ram em Minas, percorrendo o quadrilátero ferrífero e o vale do Rio Doce. 
Após demorados estudos, con cluíram que a usina deveria ser instalada no 
vale do Rio Doce.

Na época – ao se encerrar o primeiro semestre de governo – a 
usina ainda era objeto de estudos, de trocas de opinião, de confe rências de 
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técnicos e diplomatas. Um protocolo, consubstanciando essa coparticipa
ção industrial, já havia sido assinado, prevendo que o capital da empresa 
seria de 6 bilhões de cruzeiros e a contri buição japonesa seria na base de 
um terço do capital social, além do fornecimento de equipamentos a lon
go prazo, do planejamento e de assistência técnica. A produção prevista 
da futura Usiminas era de um milhão de toneladas de lingotes e 800 mil 
toneladas de laminados – volume este a ser aumentado mais tarde para 3 
milhões de toneladas.

Mas, enquanto se processavam essas negociações, resolvi fazer 
uma visita a Diamantina, onde não havia ido desde que assumira a chefia 
do governo. Em julho, iria ser realizada ali a Segunda Se mana Ruralista, 
promovida por dom José Newton de Almeida Ba tista, mais tarde, arcebis
po de Brasília. Julguei que deveria estar presente, atendendo ao convite 
que me havia sido feito. Assim, no dia 8 deixei o Rio, por via aérea, num 
retorno comovido à cidade que me servira de berço.

Sobrevoando o antigo burgo, revivi as emoções da infância e da 
juventude. Entre o maciço de montanhas, estendiamse as ruas íngremes, 
com seus sobradões solarengos, lembrando um tempo que se perdia nas 
origens de Minas. Lá estava o Seminá rio no qual estudara. Adiante, via o 
morro da Grupiara, onde mo rara e em cujo cimo erguiase a mesma árvore 
que me servira de abrigo para as leituras da juventude. A uma guinada 
do avião, via a Rua Direita, na qual se erguia o sobrado que fora do meu 
avô e no qual eu nascera. Olhei longamente a capistrana – fita de granito 
no meio das ruas e palco dos meus sonhos de menino pobre. En quanto o 
avião procurava uma posição para a descida, pensava no passado distante. 
Partira descalço, mas com a cabeça cheia de so nhos, e voltava naquele mo
mento como presidente da República.

Visitei o Colégio Nossa Senhora das Dores, lançando ali a pedra 
fundamental do novo edifício do educandário. Fui ver as obras do Hos
pital da Criança, presidindo à solenidade do lança mento dos alicerces da 
Maternidade Santa Mônica. Inaugurei, depois, a sede do Departamento 
Nacional de Endemias Rurais. Em seguida, fui ao Seminário onde havia 
estudado. Fiz questão de fa zer essa visita, e os padres, compreendendo os 
meus sentimentos, esforçaramse por reviver um pouco a atmosfera do 
meu tempo de estudante. Organizaram um almoço íntimo – só padres e 
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alunos. Percorri o velho casarão, cheio de corredores sombrios com janelas 
coloniais abrindose para pátios mais sombrios ainda.

Os padres guardavam para o fim uma surpresa que me haviam 
preparado. Levaramme através do edifício até uma sala de aulas que ficava 
nos fundos e me mostraram a velha carteira que me pertencera quando 
ali estudara. Examineia com atenção e surpreendime ao ver no tampo, 
coberto de poeira, o meu nome. Eu mesmo o havia gravado, recortando a 
canivete a madeira. Lá estava, em letras toscas, bem no alto do tampo: Jus-
celino Kubitschek de Oliveira. Viase, ao lado, a abreviatura que seria mais 
tarde meu slogan político: “JK.”  

O barco desarvorado que recebera para comandar já não se mos
trava tão infenso a manobras como se revelara no período ime diatamente 
depois do dia 31 de janeiro de 1956. Quando assumi o governo, tudo 
era sombrio e inquietador. Entretanto, no decorrer daquele primeiro se
mestre, já havia conseguido dar certa estabili dade à nau. A área política 
ainda estava agitada, mas a situação financeira, que havia se apresentado 
caótica, aos poucos fora vol tando à normalidade. As exportações do café 
processavamse em ritmo crescente e José Maria Alkmin vinha obtendo 
êxito na execução da sua política de valorização do produto. Vendiase 
mais e por melhores preços. Mesmo o choque ocorrido no seio do go verno, 
entre monetaristas e desenvolvimentistas, fora inteligentemente contorna
do. A equipe governamental, como um organismo só, funcionava eficiente 
e harmonicamente.

Logo que regressei de uma viagem que fiz ao Paraná, autori zei, 
através de um decreto, a desapropriação dos imóveis necessá rios à constru
ção e utilização da Barragem de Três Marias e obras anexas, inclusive das 
áreas destinadas à bacia de inundação e à proteção do reservatório. Numa 
visita à Petrobras, verifiquei o aumento conseguido na produção das refi
narias nacionais, a qual já atingia, no mês de agosto, a 65% do consumo de 
gasolina no país. Do consumo total de 190.000 barris diários de óleo bru
to, 112.800 barris estavam sendo refinados, diariamente, no Brasil. Além 
disso, grandes progressos haviam sido obtidos nas atividades de perfura ção 
de poços. No Recôncavo Baiano, 33 novos poços haviam sido abertos, dos 
quais 19 eram produtores de óleo.
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No setor de energia elétrica, a Companhia Hidrelétrica do São 
Francisco, em face dos financiamentos obtidos no Eximbank – 15 milhões 
de dólares – e no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico – 305 
milhões de cruzeiros –, intensificou os trabalhos da segunda etapa da Usina 
de Paulo Afonso, que constaria da esca vação e concretagem da segunda 
casa de máquina, com tomada d’água, da qual partiriam seis poços adu
tores para a alimentação de seis grupos geradores de 60 mil kW, cada um. 
Dois desses grupos seriam logo instalados, o que importaria no acréscimo 
de 120 mil kW, à potência da Usina.

No que dizia respeito à produção siderúrgica, existiam notícias 
alentadoras. A subscrição para a formação do capital da Cosipa – Compa
nhia Siderúrgica Paulista – havia atingido a um bilhão de cruzeiros. A em
presa trabalharia com minério de ferro do Vale do Rio Doce, com carvão 
de Santa Catarina e manganês de Minas Ge rais. O calcário, a dolomita e 
os refratários seriam fornecidos por produtores paulistas.

Além dessa atividade satisfatória, nesses setores básicos, pros
seguiam, em ritmo acelerado, as obras de reaparelhamento portuá rio e de 
dragagem; as de construção de açudes no Nordeste princi palmente as de 
Banabuiú, no município de Quixadá, no Ceará, pro jetado para armazenar 
1 bilhão e 800 milhoes metros cúbicos de água; as de abertura e pavimen
tação de uma extensa rede rodoviária; e as de ampliação da frota de navios 
pesqueiros, com a aquisição de barcos estrangeiros e a assinatura de convê
nios com armadores para a im portação de unidades pesqueiras do Japão, 
da Espanha e da Itália. 

Ampliando a área de atividades do governo, autorizei a consti
tuição de um grupo de trabalho, no Conselho do Desenvolvimento, desti
nado a estudar a implantação, no Brasil, das indústrias pesadas, mecânica 
e elétrica. Tratavase de um assunto que vinha merecendo a minha melhor 
atenção. Três meses após o início do meu governo, já havia me referido ao 
problema em Mensagem ao Congresso, nos seguintes termos: “As condi
ções atuais de mercado brasileiro começam a interessar os capitais voltados 
para esse campo. Recentemente, organizouse em São Paulo a Associação 
Brasileira para Desenvolvimento da Indústria de Base – ABDIB, que con
grega oito firmas de vulto para o fim de fabricarem, em conjunto, grandes 
equipamentos industriais. O Grupo Schneider, da França, acaba de orga
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nizar a firma Mecânica Pesada S.A., em Taubaté, que construirá o primeiro 
empreendimento completo no gênero. Estudos realizados pela Comissão 
de Indústria Pesada concluem que a fábrica de Taubaté atenderá, em 1960, 
a cerca um décimo das necessidades do país. Esforço suplementar precisa 
ser feito e contará com o apoio do governo”. 

A mensagem fora enviada ao Congresso em março de 1956 e, 
noventa dias depois, a instalação do Grupo Schneider, em Taubaté, já se 
encontrava em processo de plena execução para a formação de um conjun
to industrial misto, de mecânica e caldeiraria.

Em setembro, chegara a vez da barragem de Três Marias. Era 
uma obra gigantesca, cuja realização demandava deter minação e audácia. 
O grupo de trabalho fizera os estudos. O Eximbank proporcionara o fi
nanciamento. E o resto dependeria do governo. Naqueles últimos meses, 
não dei trégua aos engenheiros, atropelandoos com ordens de urgência 
nas tarefas de que haviam sido incumbidos. Tudo estando pronto, fixei 
a data para o início das obras. Esta, inicialmente, seria o dia 25 de julho. 
Como ocorreram dificuldades quanto ao financiamento, foi adiada, to
davia, para 15 de setembro. Nesse dia, cheguei pela manhã a Corinto e 
presidi pessoalmente à solenidade do lançamento do marco comemorativo 
do grande acontecimento.

Três Marias era um empreendimento básico na meta da ener gia 
elétrica. Estava orçada em 8 bilhões de cruzeiros. Seria cons truída sobre o 
leito principal do rio São Francisco, a montante de Pirapora, nas proximi
dades da embocadura do Borrachudo. Proje tado para um armazenamento 
de 22 bilhões de metros cúbicos de água, seu reservatório seria um remanso 
de 150 quilômetros, com uma altura de barragem de 70 metros, que elimi
naria as cristas das enchentes e a paralisia circulatória das estiagens, criando 
boas condições de navegabilidade no rio. Além disso, permitiria a irri gação 
de vastas terras marginais, produziria energia farta, a baixo custo, dentro 
de um raio de 350 quilômetros, e beneficiaria a Usina de Paulo Afonso, à 
qual iria proporcionar, pelo aumento das des cargas mínimas, a elevação de 
potência. A Comissão do Vale do São Francisco construiria a barragem e a 
Cemig procederia às ins talações geradoras de eletricidade.

Chegando a Corinto, dirigime à zona escolhida para inaugurar 
as obras preliminares, isto é, o campo de aviação, a estrada de acesso ao 
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local e o primeiro canteiro de obras. O São Francisco seria, quando con
cluído o empreendimento, um grande caminho de mais de 3.300 km, por 
onde navegariam, depois da barragem, navios verdadeiros e não apenas 
barcaças, pois a profundidade das águas seria elevada de 60 cm a 1,5 m. 
Três Marias era a quinta barragem do mundo em volume e permitiria a 
instalação de geradores para 500 mil kW – o que iria permitir uma distri
buição de energia plenamente satisfatória a regiões como Goiás e parte de 
Minas Gerais.

O governo, aos poucos, mas seguramente, acertava o ritmo dos 
seus empreendimentos. A situação financeira era má – consequência das 
crises políticas de 1954 e 1955 – e, apesar disso, o Orçamento da Despesa 
acusava economias da ordem de 30%. O acordo, assinado com o governo 
de Washington, para a aquisição de 1.800.000 toneladas de trigo, retiradas 
dos excedentes agrícolas dos Estados Unidos, iria reforçar as disponibili
dades financeiras do país. O prazo de pagamento seria de 40 anos e 85% 
do montante da venda do cereal, feita pelo governo brasileiro aos consu
midores nacionais, seriam empregados pelo BNDE no financiamento de 
projetos básicos, como o da usina de Furnas, no alto rio Grande.

Não obstante esses sintomas de recuperação econômica, pros
seguia a agitação no setor político. O alvo principal da ação oposi cionista, 
como disse, havia se concentrado no general Lott. Dis pondo do apoio 
maciço do Exército, o ministro da Guerra represen tava a grande barreira 
que teria de ser vencida para que pudesse obter êxito qualquer atentado 
contra o regime.

Assim como a toda ação se opõe uma correspondente reação, 
a fundação do Clube da Lanterna, organização lacerdista, dera ori gem ao 
que fora denominado a Frente de Novembro. Esse mo vimento – como seu 
nome sugere – era integrado por elementos civis e militares, egressos da re
sistência oposta aos golpistas du rante o governo Café Filho e que desaguara 
nos contragolpes de 10 a 21 de novembro. Para eles, o general Lott era um 
símbolo – a personificação da Legalidade, o Cavaleiro Andante da cruzada 
pela Constituição.

Carlos Lacerda constituía um espantalho para todos os comu
nistas, e, dada a circunstância de que a Frente de Novembro fora fundada 
para combater o lacerdismo, os adeptos do credo de Mos cou logo se fi
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liaram ao movimento. O general Lott, sem malícia política, acreditou na 
sinceridade dos seus afoitos correligionários e passou a prestigiálos. Estes 
promoviam comícios, organizavam passeatas e faziam ruidosas visitas ao 
gabinete do ministro. Para camuflar sua ação, os comunistas mascaravam 
aquelas manifesta ções, emprestandolhes um cunho trabalhista. João Gou
lart forne cia a massa de trabalhadores, e Parsifal Barroso, titular da pasta do 
Trabalho, faziase presente, falando em nome do PTB.

No dia 10 de agosto, Raimundo Padilha pronunciou um vio
lento discurso na Câmara dos Deputados, denunciando à nação que o ge
neral Lott estava entregando postos de comando no Exér cito a elementos 
comunistas. Padilha baseara sua acusação numa relação levada à Câmara 
pelo deputado Último de Carvalho e dela constavam, de fato, nomes de 
comunistas, de paracomunistas ou de criptocomunistas, egressos das lutas 
políticas travadas ao tempo do general Estilac Leal.

O general Lott, por seu lado, irritarase com a denúncia do re
presentante fluminense e, abordado por um jornalista, declarara, em lin
guagem franca e dura de soldado: “O procedimento do de putado Raimun
do Padilha, durante a última guerra, tiroulhe a au toridade moral para fazer 
qualquer acusação.” A resposta era vio lenta e continha uma clara alusão a 
supostas atividades quintacolunistas do deputado Raimundo Padilha que 
teria, segundo se dizia, procurado favorecer a Alemanha em detrimento do 
Brasil. Os ânimos se exaltaram. A Tribuna da Imprensa, alimentada pelo 
ódio ao general Lott, tomou a liderança da campanha de desagravo. Como 
resultado, alguns oficiais, simpáticos ao ministro da Guerra, irritaramse e 
decidiram empastelar o jornal. O general Augusto Magessi, chefe de Polí
cia, informado sobre o que acontecia, tomou, pois, a decisão de impedir a 
circulação daquele vespertino.

A atitude do chefe de Polícia, embora assumida para prevenir 
mal maior, causoume sério aborrecimento. Sendo democrata, não admi
tia – como não admiti – que se cerceie a liberdade da im prensa. Os co
munistas, aproveitando o incidente, decidiram atirar lenha na fogueira. 
No dia 1o de setembro promoveram uma home nagem dos trabalhadores a 
Caxias, realizando uma visita à cripta na Praça da República, onde depo
sitaram flores. Em seguida, dirigi ram a multidão para o Palácio da Guerra 
e, após entendimentos com os oficiais da guarda, reuniramse no gabinete 
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do general Lott. Ali teve lugar, então, outra homenagem – desta vez ao 
patrono da “Frente de Novembro”. Parsifal Barroso falou em nome dos 
traba lhadores e o general Lott agradeceu, discursando de improviso.

O fato não teria maior importância se não fosse a exaltação de 
ânimos reinante no Rio. O discurso do general Lott foi até come dido, 
constituindo uma verdadeira profissão de fé no regime demo crático. En
tretanto, os udenistas retrucaram com indignação, decla rando que Lott 
procurava reabrir feridas cicatrizadas, exaltando a democracia, quando lhe 
faltava autoridade para isso. Afonso Arinos ocupou a tribuna da Câmara 
dos Deputados e proferiu uma oração violenta. Os jornais inimigos do 
governo fizeram coro e, pouco depois, o ambiente político estava de novo 
em efervescência.

O que se alegava, na época, era que o Brasil precisava de re
formas – de reformas profundas que o tirassem da estagnação e o fizes
sem progredir. Até um partido conservador, como o PR, lide rado pelo 
expresidente Artur Bernardes, sentirase no dever de lançar um manifesto, 
preconizando uma mudança nas instituições. Ninguém era poupado. O 
general Lott vivia no pelourinho. Pouco depois, João Goulart virase en
volvido num suposto escândalo de exportações de pinho para a Argentina 
e suas atividades passaram a ser objeto de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito. Os trabalhistas reagiram e apregoaram que uma lei de imprensa 
iria ser votada para coibir aqueles abusos.

Essa lei da imprensa transformouse logo num estopim. Em face 
da situação, julguei que deveria intervir no assunto. Já que o movimento de 
indignação contra certos jornais tornavase incontrolável, o que tinha em 
mente era o seguinte: levando em conta que a lei de imprensa sairia de qual
quer forma, seria melhor evitar que a indignação dos deputados os levasse 
a votar um estatuto antide mocrático. Nesse sentido, dei instruções a Nereu 
Ramos, ministro da Justiça, para elaborar um anteprojeto. Não satisfeito de 
agir dessa maneira, decidi que, estando pronto o anteprojeto governa mental, 
fosse ele submetido à ABI – Associação Brasileira de Im prensa – para estudo 
e sugestões. Nessas condições, a lei não seria só do governo, mas o resultado 
de um trabalho conjunto do mi nistro da Justiça e da ABI.

No dia 8 de setembro, interpelado por um jornalista, esclareci: 
“O presidente da República tem o maior respeito pela liberdade de im
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prensa. Como candidato, deixou bem claro esse princípio. Como chefe de 
governo, seu primeiro ato foi suspender a censura à im prensa. Entregarei 
o projeto, que está sendo elaborado, ao presi dente da ABI para que seja 
examinado pelos diretores dos órgãos de imprensa. Verão que não se justi
ficam os temores levantados.”

O próprio O Globo, que era uma espécie de órgão oficial da 
UDN, em editorial do dia 11 de setembro reconheceu a minha isenção. 
Entretanto, para os demais órgãos da oposição, o que eu tinha em cogita
ção era uma “lei de arrocho”, uma “lei do garrote”. Lideravam esse movi
mento de difamação a qualquer preço: a Tri buna da Imprensa, de Carlos 
Lacerda, e a revista Maquis.

O ambiente permanecia agitado. Discursos violentos eram pro
nunciados na Câmara dos Deputados. Os jornais oposicionistas reprodu
ziam as acusações com enorme destaque.

O general Augusto Magessi, chefe de Polícia, observava aquela 
situação com crescente inquietação. Não compreendia que a liber dade se 
transformasse em licenciosidade e preparavase para agir. Na noite de 8 
para 9 de setembro, em face de um ataque mais desabrido de Maquis, in
vadiu a redação e apreendeu toda a edição da revista. Foram presos todos 
os que se encontravam no local, in clusive duas senhoras de funcionários da 
empresa que ali se acha vam em companhia de seus maridos.

Ao saber do fato, ordenei que todos fossem postos imediata
mente em liberdade, obrigando ainda, às autoridades policiais, que pe
dissem desculpas às duas senhoras. Julguei que com essa atitude houvesse 
encerrado o incidente. Mas não sabia que a edição de Maquis ainda perma
necia em poder da Polícia. O diretor do semanário requereu um mandado 
de segurança e obteve sentença favo rável para que lhe fosse devolvido tudo 
quanto tinha sido retirado, pela força, da redação invadida.

Lembrome de que era uma sextafeira. Estava no Palácio em 
companhia da família, depois do jantar, quando me avisaram que o che
fe de Polícia desejava me falar. Fui ao seu encontro. O general Magessi, 
apesar de ser um homem extremamente polido, mostravase visivelmente 
irritado. Faloume sobre a liminar, dizendome que não poderia cumprir o 
mandado judicial. E escla receu: “Os ataques de Maquis visaram, também, 
a elementos do Exército e, como militar, sou solidário com a minha classe.” 
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Sempre admirei o general e a ele me sentia preso – como até hoje – por 
laços de amizade e apreço. Tratandose, porém, de um man dado judicial, 
não poderia deixar de cumprilo. Retruqueilhe en tão, de maneira compre
ensiva: “São louváveis os seus sentimentos, general, mas, no meu governo, 
acima de tudo está a lei, que cum prirei custe o que custar.” O general, 
curvandose às minhas ra zões, disseme que, não podendo faltar com sua 
solidariedade aos seus colegas de farda, solicitava, então, que o dispensasse 
das res ponsabilidades do posto que ocupava.

No dia seguinte, o coronel Teixeira Batista era nomeado para 
o cargo, e o seu primeiro ato, como chefe de Polícia, foi a devolução da 
revista apreendida, em obediência à determinação da Justiça.
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Brasília – 3 anos e 10 meses

MAIS OU MENOS ao findarse o mês de setembro, o general 
Er nesto Dorneles demitiuse da pasta da Agricultura. Oferecilhe um car
go no Conselho da Novacap e reservei o Ministério para quem conside
rasse capaz de realizar a revolução que tinha em mente promover na frente 
agrícola. O nome que merecia a minha preferência era o de Rubem Berta, 
o dinâmico organizador da Varig. Berta não era político, mas homem de 
empresa e, nessas con dições, poderia imprimir aos serviços da pasta uma 
orientação pri vatista, isenta do ranço burocrático. Infelizmente, o convite 
que lhe fiz deixou de ser aceito. Pensei, em seguida, em Santiago Dan tas, 
cuja inteligência supriria com enorme vantagem seu desconhecimento dos 
assuntos agrícolas. Como o ministério, segundo o con vênio político ado
tado durante a campanha eleitoral, deveria ter o seu titular indicado pelo 
PTB, ouvi João Goulart a respeito. Jango não discordou propriamente da 
escolha, julgando que se tratava de um grande nome, mas ponderou que 
seria melhor a indicação de um membro de seu partido. Sugeri então Josué 
de Castro, cuja no meação igualmente mereceu reparos.

O preenchimento da pasta da Agricultura arrastouse através de 
sucessivas divergências, já que o PTB não chegava a uma deci são sobre 
qualquer dos nomes sugeridos. Brizola desejava influir na escolha, o que se 
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chocava com as pretensões de João Goulart. Em face da situação, julguei 
melhor esquecer, por um momento, os compromissos eleitorais e realizar 
uma jogada de maior alcance, já que tinha por finalidade a pacificação 
nacional. O governador Ildo Meneghetti vinha se empenhando a fundo 
nessa tarefa. Nada mais justo do que prestigiálo, nomeando seu irmão, 
Mário Meneghetti, para a pasta vaga. Trilhei o caminho certo. A campa
nha pela pacificação nacional ganhou novo alento. O deputado Castilho 
Cabral lançara o slogan Libertemos Juscelino. O senador Bernardes Filho 
também se manifestou nesse sentido. Outras vozes, vindas de dife rentes 
partidos, também se ouviram. Alguns elementos mais ex tremados da opo
sição me atribuíram uma barganha política, pois meu governo começava 
a impressionar favoravelmente meus ad versários. Mas eram manifestações 
quase isoladas, então.

Esta era a situação do Brasil no segundo semestre de 1956. As 
vozes iradas que, durante quase um ano, atroaram os céus do país haviam 
acabado por cansar os ouvidos dos brasileiros, que se mos travam interessa
dos, antes de tudo, no progresso do país. A imagem que de mim a UDN 
havia projetado desfaziase aos poucos, sob a influência de uma realidade 
que seria impossível contestar.

O meu governo significava trabalho e não cultivava ódios. Os 
projetos, assim que ficavam prontos, eram postos imediatamente em exe
cução. E uma nova mentalidade, fundada no otimismo e na esperança, 
começava a se fazer presente no Brasil. Assim, enquanto os udenistas ainda 
se empenhavam em seu estéril trabalho de in compatibilizar o governo com 
a opinião pública, eu deixava o Rio com destino ao Planalto Central. Era o 
início da conquista do hin terland, o item 31 do meu programa. Tratavase 
da Meta que, por suas implicações de ordem social, política e econômica e 
seu sen tido revolucionário, eu havia denominado “Meta Síntese”.

No dia 2 de outubro, embarquei às 7 horas da manhã, num 
avião da FAB. Aquela viagem era de exploração – verdadeira re tomada do 
impulso conquistador dos bandeirantes – no sentido de tomar posse do 
interior do Brasil. Era o meu primeiro contato físico com a terra que havia 
sido escolhida para abrigar a futura capital.

Ninguém julgava ser possível a transferência. Assim, depois da 
mensagem assinada num botequim do aeroporto de Anápolis, pas sei a me 
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empenhar na grande batalha. No Congresso, havia a UDN – com uma 
bancada numerosa, acrescida ainda das adesões oca sionais – para tentar 
torpedear todos os projetos que valorizassem a minha administração. Na
quele momento mesmo, ela tudo fazia para obstruir a votação de uma lei 
sobre o imposto de consumo, que era vital para o desencadeamento do 
nosso processo desenvol vimentista. Da minha parte, não seria político de
monstrar desusado interesse pelo assunto. Se o fizesse estaria mobilizando 
contra a Mensagem todos os meus adversários no Congresso. A atitude a 
assumir seria a de dar a impressão de que propusera a mudança da capital 
apenas para atender a uma reivindicação dos goianos. Cha mei Santiago 
Dantas e lhe pedi que redigisse a Mensagem.

O esboço que Santiago Dantas me apresentou era perfeito. Nele 
tudo estava previsto. Pergunteilhe se, aprovada a lei naque les termos, ain
da teria de recorrer ao Legislativo. O ilustre juris consulto respondeume: 
“Para a construção de Brasília o senhor nada precisará pedir. Desejo apenas 
chamar sua atenção para um detalhe. A Constituição estabelece, nas suas 
disposições transitó rias, que a data da transferência da Capital deverá ser 
determinada pelo Congresso. Esta foi a única dificuldade que não pude 
contornar, pois, para fazêlo, seria necessário uma alteração na Constitui
ção. Quanto ao mais, a lei concedelhe poderes e autoridade para praticar 
todos os atos relacionados com a construção de Brasília

A Mensagem foi enviada à Câmara e, como havia sido pre
visto, engavetada por um representante udenista. Para fazer frente à si
tuação, recorri à estratégia política que havia concebido. Nesse sentido, 
fiz um apelo ao governador José Ludovico para que atuasse junto aos 
representantes do seu estado, inclusive os udenis tas, com o objetivo de 
se obter que estes últimos liberassem a Mensagem. Enquanto os goianos 
agiam de um lado, eu mobilizava com discrição, de outro, os deputados 
que apoiavam o governo e, assim, estabelecemos uma larga frente de 
sustentação da ideia.

 Aprovada na Câmara, a Mensagem foi remetida ao Senado, 
onde sua tramitação transcorreu sem incidentes. No dia 19 de se tembro, 
sancionei a lei que delimitava o futuro Distrito Federal; autorizava o go
verno a constituir a Companhia Urbanizadora da Nova Capital; a estabe
lecer e construir o sistema de transportes e comunicações do novo Distrito 
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Federal; e a tomar outras providências. O Congresso deliberaria oportu
namente a respeito da data da mudança e o nome de Brasília era dado à 
futura capital. Essa lei tomou o número 2.874 e foi datada de 19 de se
tembro de 1956. Em seguida, assinei a nomeação de Israel Pinheiro para 
presidente da Novacap.

O nome Brasília constou de uma emenda do deputado Pereira 
da Silva, do Amazonas, o qual, recordando a sugestão de Hipólito José da 
Costa, contida no Correio Brasiliense, editado em Londres, propusera essa 
denominação, aliás, perfeitamente adequada à des tinação integracionista 
da nova Capital.

Brasília não iria se situar em local “imediato às cabeceiras dos 
grandes rios” – como havia sugerido Hipólito José da Costa, mas bem no 
coração do Planalto Central, o qual, por sua vez, é o coração do Brasil. Era 
essa região que eu iria visitar pela primeira vez. Como não existiam vias 
de acesso, teria que ir de avião e, para que este pousasse, numerosas provi
dências deveriam ser tomadas previamente. A viagem tinha sido marcada 
para o dia 2 de outubro – cerca de duas semanas após a sanção da lei que 
autorizava a mudança da Capital.

Na ocasião, a Presidência da República não dispunha de qual
quer helicóptero e a viagem teria de ser feita num velho DC3, veterano 
das minhas arriscadas aventuras pelos céus do Brasil. Contudo, em vez 
de seguir para Goiânia, como era bem mais se guro, decidi rumar dire
tamente para o local do futuro Distrito Fe deral e pousar num campo 
improvisado, construído em dois meses por Bernardo Sayão, que era vi
cegovernador de Goiás. A pista não passava de uma fita de terra desbas
tada no cerrado, precariamente nivelada e cheia de buracos. Um cartaz 
ali havia sido fixado com um enorme e pretensioso letreiro: “Aeroporto 
Vera Cruz”.

No dia 2 de outubro de 1956, deixei o Aeroporto Santos Du
mont, tendo como companheiros de viagem o general Teixeira Lott, mi
nistro da Guerra, o general Nelson de Melo, chefe da minha Casa Militar, 
o governador Antônio Balbino, da Bahia, o co ronel Dilermando Silva e 
diversos técnicos integrantes do Con selho do Desenvolvimento. O percur
so exigia quatro horas de voo. Quando o avião sobrevoou o local da futura 
capital, concentreime em examinar a região. Tudo era chato e amplo, com 
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suaves ondu lações que não ultrapassavam a altura de 200 metros. Lá estava 
o Cruzeiro, de braços abertos, como que saudando os intrusos que chega
vam pelo céu. Além do Cruzeiro, viase a fita de terra ver melha que era a 
pista de pouso. Eram 11h40min quando o DC3 pousou. José Ludovico, 
Bernardo Sayão e outras autoridades de Goiás esperavamme sob um tol
do. As cerimônias que ali se realizaram foram tocantes pela simplicidade 
de que se revestiram. Em tosca mesa de madeira, colocada num galpão, 
assinei o pri meiro ato oficial no local da futura Capital: a nomeação de 
Mário Meneghetti para o cargo de ministro da Agricultura.

De todos os presentes, o general Lott era o que se mostrava mais 
desconcertado. Estava preso de um sentimento de curiosi dade e descrença. 
Distanciandose dos presentes, deixouse ficar à beira da pista, observando 
a paisagem selvagem. Ao me aproximar dele, não se conteve e perguntou: 
“O senhor vai mesmo construir Brasília, presidente?” Não pude conter um 
sorriso. Colaborando comigo há pouco tempo, o general ignorava a deter
minação de que sou dotado. Respondi de forma a dissipar, no seu espírito, 
qualquer dúvida: “Não só vou construir, general, mas irei transmitir a faixa 
ao meu sucessor, com o governo já instalado em Brasília.”

Visitei, em seguida, o local onde se erguia o Cruzeiro – o ponto 
mais elevado da região (1.172 metros) – a fim de ter uma ideia do con
junto do cenário que emolduraria a futura Capital. Com Oscar Niemeyer, 
que se encontrava ao meu lado, examinamos ma pas, assinalando os aci
dentes topográficos e tomando conheci mento das distâncias. Até então 
não tínhamos qualquer ideia de como seria a cidade. Enquanto a lei de 
transferência da sede do governo estava sendo discutida no Congresso, eu 
havia autorizado Ernesto Silva a tomar todas as providências referentes ao 
concurso para se escolher o Plano Piloto de Brasília. No dia 30 de setembro 
– uma semana, portanto, daquela primeira viagem ao Planalto – havia sido 
publicado no Diário Oficial o edital do concurso, elabo rado por Oscar 
Niemeyer e os arquitetos Raul Pena Firme e Ro berto Lacombe, professores 
de Urbanismo da Universidade do Brasil.

Assim, nada sabíamos ainda sobre as características da futura 
sede do governo. Mas, após uma troca de ideias com Niemeyer, chegamos 
a uma conclusão. Iríamos demarcar, desde logo, uma área prioritária, que 
serviria de apoio às obras que viriam depois. Localizamos, então, o núcleo 
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pioneiro na parte em que deveria erguerse a residência presidencial. E essa 
área foi imediatamente fixada, ficando Niemeyer incumbido de elaborar, 
com a maior ur gência possível, os projetos do Palácio Presidencial e do 
hotel de turismo, que seria o Brasília Palace Hotel. Providenciouse, igual
mente, a construção do aeroporto definitivo, com uma pista concre tada de 
3.300 metros; melhoria das estradas para Anápolis e Goiâ nia; abertura de 
dezenas de estradas internas para comunicação dos diversos canteiros de 
obras; construção de casas e alojamento para funcionários e operários; e 
instalação de olarias e serrarias para as demandas iniciais.

Do Cruzeiro, segui para a Fazenda do Gama, onde se instalaria 
o núcleo pioneiro. Ao atravessar uma velha ponte sobre o ribeirão Vicente 
Pires, conversei com o engenheiro Saturnino de Brito sobre o problema 
de abastecimento de água à futura cidade. Soube, então, do projeto de se 
construir uma barragem, que represaria a água de vários rios, a fim de se 
formar um lago artificial de dez quilômetros quadrados. Lembreime, de 
súbito, da profecia de Dom Bosco: “Entre os paralelos 15 e 20 graus, havia 
um leito muito largo e muito extenso, que partia de um ponto onde se 
for mava um lago.”

Descobri, depois, que havia no local um aviãozinho monomo
tor que servira de condução para o governador goiano. Utilizeio para 
sobrevoar o Planalto a baixa altitude, de forma a ter uma ideia das pri
meiras obras programadas. Vendo do alto a imensidão do cerrado, refor
cei minha convicção de que, ao promover a mudança da capital, eu havia 
me colocado em face do mais perigoso desafio que um chefe de governo 
poderia enfrentar. Compreendi, então, a malícia de alguns deputados 
oposicionistas, que tinham votado a favor da transferência. Eles haviam 
dito, ao fazêlo, que agiam da quela maneira porque “Brasília seria o meu 
túmulo político”.

Depois que o aviãozinho pousou, senteime num toco de ár vore 
à beira de um córrego e passei a trocar ideias com os técnicos e os integran
tes da minha comitiva. Alguém trouxeme o Livro de Ouro de Brasília e 
me pediu que deixasse consignada, ali, minha impressão da região. Escrevi:

Deste Planalto Central, desta solidão que em breve se trans formará 
em cérebro das mais altas decisões nacionais, lanço os olhos mais 
uma vez sobre o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada, com 
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uma fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande 
destino.
Sentado naquele toco de árvore, conversei demoradamente com 

meus amigos e auxiliares sobre Brasília. Tive a impressão de que minhas 
palavras caíram no vazio. A descrença era geral. Teria de dissipar aquela 
atmosfera de pessimismo. E nada melhor para isso do que um choque. E 
o choque veio em seguida: era o prazo para a conclusão das obras  3 anos 
e 10 meses. Brasília estava lançada. Era uma ideia em marcha e nenhuma 
força seria capaz de detêla.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

A construção do “Catetinho”

APESAR DE SER UMA IDEIA em marcha, Brasília, àquela altura, 
não passava de uma iniciativa abstrata. Nem ao menos dispunha ali de um 
teto sob o qual me abrigar. Nas minhas viagens de inspeção, ia e vinha 
cobrindo um percurso de oito horas de voo e, por isso, só me restava uma 
estreita faixa de tempo para conversar com os pioneiros que ali estavam 
trabalhando. Entretanto, o dia 10 de no vembro iria se projetar como um 
marco histórico na evolução de Brasília. Nessa data, surgiu a primeira resi
dência no Planalto Cen tral – uma residência dispondo de todo o conforto 
e, inclusive, ilu minada a luz elétrica. É verdade que se tratava de uma luz 
tênue, com limitado poder de irradiação, produzida por um pequeno ge
rador que fora levado de Araxá. De qualquer forma, era uma luz criada 
pela mão do homem, que chegara para substituir o clarão dos astros, o que 
significava que havia tido início a conquista do coração do Brasil.

Até então o local onde iria ser Brasília não passava de um carras
cal, coberto apenas pela vegetação característica dos chapa dões. O único 
testemunho da passagem do homem por ali era um pardieiro, pomposa
mente denominado “Fazenda do Gama”, uma casa de telhado baixo, com 
um cercado no fundo, no qual viviam confinados uns 20 bois e uns 3 
leitões.
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Nosso país atingiu sua maturidade através de três etapas, dis
tanciadas umas das outras, mas intimamente interligadas: a aber tura dos 
portos em 1808, que o pôs em contato com o mundo; a independência 
em 1822, que lhe deu o status político; e a constru ção de Brasília, que 
iria lhe assegurar a emancipação econômica. Se isso ocorreu com o Brasil, 
idêntico fracionamento de etapas se verificou na epopeia da construção da 
nova Capital, e a primeira delas foi o “Catetinho”, inaugurado no dia 10 
de novembro de 1956.

Tudo começou numa conversa de bar. Naquele período, tinha 
toda minha atenção concentrada na transferência da sede do governo, que 
pretendia levar a efeito antes da conclusão do meu mandato. Foi aí que 
surgiu a ideia. Um grupo de amigos íntimos meus conversava no Juca’s 
Bar, na Rua Senador Dantas (Rio), e o assunto abordado era a construção 
de Brasília. Um deles – João Milton Prates, que fora meu piloto durante o 
tempo de governador de Minas – lançou a ideia: “Vamos dar uma casa ao 
presidente?”

A sugestão foi acolhida com entusiasmo. Discutiuse o gênero 
da casa a ser construída e todos concordaram: uma simples resi dência de 
madeira, na qual eu pudesse passar a noite todas as ve zes que desejasse 
pernoitar em Brasília. Oscar Niemeyer, que inte grava a roda, prontificou
se a fazer, ali mesmo, o croqui do que seria a casa. Pediu tinta e papel e 
fez o desenho. Aprovada a ideia, cogitouse da providência mais difícil da 
empresa: obtenção do di nheiro para a realização da obra.

Arranjouse, então, uma promissória emitida por João Milton 
Prates e avalizada por Juca Chaves e Oscar Niemeyer. Valor do empréstimo 
a ser feito: 500 contos. César Prates, um dos presentes, era irmão de Carlos 
Prates, gerente da filial do Banco do Brasil em Belo Horizonte – a pessoa 
indicada para solucionar o problema. Emídio Rocha – o Rochinha – foi 
despachado na mesma hora para a capital mineira, a fim de se entender 
com Carlos Prates e descontar a promissória. Emídio Rocha desempenhou, 
com êxito, sua missão. Carlos Prates não pôde descontar a promissória no 
Banco do Brasil, mas obteve que o Banco de Minas Gerais o fi zesse.

Enquanto o dinheiro era arranjado em Belo Horizonte, César 
Prates providenciava no sentido de que 30 barracas do Exército fossem em
prestadas, para abrigar os pioneiros que iriam se incum bir da construção. 
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No dia seguinte, com Rochinha já de posse do dinheiro, teve início a aqui
sição do material de construção no Rio e em Belo Horizonte. E, enquanto 
isso, Niemeyer elaborava o pro jeto definitivo do Palácio das Tábuas. Havia 
ainda uma questão a ser resolvida: o prazo para a construção. Eu havia 
fixado o de três anos e dez meses para Brasília, e os meus amigos, imitando 
o meu gesto, estabeleceram igualmente um tempo exíguo para a residên cia 
presidencial: 10 dias. E, para evitar que o prazo fosse ultrapas sado, envia
ramme um convite para que me hospedasse nela no dia 1o de novembro.

Teve início, assim, a construção em tempo recorde do proje tado 
Palácio das Tábuas. Distribuíramse os meus amigos, cada um incumbi
do de uma missão. Roberto Pena, que trabalhava na Fertisa – fábrica de 
adubos químicos que eu havia criado em Minas, quando governador – te
lefonou ao diretor da empresa, Bretas Bhering, solicitando, de emprésti
mo, algumas máquinas, inclusive uma Patrol Caterpillar, um grupo motor 
gerador de 75 HP e um jipe. O material de construção foi adquirido com 
os 500 contos obtidos no Banco de Minas Gerais, nas praças do Rio de 
Janeiro e Belo Hori zonte.

No dia 18 de outubro, finalmente, partiram os caminhões do 
Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, levando o material necessário. A ca
ravana mineira partira de Araxá, sede da Fertisa, rumo a Santa Luzia, con
duzindo a Patrol Caterpillar, o motor gerador, além do equipamento para 
a respectiva montagem. Acompanharam a expedição um cozinheiro e um 
operador de máquinas. Essa via gem fez lembrar, de alguma forma, uma das 
famosas entradas dos bandeirantes no século XVIII. Não existiam estradas, 
nem pontes sobre os rios, nem ao menos um trilho contínuo que indicasse 
a direção a ser seguida.

No dia 23 de outubro, os pioneiros, partidos de Minas, en
contraramse com Bernardo Sayão em Luziânia e seguiram daí em diante 
num só grande comboio até o local onde seria Brasília. As sim, o chapadão 
foi vencido e, numa clareira aberta nas imediações da denominada Fazenda 
do Gama, teve início a preparação do ter reno para a construção.

Os pioneiros instalaramse na casa da fazenda, que passara por 
uma limpeza em regra. A alimentação era fornecida pelo que existia no curral 
da fazenda: os 20 bois e os 3 leitões. À sombra de um paudevinho  uma 
árvore frondosa – montouse a banca de carpinteiros para a preparação da 
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madeira. Roçouse uma faixa do cerrado para a localização da residência pre
sidencial. Um jipe fornecia energia para acionar a serra que aparelharia as 
vigas e os caibros. E, rematando aquela série de providências, foi instalada luz 
elétrica no acampamento, utilizandose um gerador de 2 e meio HP, vindo 
do Rio, que não dispunha de partida, a qual era dada por um trator. À noite, 
já estava montada uma estação de radioamador.

Tudo isso fora feito no mesmo dia da chegada. Mais ou menos 
à meianoite, os pioneiros, exaustos, resolveram tomar um uísque, antes de 
se recolherem para um descanso de umas poucas horas. Mas não havia gelo 
para refrescar a bebida ainda morna da longa exposição ao sol do Planalto. 
Mal encheram os copos, o céu enfar ruscou e uma violenta tempestade de 
granizo desabou sobre o acampamento. “Milagre! Milagre!” – gritavam os 
construtores, recolhendo as pedras de gelo, maiores do que uma bola de 
gude, caídas das nuvens. E o uísque, gelado com granizo, correu de mão 
em mão, festejando aquele primeiro dia de trabalho.

No dia seguinte, ocorreu um fato que poderia parecer inacredi
tável aos que conheciam o Brasil Central: a feitura do primeiro concreto no 
Planalto. Esse concreto foi utilizado na fixação das vi gas que sustentariam 
o Palácio. Na noite desse mesmo dia 24, instalouse outra estação radio
transmissora, sob o prefixo PYVA, e estabeleceramse comunicações com o 
Palácio do Catete, no Rio, com Anápolis, Goiânia, Araxá e Belo Horizon
te. O Planalto Central deixara de ser o grande mudo.

Apesar da chuva constante, o trabalho prosseguia em ritmo ace
lerado. A 26, foi colocado o assoalho da casa. Instalaramse, em seguida, a 
água, a luz e os aparelhos sanitários. No dia 29, funcio naram os serviços de 
radiotelegrafia e radiofonia, e os técnicos da Panair ergueram o radiofarol 
no campo de pouso. No dia 30, assentouse o piso de cerâmica São Caeta
no e, à noite, teve início a pintura da casa. No dia 1o de novembro, como 
havia sido progra mado, o Palácio estava concluído. Niemeyer, Juca Chaves 
e César Prates incumbiramse da arrumação dos móveis.

Discutiuse, então, o nome a ser dado ao edifício. Dilermando 
Reis sugeriu: “Catetinho” – uma réplica, em madeira, do que exis tia no 
Rio. A obra estava concluída e havia sido respeitado o exíguo prazo de 10 
dias, estabelecido pelos próprios construtores.
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Providenciouse, em seguida, uma placa com os seguintes dize
res: “Esta casa, a primeira construção de Brasília, executada em dez dias, 
de 22 a 31 de outubro de 1956, foi a residência provisória do presidente 
da República. Participaram desta obra pioneira: João Milton Prates, Oscar 
Niemeyer, César Prates, José Ferreira Chaves, Roberto Pena, Dilermando 
Reis, Emídio Rocha, Vivaldo Lírio, Osório Reis e Agostinho Montandon.”

O Catetinho foi concluído no dia 31 de outubro. A inaugura ção, 
porém, dependeria da minha presença. Na época, estava muito ocupado 
no Rio, não pude estar em Brasília naquela data. No dia 10, porém, após 
pernoitar na capital mineira, rumei para Brasília, onde cheguei por volta 
do meiodia. A recepção foi festiva. Do aeroporto provisório, segui direta
mente para o Catetinho, onde grande número de operários me aguardava. 
À noite, depois do jan tar, teve lugar uma serenata, com os pioneiros – a 
palavra can dango não havia sido cunhada – entoando o Peixe vivo e o Canto 
da Nova Capital, de Dilermando Reis e Bastos Tigre.

O Catetinho constituiu um símbolo. Foi ele a flama inspira dora 
que me ajudou a levar à frente, arrostando o pessimismo, a descrença e a 
oposição de milhões de pessoas, a ideia de transfe rência da sede do gover
no. Vi que, se um grupo de amigos, mais ou menos boêmios, fora capaz de 
erigir, sem qualquer auxílio oficial e levado apenas pelo idealismo, aquele 
Palácio de Tábuas em 10 dias, o que eu não poderia fazer sendo o presiden
te da República e dispondo, já que o Congresso aprovara minha iniciativa, 
de todos os recursos governamentais?



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

A frente de novembro

O REGRESSO de Carlos Lacerda, do exterior, viera agravar a já 
tensa situação no Rio. Enquanto a UDN denunciava as atividades que lhe 
pareciam perigosas do general Lott, alguns egressos da Ação Nacional Li
bertadora reuniam seus antigos correligionários e os convenciam a engros
sar as fileiras da Frente de Novembro. Um manifesto daquele movimento 
político, divulgado semanas an tes, havia agitado os debates da Câmara. 
Sempre pronto a prestigiar qualquer movimento de massa, João Goulart 
emprestara à Frente certo colorido oficial, já que era o vicepresidente 
da República. Em face do conluio, os udenistas não iriam perder aquela 
oportu nidade para denunciar à Nação que uma ameaça pesava sobre os 
destinos do Brasil.

De fato, o general Teixeira Lott, com sua boafé política, vi
nha tendo o seu nome habilmente explorado. Os “frentistas” não igno
ravam que ele se ressentia dos ataques que lhe eram destinados e iam ao 
encontro dessa sua natural reação, procurando atraílo para o seu meio. 
Homenagens, então, lhe foram promovidas, durante as quais tudo era 
feito para comprometêlo com o movimento. Na Confederação Nacio
nal dos Trabalhadores na Indústria houve um espetáculo que chocou a 
opinião pública. Lott comparecera à sole nidade e fizera um discurso ele
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vado, manifestando sua lealdade ao governo e defendendo a Democracia. 
Os agitadores, porém, de turparam a reunião, emprestandolhe caráter 
subversivo. Um ora dor, inflamado pela vibração que se respirava no am
biente, decla rara, num rasgo de desafio: “Basta V. Exa. desembainhar a 
espada e 3 milhões de trabalhadores no Brasil inteiro se levantarão ao 
lado de V. Exa.”

Mais ou menos por essa época, o general Juarez Távora solici tou 
ao ministro da Guerra sua reversão para a reserva. Tratavase de um fato 
de rotina, baseado numa lei que havia sido promulgada para beneficiar os 
que deixassem a ativa. O fato, entretanto, foi convenientemente explora
do pela oposição. Diziase que a atitude do ilustre militar constituía uma 
manifestação de protesto contra a permanência do general Lott à frente do 
Exército. E, em consequência, procurouse fazer ressurgir o defunto Movi
mento de Re novação Nacional, a coligação partidária que havia sustentado 
sua candidatura à Presidência da República.

Tiveram início, então, as reuniões, os conciliábulos e as confe
rências políticas. O que se tinha em vista, ostensivamente, era a mobiliza
ção de todos os elementos, reconhecidamente adversários do governo, para 
uma “nova cruzada democrática”. Entretanto, esse não era o único objetivo 
daquela mobilização. Existia outro, habilmente camuflado, que sobrepuja
va o primeiro. Tratavase de um desafio à Frente de Novembro, através da 
convocação dos militares que haviam participado da conspiração palaciana 
dos tempos de Café Filho. Como Juarez Távora era general e dispunha de 
muitos admiradores nas Forças Armadas, procuravase subrepti ciamente 
reacender a questão militar, atirando contra Lott todos os inconformados 
com os contragolpes de 10 a 21 de novembro. Insis tindo na mesma tecla, 
logo surgira o almirante Pena Boto, presidente da Cruzada Anticomunista, 
que, em declaração à im prensa, anunciou que iria pedir o fechamento da 
Frente de No vembro.

Se era de agitação a atmosfera que prevalecia nos arraiais opo
sicionistas, as hostes fiéis ao general Teixeira Lott, por outro lado, não se 
mostravam infensas a atos de provocação e, até mesmo, de aberto desafio. 
Já se falava numa grande homenagem a ser prestada ao ministro da Guerra, 
por ocasião da passagem do primeiro ani versário do contragolpe de 10 de 
novembro. Seria uma manifestaçãomonstro, com os sindicatos e as con
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federações de tra balhadores mobilizados por João Goulart, durante a qual, 
em meio a discursos inflamados, lhe seria entregue uma espada de ouro.

 Conversei com diversos amigos do ministro da Guerra, sugerin
dolhes que atuassem junto a ele, mostrandolhe os perigos daquela cilada. 
Minha situação, naquele momento, era muito deli cada. Sabia que Lott era 
fiel ao governo, mas não ignorava que se tratava de um militar brioso e 
cônscio de seus deveres e que fatal mente se demitiria, caso fosse admoesta
do pelo presidente da Re pública. Teria de ser político, de forma a manter a 
minha autori dade e não perder a sua colaboração.

Prevendo que a tentativa de ressurreição do Movimento de Re
novação Nacional iria criar a oportunidade para que os militares inimigos 
do governo passassem a dar entrevistas, agravando ainda mais a tensão rei
nante, estudei, com meus assessores, uma reco mendação oficial proibindo, 
com base no código disciplinar das Forças Armadas, que qualquer militar, 
da ativa ou da reserva, fi zesse pronunciamento político. Essa recomenda
ção, havendo sido elaborada, conserveia em meu poder, aguardando a 
ocasião opor tuna para enviála ao general Lott e aos dois outros ministros 
mili tares, a fim de que fosse posta em prática imediatamente.

Apesar do agravamento da crise militar, não deixei de me pre
ocupar com a execução do meu programa administrativo. Além da via
gem inicial a Brasília, para oficialmente dar começo às obras, estive em 
São Paulo em fins de setembro para inaugurar a fábrica de caminhões da 
MercedesBenz. Com o início do seu funcionamento em São Bernardo do 
Campo, fora vencida uma etapa difícil na jornada pela implantação da in
dústria automobilística. Dirigi o primeiro veículo fabricado pela empresa 
no país – Brasil, um caminhão abastecido com óleo de Cubatão. Naquela 
tarde, três car ros construídos naquele estabelecimento fizeram a volta à 
fábrica.

A MercedesBenz era uma sociedade brasileira, com o capital 
de 450 milhões de cruzeiros totalmente integralizado. Suas ativi dades 
haviamse iniciado com a produção de caminhões “L312”, para 6 to
neladas, com motor a óleo diesel de 6 cilindros, 100 HP, cuja fabricação 
já se encontrava em andamento, com 60% de mate rial nacional no motor 
e mais de 50% em todo o veículo. Essa per centagem de nacionalização 
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estava sujeita a escalas e iria subindo progressivamente à medida que se 
ampliassem os recursos indus triais do país.

Em discurso proferido na ocasião, recordei o esforço do go verno 
no sentido de que a aspiração de uma indústria automobilís tica no país 
se convertesse em realidade. Será justo ressaltar, aqui, o quanto pode uma 
vontade quando a serviço de uma grande causa. Refirome ao comandan
te Lúcio Meira, que foi o meu primeiro ministro da Viação. No governo 
Getúlio Vargas, Lúcio Meira era subchefe da Casa Militar da Presidência 
da República. Nessa época, incumbido de examinar o problema da Fábrica 
Nacional de Motores, cuja organização deixava muito a desejar, empolgou
se pela ideia de implantar uma indústria automobilística no Brasil. Tudo 
dependeria, entretanto, do seu êxito em encontrar um presi dente da Repú
blica que pensasse do mesmo modo. O caso da Fá brica Nacional de Moto
res nunca despertara qualquer entusiasmo no governo anterior. A empresa 
havia sido constituída de acordo com as facilidades proporcionadas pela 
política norteamericana de auxílio ao exterior, denominada “Empréstimo 
e Arrendamento”. Para se ver o irrealismo que prevalecia na mentalidade 
dos técni cos de então, basta dizer que essa fábrica não seria de automóveis 
mas... de motores de avião! A ideia era a fabricação de motores Wright, um 
desafio só possível de ser enfrentado por nações alta mente industrializadas.

O comandante Lúcio Meira, apesar de obsecado por aquela 
ideia, agia tendo os pés no chão. Sondara as possibilidades da Fá brica Na
cional de Motores e procurara orientar suas atividades no rumo certo. Este 
seria o da fabricação de caminhões. Nesse sen tido, fez um acordo com a 
IsotaFraschini, da Itália, e a tentativa fracassara. Em seguida, firmou um 
convênio com a AlfaRomeo, controlada pelo governo italiano. A empresa 
passara a construir caminhões – os famosos “F.N.M.” – mas lutava com 
enormes di ficuldades, dada a deficiência nacional de produção de auto
peças. Durante o governo Café Filho, nada se fez em relação ao assunto. 
Houve apenas uma tentativa de Juarez Távora, que, como chefe da Casa 
Militar da Presidência, lançara uma ideia que, por sua inexe quibilidade 
evidente, nem chegou a ser discutida com seriedade. Tratavase da fabri
cação de um automóvel nacional segundo um projeto da engenharia mi
litar. Estabelecido o modelo, abrirseia uma concorrência internacional 
e a firma estrangeira que obtivesse o primeiro lugar seria convidada a vir 



102 Juscelino Kubitschek

fabricar esse veículo no Bra sil. Era um projeto tipicamente militar, baseado 
no êxito de Hitler, ao impor o Volkswagen – carro popular – na Alemanha.

Lúcio Meira, nessa ocasião (1955), fora enviado para a Bahia, 
praticamente exilado por haver sido pessoa de confiança de Getú lio Var
gas. Na Bahia, ele se aproximara de Antônio Balbino, então governador 
do Estado e, através dele e de Amaral Peixoto, chegara até a mim, a fim de 
discutir o problema, por cuja solução desde muito vinha se empenhando. 
Nosso encontro foi providencial. Tí nhamos as mesmas ideias e estávamos 
ambos dotados da indispen sável determinação de levar a efeito a execução 
daquele ambicioso projeto. Apresenteio à minha equipe de técnicos, com 
a qual cola borou na elaboração da Meta 27, isto é, a que previa a implan
tação da indústria automobilística no país para produzir 170 mil veículos 
nacionalizados em 1960.

A Ford, em face do desafio que o Brasil lhe fazia, de insistir em 
implantar uma indústria automobilística concorrente – e que lhe fecha
ria um imenso mercado –, tudo fez para convencer as au toridades e os 
empresários de que a empresa seria impraticável. Nesse sentido um rela
tório fora elaborado, do qual inúmeras cópias circularam no Brasil. Em 
face do conceito de que a fábrica norteamericana desfrutava, acreditouse 
realmente que poderíamos fa bricar caminhões, mas os motores continu
ariam sendo importados, o que era uma séria ameaça à indústria que eu 
tinha em mente implantar no Brasil. A ameaça gerara apreensões e estas 
deram ori gem a certo desânimo nos círculos empresariais. Reagi contra 
aquela situação, emprestando todo o apoio do governo à ideia, que não 
poderia e não deveria ser abandonada. Graças à minha deter minação, a 
General Motors pouco depois comprometeuse a montar uma fábrica de 
caminhões no Brasil. Surgiram em seguida outras grandes firmas, também 
interessadas na realização do plano. A ale gação da Ford – a impossibilidade 
de fundir motores no Brasil – foi logo desmoralizada. O primeiro bloco de 
motor foi fundido, em São Paulo, pela Sofunge, com a assistência técnica 
da MercedesBenz. Estava aberto o caminho. A “mula sem cabeça” – que 
seria a carroceria nacional com motores importados – deixara de existir.

No dia 16 de junho de 1956, havia assinado o decreto que cria
va o Geia, subordinado ao Conselho do Planejamento. Seria o órgão exe
cutivo dessa verdadeira revolução industrial. Quatro me ses depois, estava 
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em São Bernardo do Campo, outra vez, não para inaugurar instalações 
ou dar início ao funcionamento de qualquer máquina, mas para dirigir o 
primeiro caminhão MercedesBenz já fabricado no Brasil. O imenso cartaz 
que os diretores da empresa haviam mandado colocar no pátio expressava 
a grandeza daquele momento: NAS ESTRADAS BRASILEIRAS, CAMI
NHÕES BRA SILEIROS.

O problema, entretanto, ainda não se achava resolvido. A Meta 
27 não passava de uma soma de intenções. Anunciava a abertura de uma 
nova frente de trabalho, com os objetivos a serem alcançados, mas não par
ticularizava os meios de execução. O Decreto no 39.412, de 16 de junho 
de 1956, constituiu, na realidade, a provi dência revolucionária que iria 
tornar possível a realização dos obje tivos em vista. O decreto representou, 
na época, uma novidade no Brasil.

Era a primeira vez que se fazia, entre nós, um planejamento se
torial completo e devemos esse trabalho ao espírito lúcido de Eros Orosco, 
secretárioexecutivo do Geia.

Enquanto impulsionava a administração, a crise política, ape
sar da ausência de qualquer novo motivo que a alimentasse, agravavase 
cada vez mais. Contudo, enquanto os oposicionistas se preocupavam com 
o general Teixeira Lott e com a Frente de Novembro, eu prosseguia no 
exame dos projetos que me chegavam dos Grupos de Trabalho do Con
selho do Desenvolvimento. No dia 1o de outubro, assinei a mensagem ao 
Congresso, encaminhando o projeto de lei que criava o Fundo da Mari
nha Mercante e a Taxa da Marinha Mercante, que iriam tornar possível 
a implantação da in dústria de construção naval no Brasil. O Fundo, de 
acordo com o projeto, seria aplicado na reposição e ampliação da frota das 
em presas oficiais em geral, bem como em investimentos e financia mentos 
destinados à construção e ampliação de estaleiros de construção naval. A 
taxa teria seu produto destinado a garantir fi nanciamentos às empresas 
privadas de navegação, para que pudes sem repor suas unidades em tráfego 
e mantêlas em adequadas condições de operação. As fontes de receita, pre
vistas no projeto, deveriam proporcionar uma arrecadação estimada em 6 
bilhões e 213 milhões de cruzeiros no período de 1957/60 e em 10 bilhões 
e 817 milhões de cruzeiros no período de 1961/66. As medidas, suge ridas 
ao Congresso Nacional, representavam a objetivação dos itens 11 e 28 do 
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Programa de Metas, isto é, ampliação da frota de cabota gem e de longo 
percurso de 300 mil toneladas e da frota de petro leiros de 330 mil tone
ladas (deadweight), assim como a implanta ção da indústria de construção 
naval no Brasil.

Naquela época, São Paulo era alvo da minha frequente aten ção. 
É que, além da indústria automobilística, criavase ali um nú cleo de me
cânica pesada. Em outubro de 1956, estive em Taubaté a fim de presidir à 
solenidade do lançamento da pedra fundamental de uma empresa daquele 
gênero, controlada pelo grupo Schneider, da França. Essa iniciativa, já em 
vias de concretização, fora resultado da minha visita a Creusot, durante a 
excursão que fizera pelos Estados Unidos e pela Europa, antes da minha 
posse. Na quela ocasião, Charles Schneider, que era um magnata da indús
tria pesada francesa, oferecerame um jantar em seu castelo. Ao chegar, fui 
recebido aos acordes do Peixe Vivo, improvisados numa or questra local. O 
ambiente era de extrema cordialidade, mas, apesar disso, ou talvez por isso, 
não perdi a oportunidade de conversar com o poderoso industrial sobre 
a possibilidade da transferência de parte dos seus interesses para o Brasil.

A sugestão fora prontamente aceita e, naquele momento, em 
Taubaté, o que fazia era ratificar, através do lançamento de uma pedra 
fundamental, o que havia sido combinado em Creusot. Da quela fábrica 
iriam sair equipamentos básicos como centrais elétri cas, tubos para refi
narias de petróleo, altosfornos siderúrgicos, pontesrolantes, guindastes, 
turbinas e maquinaria para a indústria petroquímica. Na primeira etapa 
de funcionamento, a usina con sumiria aproximadamente 6 mil toneladas 
de aço e ferro fundido de Volta Redonda, da BelgoMineira e de outras 
siderúrgicas.

Dinamizavase aos poucos a ação administrativa. O Plano Ro
doviário estava sendo atacado com intensidade. Numerosas frentes de tra
balho tinham sido abertas. Com a ampliação de recursos, pre vista pela 
lei que transformou o imposto único sobre combustível em imposto ad 
valorem, o DNER passara a dispor de cerca de 26 bilhões no quinquênio, 
o que era suficiente para a realização dos seus objetivos.

Naqueles oito meses de governo, uma promessa feita durante 
a campanha eleitoral já se encontrava em vias de ser cumprida. Tratavase 
da rodovia RioBelo Horizonte – a BR3 –, que deve ria ser inaugurada 
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na data do primeiro aniversário do meu governo. Todas as pontes, pas
sagens de nível e demais obras de arte esta vam concluídas e os últimos 
70 quilômetros recebiam, naquele momento, pavimentação asfáltica. Em 
princípios de novembro per corri essa estrada mais uma vez, de ponta a 
ponta. Durante essa inspeção, estudei com o diretor do DNER o imediato 
reinício das obras de abertura e pavimentação da Rodovia Fernão Dias, que 
ligaria Belo Horizonte a São Paulo.

Entretanto, apesar dessa intensa atividade administrativa, não 
podia conservarme alheio ao que ocorria no cenário político. A Frente de 
Novembro, muito embora as denúncias da oposição, prosseguia em sua 
obra de envolvimento do general Lott. Depois de um período de reuniões 
secretas e de conciliábulos nas residências dos seus líderes, o movimento 
anunciara a grande homenagem ao ministro da Guerra, a ser realizada por 
ocasião da passagem da data do primeiro aniversário do contragolpe de 10 
de novembro.

No dia 7 de novembro, João Goulart reuniu vários presidentes 
de sindicatos patronais, solicitandolhes que agissem no sentido de que 
suas respectivas categorias fechassem seus estabelecimentos no dia da ma
nifestação. As confederações, as federações e os sindi catos já estavam mo
bilizados para o churrascomonstro com que o general Lott seria homena
geado, quando então lhe seria entregue a já famosa espada de ouro.

Através de ofícios reservados, recomendei aos ministros milita
res que estivessem atentos à preservação da ordem interna, de forma a 
que os inimigos do regime se sentissem desencorajados. Além dos ofícios, 
enviei intermediários, que eram geralmente ami gos comuns, para dissuadir 
o ministro da Guerra de aceitar aquela homenagem, que só poderia com
prometêlo. Um desses emissários foi o então coronel Orlando Ramagem, 
integrante da minha Casa Militar. Lott não recebera bem a interferência de 
um membro da equipe presidencial num assunto que, segundo afirmou, 
“só lhe dizia respeito”.

No dia 10 de novembro, véspera da grande homenagem, fezse 
ouvir, contudo, um protesto militar. O então general Humberto de Alen
car Castelo Branco, assistente do comando da Escola Superior de Guerra, 
recebera um convite dos organizadores da Frente de Novembro para com
parecer à homenagem. O general recusou o convite em documento escrito, 
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que foi dado à publicidade. Através dele, manifestou seu desacordo com 
os objetivos da Frente, que se orientavam no sentido da formação de uma 
“força popular e nacio nalista, integrada por ‘soldados e trabalhadores’”, e 
que agiria como auxiliar das Forças Armadas. Tratavase de uma tentativa 
de militarização do governo, o que, em sua opinião, estava em choque com 
o pensamento que prevalecia nos círculos militares, que era o de “fortale
cimento do poder civil”.

A atitude do general Castelo Branco alertou largos setores das 
classes armadas e causou funda impressão na opinião pública. Redobra
ramse, pois, os esforços, no sentido de que a homenagem fosse cancelada. 
Todas as démarches, porém, resultaram inúteis. No mesmo dia 10, a Tribu-
na Popular, órgão oficial do PC, abriu manchete mobilizando seus leitores: 
“O povo festejará, hoje, a grande vitória de novembro.” O interesse do go
verno orientavase justamente no sentido oposto. O 10 de novembro fora 
um ato polí tico da maior relevância, mas já pertencia à História. Naquele 
mo mento o país se encontrava num regime legal, ensaiando seus pri meiros 
passos na direção do desenvolvimento. O que lhe convinha, efetivamente, 
era esquecer o passado; virar aquela página despri morosa da nossa vivência 
republicana; e olhar para a frente.

Todavia, minha posição não deixava de ser delicada. O homena
geado era o meu ministro da Guerra e homem em quem deposi tava inteira 
confiança. Sabia que ele se dispusera a aceitar a home nagem, convencido 
de que ela resultara de um gesto espontâneo de admiradores seus e, visto o 
movimento por esse prisma, só me competiria solidarizarme com aquela 
demonstração de apreço ao ilustre militar.

Como havia sido amplamente noticiado, a entrega da espada de 
ouro realizouse no dia e local fixados. A cerimônia constituiu uma anteci
pação do que aconteceria durante o governo de João Goulart, quando se de
sencadeou a campanha demagógica pelas “reformas de base”. Era o mesmo 
ambiente de exaltação. Os sindicatos contribuíram com a massa humana 
para emprestar conteúdo popular à manifestação. Tudo, porém, transcorreu 
em perfeita or dem. Aos discursos inflamados dos líderes da Frente, Lott res
pondera com palavras serenas, reafirmando sua fidelidade ao re gime.

A reação não se fez esperar. Logo no dia seguinte, o almirante 
Renato Guilhobel, chefe do EstadoMaior da Armada, puniu o contra
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almirante José Augusto Vieira por haver comparecido à ho menagem. Essa 
atitude não deixava de ser uma provocação. Ha viam estado presentes à 
festa diversos membros do governo, inclu sive Nereu Ramos, ministro da 
Justiça. O contraalmirante punido, em sua defesa, alegou que ali fora em 
caráter pessoal, usando trajes civis, e não na sua condição de alta patente 
da Armada. Apesar de tudo a punição fora mantida, o que não deixou de 
ser um desacato ao general Lott.

No dia 20 de novembro, o coronel Nemo Canabarro Lucas, 
lí der da Frente de Novembro, foi preso por ordem do general Ciro do 
Espírito Santo Cardoso, sob a alegação de que ele havia infrin gido 3 dis
positivos militares. De fato, o coronel havia concedido uma entrevista à 
Manchete. A punição fora proposta pelo general Floriano Keller, chefe do 
Serviço Militar do Ministério da Guerra.

O ambiente agitavase e justamente na área mais perigosa do 
governo. Em face do agravamento da situação, enviei aos três mi nistros 
militares a recomendação que havia mandado elaborar ante riormente, 
proibindo a todos os oficiais, quer da ativa, quer da re serva, fazer qualquer 
pronunciamento político. No dia seguinte, dia 22 de novembro, o general 
Juarez Távora, numa atitude de nítida provocação ao governo, deu uma 
entrevista coletiva à imprensa. O excandidato da oposição afirmara com 
a ênfase que lhe é peculiar: “Não desejo nem quero discutir a legitimidade 
da investidura do atual presidente da República, embora reconheça que a 
sua autori dade moral ficou abalada com a deposição de dois presidentes 
tão legítimos como ele.” A frase, como se vê, é contraditória. O general 
alegava ser discutível a legitimidade da minha eleição e, encer rando o pe
ríodo, voltava atrás, dizendome um presidente tão legítimo como Café 
Filho e Carlos Luz. Como sempre acontece em situações dessa natureza, 
logo surgiram informantes para me dizer que mais de mil oficiais estavam 
solidários com o general e que, se lhe fosse imposta alguma punição, uma 
crise gravíssima eclodiria no Exército.

Aquele dia 3 de novembro amanhecera sob maus presságios. 
Pela manhã, o ministro da Marinha, almirante Alves Câmara, fora cedo ao 
Palácio e me solicitara uma audiência urgente. O almirante era um homem 
dotado de excepcionais qualidades de correção. Tudo fazia para não me 
proporcionar qualquer contrariedade, re solvendo ele próprio e no âmbito 
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das suas atribuições os “casos” desagradáveis que surgiam. Sua presença no 
Palácio, naquela manhã, fezme compreender que alguma coisa de anor
mal estava se verificando na Marinha. De fato, não estava errado no meu 
ra ciocínio. O almirante declaroume que a inquietação política, que se 
observava em alguns setores da vida nacional, não poderia dei xar de reper
cutir na Marinha. Havia inquietação no seio da corpo ração provocada pela 
situação da Frente de Novembro. A Ma rinha, irritada com a desenvoltura 
com que vinham agindo os no vembristas, já tomara a deliberação de punir 
o contraalmirante José Augusto Vieira e, naquela manhã, o almirantado 
estava reu nido para deliberar sobre uma representação que seria encami
nhada ao governo. Nessa representação, as altas patentes da Ma rinha iriam 
expor suas apreensões em face do comportamento da Frente de Novembro. 
O esboço de um memorial já havia sido redigido, do qual uma cópia lhe 
havia sido entregue, em confiança, pelos que deveriam assinála. Adiantou 
que os almirantes nada alegavam contra mim, pessoalmente, mas apenas 
desejavam fazer uma advertência ao governo sobre a ameaça que a ativi
dade da Frente poderia representar para o país. A leitura do documento 
deixoume convencido de que um grave movimento de indisci plina estava 
sendo urdido naquele setor das Forças Armadas e que do seu desenvolvi
mento poderia depender a própria estabilidade do governo.

Não ocultei ao ministro meus sentimentos. Tratavase de uma 
atitude de indisciplina, passível de punição. Nessas condições, instruí o 
titular da Marinha a assentar com o almirantado a destrui ção daquele do
cumento, o qual, se divulgado, criaria uma crise de consequências imprevi
síveis. O ministro respondeume que eu estava considerando uma atitude 
de indisciplina o que praticamente “ainda não existia”, pois o memorial 
foralhe entregue, em con fiança, e só ele até então conhecia os termos em 
que estava redi gido.

Percebi que o espírito de classe se sobrepunha, na sua mente, 
aos deveres que competem a um ministro de Estado. Para evitar o prolon
gamento daquela interpretação errônea, interpeleio, com energia: “Como 
ainda não existe? A indisciplina está evidente neste documento!” O almi
rante, surpreso, tentou esclarecer: “Ainda não existe a indisciplina, presi
dente, porque oficialmente o documento não me foi entregue.” Retruquei, 
não sem certa ironia: “O documento não está aqui? Eu não acabei de lêlo, 
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neste mo mento? Como ele não existe? O almirantado praticou um ato 
de indisciplina e tornouse passível de punição. O que poderei fazer, para 
evitar um agravamento da crise, é aceitar que o documento seja destruído, 
dandolhe o dito por não dito. Entretanto, se os al mirantes não estiverem 
de acordo, só vejo um caminho: aplicar o regulamento disciplinar.”

“Mas, presidente”, exclamou o ministro, alarmado, “não co
nheço um só exemplo de se aplicar a pena de prisão a todo um Almiranta
do!” Concordei em que se tratava de uma medida drás tica e que me seria 
extremamente penoso tomála, mas, em face das circunstâncias, não me 
restava outra solução: ou mantinha o princí pio da autoridade ou estaria 
moralmente deposto. Citei a entrevista do general Juarez Távora, divulgada 
naquela mesma manhã pela imprensa, acrescentando que ela e o memorial 
dos almirantes re presentavam, em conjunto, dois sintomas de indisciplina 
de suma importância que não deveria e não poderia tolerar.

Sou um homem naturalmente ponderado, mas de decisões ir
revogáveis. Disse ao ministro Alves Câmara que daria o prazo até as 5 horas 
da tarde, para que os almirantes destruíssem o docu mento e, caso isso não 
acontecesse, mandaria prender todo o almi rantado.

O ministro mostrouse visivelmente contrafeito. Hesitou um 
momento e observou: “Caso não me sinta disposto a cumprir esta de
terminação de Vossa Excelência, só me resta um caminho: a re núncia ao 
posto de ministro.” A advertência era expressiva. Vi que, se não agisse com 
presteza, era certo que perderia o ministro da Marinha, o que agravaria 
ainda mais a crise. Disselhe então com serenidade, mas com firmeza: “Sua 
solidariedade ao governo impõelhe, porém, um dever, almirante: o de 
renunciar só depois de cumprir as minhas ordens.”

Ele olhoume fixamente e, em seguida, despediuse, retor nando 
ao ministério.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Desfecho da crise político-militar

AQUELE DIA 23 DE NOVEMBRO, além de cheio de ameaças, es
tava tomado por compromissos de natureza social. Cancelei o que podia 
ser cancelado a fim de dispor de maior tempo para me dedicar à solução da 
crise. Todavia, havia um compromisso a que não poderia escapar. Tratava
se de um almoço, com o qual seria homenageado pelo embaixador de Por
tugal a bordo do navio Vera Cruz – o luxuoso liner português que iniciava 
suas viagens regulares entre Lisboa e o Rio. Além do mais, Álvaro Lins, que 
havia sido o chefe da minha Casa Civil, seguia para Portugal nesse navio, 
como embaixador do Brasil no país irmão. A homenagem era extensiva a 
Sarah, que também deveria comparecer.

Logo que o ministro Alves Câmara deixou o Palácio, fiz uma 
ligação telefônica para a residência de Nereu Ramos, que se encontrava de 
cama, gripado e febril. Pedilhe desculpas por chamálo, mas a situação era 
tão grave que esperava dele o sacrifício de vir ao meu gabinete. O ministro 
da Justiça aquiesceu e, pouco depois, já estava no Catete.

Examinamos juntos a evolução dos acontecimentos. A punição 
dos indisciplinados deveria ser imposta com urgência, de forma a abortar 
a desordem no nascedouro. Na mesma hora, mandei cha mar o general 
Batista Teixeira, chefe da Polícia, José Maria Alkmin, ministro da Fazenda, 
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e o almirante Lúcio Meira, ministro da Viação, para ouvilos sobre as pro
vidências que pretendia tomar.

Nas grandes dificuldades sempre me conservei sereno. Agia 
como o fazia naquele momento – com frieza e realismo, não permitindo 
que um compreensível nervosismo pudesse condicionar comportamento. 
Pouco depois mandei chamar Tancredo Neves ao Palácio. E essa convicção, 
como previra, foi proveitosa! Dele partiu uma sugestão que, com algumas 
modificações, adotei ime diatamente. O ponto nevrálgico da inquietação 
era a atividade da Frente de Novembro. O envolvimento do general Lott – 
com a mobilização dos sindicatos de trabalhadores – fazia crer que o país se 
encontrasse ameaçado, de fato, por uma evidente subversão da ordem. Os 
adversários da situação achavam natural, entretanto, que o Clube da Lan
terna – organização golpista, chefiada por Carlos Lacerda – prosseguisse 
em sua pregação também subversiva.

Em face das circunstâncias, a solução seria a extinção daqueles 
dois focos de agitação, isto é, a Frente de Novembro e o Clube da Lanter
na. Mandei chamar João Goulart ao Catete. Desejava darlhe conhecimen
to previamente de que a agremiação, da qual era presidente de honra, iria 
ser fechada pela polícia. O vicepresidente não se fez esperar. Expliqueilhe 
a dificuldade em que me encontrava e a decisão que acabara de tomar. 
Aquele caminho era o único que poderia seguir para fazer cessar a crise no 
meio militar. Esclareci que, ao agir daquela maneira, não tinha a menor 
intenção de desprestigiálo, mas que havia sido forçado àquela de cisão pela 
gravidade do momento.

Perguntoume João Goulart se tinha ideia sobre a atitude que o 
general Lott poderia tomar em face daquela resolução, lembrandose na
turalmente de que, dias antes, ele fora o grande homenageado pela Frente 
de Novembro. Disselhe que idêntica explicação iria dar ao ministro da 
Guerra, mas que, àquela altura, minha decisão já era irrevogável, embora 
esperasse que o general a compreendesse. O general Batista Teixeira, que 
se encontrava presente, indagou se eu havia pensado em outro nome para 
o Ministério da Guerra. Jul gava que Lott poderia se sentir melindrado e 
caminhar para a re núncia ao posto. Respondi que, no momento, o que 
me preocupava era debelar a crise e que aquela hipótese era um assunto no 
qual pensaria depois.
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Aproximavase a hora da homenagem que me seria prestada a 
bordo do Vera Cruz e teria que interromper os entendimentos. Sarah já es
tava vestida e me aguardava numa sala ao lado. Solicitei ao general Batista 
Teixeira que permanecesse no Palácio e me infor masse, imediatamente, 
sobre o que pudesse ocorrer na Marinha, na Aeronáutica e no Exército. 
Pedi, também, ao general Nelson de Melo, chefe da Casa Militar, que se 
comunicasse com o general Lott e solicitasse sua presença, no meu gabine
te, às 3 horas da tarde. Em seguida, tomei o carro em companhia de Sarah 
e segui para o cais do porto.

Sarah sempre teve uma admirável coragem e dela nunca ouvi 
senão palavras de estímulo. Conversando com ela, durante a via gem de 
regresso ao Palácio, percebi que seu ânimo não se alterara e que encarava a 
situação com absoluta confiança. Ao chegar ao Catete, encontrei um ofício 
do chefe de Polícia, já com despacho favorável do ministro da Justiça, no 
qual era solicitada autorização para o fechamento da Frente de Novembro 
e do Clube da Lan terna. Autorizei imediatamente a providência. Nesse 
momento, o general Lott chegava ao Palácio, atendendo à convocação que 
lhe fizera por intermédio de Nelson de Melo.

A situação era grave e exigia franqueza. Falei ao ministro com 
absoluta sinceridade, informandoo sobre o meu encontro com o titular 
da pasta da Marinha, pela manhã, adiantando que o brigadeiro Fleiuss, 
igualmente, havia telefonado dando conta da desusada inquietação na 
Aeronáutica. O general Lott ouviu tudo em silêncio. Abordei, em segui
da, a entrevista do general Juarez Távora, divulgada naquela manhã pelos 
jornais, a qual considerava um ato de indisciplina, passível de punição. 
Recomendeilhe, pois, que providenciasse a prisão imediata de meu ex
competidor nas eleições.

Ao abordar esse assunto, o ministro da Guerra se animou. Trata
vase de um problema da área de atribuições da sua pasta e, nesse terreno, 
sempre fora rigoroso. Lembroume que o regulamento disciplinar exigia 
que um acusado fosse previamente interpelado e, caso confirmasse o ale
gado, seria então preso. Em face disso, praticaria uma arbitrariedade se 
ordenasse que Juarez Távora fosse preso imediatamente. Estávamos numa 
sextafeira e a interpelação, mesmo que fosse feita naquela tarde, só seria 
respon dida na segundafeira, o que iria determinar que a questão ficasse 
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em aberto pelo período de três dias. Essa longa espera não seria conve
niente, em face da gravidade da situação. O general Lott, após algumas 
ponderações, concordou com a providência reco mendada Ao chegar ao 
Ministério da Guerra, ele ordenara a prisão imediata de Juarez Távora, o 
que foi feito. Houve grita da imprensa. Falouse na ilegalidade do ato. O 
militar punido declarou que iria recorrer à Justiça, a fim de impedir que 
aquela nódoa figu rasse na sua folha de serviços.

Às 5 horas da tarde, o ministro da Marinha retornou ao Palá
cio para dar conta do que ocorrera no seu encontro com os almirantes. 
Ele havia se reunido com os integrantes do EstadoMaior da Ar mada e, 
depois de revelar qual era a minha disposição, obtivera que o documento 
fosse modificado. Tirou do bolso, então, as duas redações e me pediu que 
as comparasse. Minha reação não deixou de desconcertálo. O novo texto 
acusava o mesmo espírito de indis ciplina que era patente na antiga redação 
e, ao manifestarlhe essa opinião, percebi que ele mudara o semblante. 
O ministro havia de batido o novo texto com os almirantes e, por fim, 
aceitarao como enquadrado na linha de respeito e acatamento às autori
dades, in dispensável para ser divulgado. Uma ligeira discussão, em termos 
elevados e polidos, estabeleceuse entre nós. A fim de dirimir a dúvida, 
mandei chamar Vítor Nunes Leal, que naquele dia assumira as funções de 
chefe da Casa Civil, e passeilhe os documentos, sem que ele conhecesse a 
minha opinião, pedindolhe que dis sesse o que achava das duas redações.

A impressão de Vítor Nunes foi idêntica à minha. Declarou ao 
ministro da Marinha que a segunda redação deixava transparecer a mesma 
dureza que era evidente na primeira, e que a nova redação, embora tentan
do retificar o que anteriormente fora dito, só fizera ratificálo. O almirante 
Alves Câmara mostrouse indeciso e con fuso. Disselhe, então, que minha 
atitude permanecia a mesma e que, se uma solução não pudesse ser en
contrada, só lhe restaria cumprir a minha determinação, manifestada por 
ocasião do en contro pela manhã, isto é, enquadrar todo o almirantado no 
regu lamento disciplinar.

O choque foi grande para o ministro, que era um homem cor
reto e um militar brioso. “Entretanto” – disselhe então – “pode ria fazer
lhe uma sugestão do que convinha ao governo. Seria re digirmos, nós mes
mos, o documento e submetêlo à assinatura dos almirantes.” O ministro 
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concordou e um outro documento foi redi gido. Tratavase de uma nota 
oficial, a ser distribuída à imprensa, em cujo texto era negada a existência 
de qualquer documento assi nado por altas patentes da Marinha que com
prometesse os víncu los de hierarquia e disciplina que deveriam ser respeita
dos por to dos os integrantes das Forças Armadas. Lia para o ministro, que 
a aprovou. Todavia, percebendo que ele estava indeciso, sem saber bem o 
que deveria fazer, disselhe, com serenidade, mas com de terminação: “Ago
ra, senhor ministro, leve o documento e submetao à assinatura dos almi
rantes. Caso não obtenha êxito em sua missão, volte para morrer ao meu 
lado, pois não me curvo a imposições e defenderei a minha autoridade com 
sacrifício da pró pria vida.”

Antes que ele deixasse o salão, acrescentei: “Espero uma res posta 
pronta, porque às 7 horas, pela Hora do Brasil, desejo comu nicar ao país 
não só a prisão do general Juarez Távora, mas tam bém o desfecho da crise 
nos círculos da Armada.”

Na realidade, estava disposto a tudo. Na defesa da Constituição 
e do meu governo, não transigiria, não faria acordo. Vi claramente, naquele 
dia, que ou suportaria aquela crise, ou não poderia conti nuar governando.

Ao chegar ao seu gabinete, o ministro reunira o Almirantado e 
fora franco. Disse que eu rejeitara as duas redações por considerálas sub
versivas, e que as substituíra por aquela nota oficial. Con cluída a leitura, 
informou que eu estava determinado a velar pela Constituição e que não 
permitiria qualquer infiltração nas Forças Armadas, quer comunistas, quer 
extremistas, e a prova disso era o fechamento, ordenado naquela tarde, da 
Frente de Novembro e do Clube da Lanterna. Nenhum memorial, por
tanto, seria divul gado e, se o fosse, todos os signatários, por mais altas que 
fossem suas patentes, seriam imediatamente presos. Em seguida, tirou a 
caneta e, na presença de todos os almirantes, que se mostravam atônitos, 
assinou a nota.

Estava finda a reunião. Levantaramse todos. Os almirantes 
recolheramse a seus postos e não falaram mais em memorial. Um pouco 
antes das 7 horas, o ministro Alves Câmara telefonoume, informando 
que a nota fora enviada aos jornais e que considerava superada a crise na 
Marinha.
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Os focos mais graves da crise haviam sido extintos. Entretanto, 
ainda me competia levar a efeito o que no jargão do Corpo de Bombeiros 
se denomina “operação de rescaldo”. Aqui e ali fumegavam restos do incên
dio. No Exército ainda se falava num movimento de solidariedade a Juarez 
Távora. Telefonei ao general Lott indagando o que havia a respeito. O mi
nistro informoume que a missão havia sido cumprida e que Juarez Távora 
acatara a ordem de prisão. Quanto a qualquer movimento de solidariedade 
ao preso, nada lhe chegara ao conhecimento. Ao fim da conversa, disse 
que me mandara uma carta solicitando uma audiência para o dia seguinte, 
quando apresentaria seu pedido de demissão. Telefonei em seguida para o 
brigadeiro Fleiuss, para saber o que ocorria na Aeronáutica. Respondeume 
que certa inquietação havia se verificado entre os já conhecidos elementos, 
ligados ao brigadeiro Eduardo Gomes, mas que conseguira superála.

Às 10 horas da noite,, exausto, mas ainda em plena atividade, fui 
procurado por Vítor Nunes Leal, que me anunciou acharse o advogado 
Sobral Pinto na antessala da chefia da Casa Civil, desejando falarme com 
urgência. A informação não deixou de me surpreender. Sobral Pinto sem
pre foi um dos grandes amigos meus e, com frequência, recebia sua visita. 
Entretanto, sua presença no Palácio às 10 horas da noite e a informação de 
que desejava me falar com urgência, na realidade, me intrigaram. Mandei
o entrar imediatamente.

Explicoume o ilustre advogado que havia tomado conhecimen
to do que estava ocorrendo no setor militar e que, se eu estivesse de acordo, 
iria à casa do general Lott, com quem mantinha as melhores relações, a fim 
de conversar com ele sobre o seu anunciado pedido de demissão. Concor
dei plenamente com a sugestão, que constituía um esforço a mais – sendo, 
igualmente, um gesto patriótico – para se esvaziar a crise. Sobral Pinto saiu 
e permaneci no meu gabinete até as 3 horas da manhã, quando deixei o 
Catete e me recolhi ao Laranjeiras.

Em todos os momentos de grande tensão, certos fatos sem im
portância sobrepõemse aos verdadeiramente dramáticos e se fixam, para 
sempre, na nossa memória. Lembrome de que, naquela noite, não jantara 
nem ceara. Estava com fome. Ao chegar ao Laran jeiras, encaminheime 
para a copa e, abrindo a geladeira, tirei uma maçã. De pé, encostado à 
mesa, passeia descascála. Enquanto comia a maçã, conversava com Os
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valdo Penido, que durante todos aqueles acontecimentos não se afastara 
um momento de mim. Em bora exausto, sentiame aliviado. Tinha a im
pressão de que havia superado a crise e só o conseguira pela firmeza com 
que agira, jo gando todos os meus trunfos numa cartada só. É verdade que 
ainda existia o “caso Lott”, simultaneamente militar e político, cuja solu
ção poderia ter consequências imprevisíveis. Desejava conserválo no mi
nistério, onde seus serviços eram inestimáveis.

Como o general Lott era um grande madrugador, Sobral Pinto 
decidiu ir à sua casa às 5 horas da manhã, pois assim poderiam conversar 
à vontade. A discussão do problema prolongouse por largo período. O 
ministro sentirase, de fato, desprestigiado com o fechamento da Frente de 
Novembro e julgara que não dispunha de condições para permanecer no 
ministério. Não se queixara de mim. Ao contrário, era de opinião que, no 
meu lugar, teria agido da mesma maneira.

Sobral Pinto explicoulhe que era falsa aquela impressão. O 
governo agira contra duas entidades que se guerreavam, e cujos atritos 
se refletiam na vida do país, tumultuandoa. O fechamento o atingiria 
se houvesse sido decretado apenas contra a Frente. Era natural que o go
verno desejasse paz, pois estava empenhado num largo programa admi
nistrativo. O próprio presidente da República, desde que assumira suas 
funções, esforçavase por desarmar os es píritos, estendendo a mão com 
lealdade aos adversários. Sua de missão, naquele momento, representaria a 
eclosão de uma nova crise, justamente quando mal havia sido superada a 
que havia agi tado a Marinha. Além do mais, se ele se demitisse naquelas 
cir cunstâncias, estaria se comprometendo irremediavelmente com a ati
vidade antipatriótica dos comunistas. E esse labéu o acompanha ria por 
toda a vida, o que seria uma clamorosa injustiça, pois todos os seus amigos 
conheciam de sobra sua formação liberal e suas in discutíveis convicções 
democráticas. Em face desses argumentos, o ministro concordou em não 
apresentar o pedido de demissão.

O desfecho da crise, favorável ao governo, só causou maior ir
ritação aos udenistas. Numa tentativa extrema para convulsionar o am
biente, a UDN desfechou uma campanha de mentiras, divul gando pelos 
seus jornais que a situação era gravíssima e que, na quelas 24 horas, seria 
decretado o estado de sítio ad referendum do Congresso. Para emprestar 
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dramaticidade à ma nobra, anunciaram que iriam convocar uma sessão ex
traordinária da Câmara, para se debater a situação.

No dia 27 de novembro, Vieira de Melo, líder do governo, pôs 
a questão nos seus justos termos. “O presidente da República” – declarou 
Vieira de Melo – “cansado de tolerar certas manifesta ções contrárias aos 
interesses do regime e do país, resolveu pegar o pião na unha e adotou 
aquelas medidas que a consciência política da nação estava a reclamar para 
o restabelecimento da normali dade democrática entre nós. Nesse sentido, 
ordenou o fechamento de todas as organizações que, dentro, ao lado ou 
fora dos partidos políticos, contribuíam para a instabilidade do sistema 
pluripartidário consagrado pela Constituição. Foi só.”

A entrevista estourou como uma bomba. À noite daquele mes
mo dia, aniversário da intentona comunista de 1935 – depois de presidir 
à homenagem das Forças Armadas às vítimas do le vante, realizada no Ce
mitério São João Batista –, aproveitei a oportunidade para fazer, pela Hora 
do Brasil, uma advertência aos que insistiam em tumultuar a vida do país. 
“Como não me senti diminuído em propor a batalhar pela paz” – 
declarei –, “com uma pertinácia que a muitos pareceu fraqueza, como não 
me humilhou apresentar a bandeira branca, em benefício do país, aos meus 
mais decididos adversários de ontem, não hesitarei também em repri mir, 
venham de onde vierem, as demonstrações de desrespeito à lei, em enfren
tar a fúria destruidora que não se detém, para a satis fação dos seus instin
tos, nem mesmo diante da violação de todos os princípios da moral e das 
regras que disciplinam as relações entre os homens.” 

Depois disso, a situação política foi, aos poucos, se normali
zando. A crise de novembro, por suas características próprias e pe las impli
cações que poderia determinar, constituiu, sem dúvida, a mais grave – mas, 
ao mesmo tempo, foi a última – que tive de enfrentar durante todo o meu 
governo.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Primeiro aniversário de governo

APROXIMAVA-SE A DATA em que se comemoraria o primeiro 
ano do meu governo. Após as hesitações iniciais, e vencidas as dificul
dades relacionadas com o financiamento dos projetos, a administra ção se 
foi acelerando e, depois da crise da Frente de Novembro, todas as obras 
marchavam em ritmo que, embora ainda não fosse o desejado, já era o 
mais acelerado que se registrara no país.

A execução do Programa de Metas obedecia rigorosamente às di
retrizes do planejamento elaborado com todos os detalhes. Os trinta itens 
desse Programa, mais a Meta Síntese – que era Brasília – representavam 
uma condensação, em termos realistas, das mais antigas e nunca realizadas 
aspirações dos brasileiros.

Naqueles primeiros dez meses de administração, tudo fora es
tabelecido, com os créditos vinculados às obras que estavam ou iriam ser 
iniciadas, e os objetivos a serem alcançados já se encon travam detalhada
mente fixados.

Já dispunha de uma estimativa realística, calcada em dados po
sitivos, do vulto dos investimentos a serem feitos nos quatro anos restantes. 
Estes atingiriam a soma de 1 bilhão e 200 mi lhões de dólares e a cerca de 
150 bilhões de cruzeiros, os quais seriam feitos tanto pela iniciativa privada 
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como pelo governo. Os que me combatiam na época, não podendo negar a 
extensão e a profundidade da obra que realizei, alegavam – e ainda alegam – 
que fui o pai da inflação. Na realidade, a inflação já existia quando assumi a 
Presidência. Datava de 1940. Revelarase tímida a princí pio, condicionada 
à pouca mobilidade dos nossos fatores econômi cos; positivarase mais tarde, 
durante o ano de 1955, determinada pelas graves crises políticas que tumul
tuaram o governo Café Filho, quando atingiu, então, ao índice de 13%. 

Ao ser elaborado o Programa de Metas, o problema não esca pou 
à preocupação dos técnicos. Ao se fazer a previsão do orça mento de cada 
Meta, os valores respectivos eram acrescidos dessa taxa, de forma a se corri
gir o financiamento de acordo com a depre ciação da moeda. Tratavase de 
uma correção monetária, precursora da que seria introduzida, em caráter 
drástico, pela Revolução de 1964.

Ao se completar aquele primeiro ciclo de governo, já eram ou
tras, igualmente, as condições que prevaleciam no campo político. Eu 
havia chegado ao Catete praticamente de mãos e pés atados, em face 
dos compromissos assumidos durante a campanha eleitoral, de um lado, 
com o PTB e, do outro, com o PSD. Naquele momento, porém, a enten-
te já não funcionava. Os antigos aliados, embora mantidos nos postos, 
estavam à margem dos acontecimentos. Atendiaos em caráter pessoal, 
em atenção ao apoio que me haviam dado, mas os impedia de agir com 
poder de decisão nos assuntos que eram de importância para o governo. 
Em face da consolidação da obra administrativa e com a área militar 
pacificada, julguei que a oportunidade havia chegado para ter um en
tendimento com o ge neral Lott. O que pretendia era advertilo sobre os 
perigos da vida política. Para levar a efeito aquele entendimento, entre
tanto, teria que usar da maior habilidade, pois não desejava ferirlhe a 
suscetibilidade.

Telefonei ao ministro, convocandoo para uma conferência no 
Catete. Após as palavras iniciais, disselhe sem maiores rodeios: “Escu
te, ministro. Eu o aprecio muito e, por isso, julgo meu dever falarlhe 
com franqueza. Acabamos de vencer a crise provocada pe las atividades 
da Frente de Novembro e, felizmente, tudo foi re solvido sem que qual
quer malentendido houvesse se verificado entre nós. O senhor há de me 
desculpar, mas desejo darlhe um conselho. Não o faço porque eu seja 
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o presidente da República e o senhor o ministro da Guerra, mas como 
um amigo seu, que se inte ressa sinceramente pelo seu futuro político. 
O senhor tem sido ví tima de uma campanha de provocações e, brioso 
como é, tem re agido à altura. Essa atitude, considerada do ponto de vista 
humano, é perfeitamente compreensível. Entretanto, existe uma escala 
de valores diferente no campo político. O que os udenistas desejam é jus
tamente fazerlhe perder a calma e aceitar o desafio que constan temente 
lhe lançam. A UDN não se preocupa com os demais minis tros. Mas tudo 
o que o senhor diz ou faz é explorado por ela. O senhor dispõe de uma 
situação única no seio do Exército, onde exerce uma liderança incontes
tável. Além do mais, seu espírito disciplinador pôs termo às conspirações 
nos quartéis, o que repre sentou um tremendo golpe para a UDN, habi
tuada a jogar com seus acólitos fardados para tentar um assalto ao poder. 
Daí as provoca ções que lhe fazem. Desejo, pois, fazerlhe um pedido: de 
hoje em diante, evite dar novas entrevistas.”

O general ouviu tudo em silêncio, olhando fixamente para 
mim. Percebi que minhas palavras não haviam sido bem compre endidas. 
Temi que o pedido de demissão surgisse de novo. A fim de prevenir aquela 
possibilidade, retomei a iniciativa da conversa, dizendolhe que, caso se 
conservasse alheio às discussões políticas e voltado apenas para os assuntos 
da sua pasta, seu nome iria se impondo à opinião pública e, em pouco 
tempo, todos os olhares para ele se voltariam, já que se afirmaria como o 
meu sucessor na tural na Presidência da República. Ao concluir essa frase, 
o general interrompeume bruscamente: “Mas, presidente, não sou candi
dato à sua sucessão.”

Retruquei que sabia do seu desinteresse em relação ao pro blema, 
voltado que estava de corpo e alma para os assuntos milita res. O que queria 
dizer era que, se ele se comportasse tão somente como chefe do Exército, 
mantendo a ordem, preservando a Consti tuição e extinguindo a indisci
plina no seio das Forças Armadas, a Nação passaria a olhálo com justifi
cado respeito e que, quando se abrisse a discussão do problema sucessório, 
seu nome surgiria ine vitavelmente como o do candidato mais conveniente 
ao Brasil. Não teria necessidade de se candidatar. Mas apenas aceder às 
exigên cias da consciência nacional, que exigiria sua ascensão à Presidên cia.
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Quando terminei, o general Lott conservouse calado, tambo
rilando com os dedos o braço da poltrona. Após alguns minutos de refle
xão, apenas respondeu: “Sua solicitação será atendida, senhor presidente.” 
Despediuse e saiu.

O general Lott cumpriu religiosamente o que prometera. Ces
saram as entrevistas e os adversários, desarmados pelo silêncio do ministro, 
perderam o estímulo para prosseguir em sua guerra de nervos. Quando 
ocorria um fato na área do Ministério da Guerra que exigia um esclareci
mento, ele providenciava uma “nota oficial”, que me era enviada, para que 
eu, se a aprovasse, mandasse divulgála por intermédio da Casa Civil. Ces
saram, assim, as provocações, as acusações recíprocas e as polêmicas com a 
Oposição. Respirouse no país, por fim, o clima de relativa tranquilidade 
de que eu tanto necessitava. De fato, além das questões políticas, duas 
preocupações, entre outras menores, ocupavamme o espírito. Uma era de 
natureza doméstica, afetiva, relacionada com o estado de saúde da minha 
filha Márcia; e outra, de caráter administrativo.

Naquela época, ia à missa, aos domingos, na igreja da Gló
ria, situada no Largo do Machado. Durante a cerimônia postavame 
junto ao altar, com Sarah ao meu lado e as meninas Márcia e Ma ristela 
à frente. Numa dessas ocasiões, Sarah, virandose para mim, disse em 
voz baixa: “Repara, Juscelino, a postura de Márcia.” Olhei. Ela estava 
ajoelhada, e era acentuado o desnível da linha dos seus ombros. Como 
médico e pai, fiquei profundamente preocupado.Tratavase, sem dúvi
da, de um desvio da espinha – ano malia que, em certos casos, poderia 
ser de extrema gravidade. Quando voltamos ao Palácio, chamei Márcia 
e a examinei, constatando a extensão do desvio. Telefonei imediata
mente ao Dr. Os valdo Pinheiro Campos, que é um dos nossos melhores 
ortopedistas, e ao Dr. Aloísio Sales, nosso clínico, e solicitei que ambos 
fossem ao Palácio.

Márcia tinha, nessa época, 13 para 14 anos de idade. Nunca se 
queixara de qualquer dor e a anomalia havia sido descoberta por acaso. 
Quando os médicos chegaram, ela foi submetida a um pro longado exame 
e o resultado fora o que previa: escoliose. A notícia chocoume profun
damente. Tomei todas as providências recomendadas pelos médicos e, já 
no dia seguinte, Márcia passara a ser submetida a um regime de ginástica 
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especial. Aquele tratamento, porém, não seria suficiente pois, segundo o 
Dr. Osvaldo Pinheiro Campos, a anomalia havia atingido um estágio que 
só uma inter venção cirúrgica poderia corrigila.

Minha família sempre me deu a maior alegria. Vivíamos muito 
unidos, e qualquer alegria ou preocupação de um convertiase imediata
mente num sentimento comum a todos. Aquele pequeno universo afeti
vo era autossuficiente. Dele faziam parte, também, como integrantes de 
honra, minha mãe, que já contava quase 80 anos de idade, minha irmã 
Naná e seu marido, o meu cunhado Jú lio Soares. Não havia aniversário 
em que todos não estivessem pre sentes e, se um adoecia, a vigília se esten
dia aos sete. A doença de Márcia, sendo a primeira que turbava a placidez 
daquela vida em conjunto, afetounos profundamente. Como a ginástica 
não vinha dando o resultado esperado, o Dr. Osvaldo Pinheiro Campos 
sugeriume que levasse Márcia à Inglaterra, para ser examinada pelo Dr. 
Trueta, considerado, então, o maior ortopedista do mundo e que, exilado 
da Espanha pelo general Franco, lecionava na uni versidade de Oxford. 
Como não me seria possível acompanhála, Sarah levoua, viajando em 
companhia de Rute, a esposa de Os valdo Penido. O Dr. Trueta ratificou 
o diagnóstico do Dr. Osvaldo Pinheiro Campos. Recomendou um regi
me de ginástica para se ob ter que o desvio não progredisse mais. Se isso 
não acontecesse, Márcia teria de ser operada. Passei a viver, então, dias 
de apreen são.

A outra preocupação que me ocupava o espírito, naquele mo
mento, era de natureza administrativa. Tratavase de equacionar, em ba
ses práticas, mas de acordo com a melhor técnica econômica, o proble
ma da implantação da indústria de construção naval no país. Desde os 
tempos da campanha eleitoral, eu fixara na mente a impressão nítida de 
que o Brasil era, de fato, um arquipélago. Via jando de norte a sul e de 
leste a oeste, pudera avaliar a extensão do isolamento em que viviam as 
diferentes regiões do país, cada uma levando uma existência quase autô
noma, sem qualquer vinculação com o Rio de Janeiro, que era o centro 
das decisões nacio nais. A solução para extinguir aquele arquipélago, ou 
melhor, para interromper aquele processo de crescimento paralelo, mas 
independente, das várias regiões que integravam o complexo brasileiro 
seria a configuração de uma eficiente rede de transportes. Esses planos 
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eram representados pelos clássicos canais que estruturam um moderno 
sistema de comunicações: aquaviário, ferroviário, ro doviário e aeroviário. 
Desses, o que me preocupava, na ocasião, era o aquaviário, encarado 
na sua modalidade mais complexa, ou seja, o transporte marítimo. Ao 
elaborar o Programa de Metas, havia cui dado do problema, situando
o no contexto das iniciativas a serem tomadas pelo meu governo, mas 
distribuindoo por dois itens: re juvenescimento da Marinha Mercante e 
implantação da indústria de construção naval.

No dia 1o de outubro de 1956, havia enviado ao Congresso 
uma mensagem, com o respectivo projeto de lei – o qual, depois de apro
vado, transformouse na Lei 3.381, de 1958 – que criava o Fundo da 
Marinha Mercante e a Taxa de Renovação da Marinha Mercante, desti
nados a mobilizar recursos para a execução daque las duas Metas. No que 
dizia respeito ao programa de renovação da frota, eu havia autorizado, 
ainda no primeiro semestre do governo, a aquisição de 12 navios, tipo 
CIMAVI, dos excedentes de guerra dos Estados Unidos, e estudava 
com os técnicos a conveniência de se adquirir mais 240 mil toneladas 
deadweight e três navios para 500 passageiros, todos de cabotagem, assim 
como a compra de ou tras 72 mil toneladas deadweight para longo cur
so. Essas provi dências, conquanto aleatórias, não deixavam de atender à 
necessi dade de se fazer alguma coisa no sentido de melhorar, com a possí
vel urgência, o rendimento da Marinha Mercante.

Entretanto, o que realmente me interessava – e que, naquele 
fim de ano, absorvia quase todo o tempo de que dispunha – era a im
plantação da indústria de construção naval. Tratavase de um problema 
bem mais complexo. Além do mais, era uma cruzada que exigia capaci
dade de renúncia e profundo espírito público dos que a ela se dedicavam, 
e isso porque nenhuma administração, nos moldes da nossa organização 
política, conseguiria realizála inte gralmente. Um governo poderia criar 
a infraestrutura, isto é, montar os estaleiros, estimular a indústria subsi
diária, mobilizar os indispensáveis recursos financeiros, mas o produto 
do seu esforço iria ser capitalizado em benefício da administração que 
viesse depois.

Quando os portugueses realizaram sua revolução tecnológica do 
século XV e tornaram possível a saga dos descobrimentos, o Brasil, mal tirado 
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do desconhecido, servira de campo para expe riências renovadoras no que 
diz respeito a esse problema. Ao tempo de Tomé de Sousa, já se cogitara de 
promover, na nova co lônia, a construção de navios de 15 bancos para cima, 
com isenção de direitos alfandegários para os aparelhos e munições a eles 
des tinados. E, pelo regimento, então elaborado, a Fazenda Real conferia o 
prêmio de 40 cruzados aos fabricantes de navios de mais de 18 bancos.

Como se vê, os portugueses do século XVI, precursores em tudo, 
lançaram naquela época as bases que serviriam de alicerce à empresa que 
tomei a peito executar em 1956. Esse prêmio de 40 cruzados constituiu a 
semente: foi o núcleo inspirador do que, 400 anos mais tarde, os técnicos 
iriam denominar “incentivos fiscais”.

E as razões que moveram o braço do administrador português 
ainda eram válidas em 1956: as condições geopolíticas do país. O Bra
sil possuía, na época, cerca de 70 milhões de habitantes e para sua área 
geográfica de 8.512 milhões de quilômetros quadrados existia uma faixa 
lito rânea de 8 mil quilômetros. Além disso, dos 70 milhões de habitantes 
do país, 81% desse volume populacional estavam concentrados na faixa 
litorânea, perfazendo um total de mais de 52 milhões de habi tantes.

No Programa de Metas, o problema da circulação das riquezas 
entre os centros produtores e as regiões consumidoras havia sido previs
to através do planejamento de uma substancial ampliação dos sistemas 
ferroviário e rodoviário nacionais. Isso, entretanto, não se ria suficien
te. Impunhase uma completa reformulação de toda a nossa política de 
transportes marítimos, concebida em termos de continuidade adminis
trativa, já que seria impossível comprimila na exiguidade do tempo de 
um quinquênio. Ao tomar essa decisão, lembreime de uma frase que 
me inspirou naquele momento cru cial: “o verdadeiro grande homem é 
aquele que trabalha por uma grandeza que não é a sua”. Esta sentença, 
que é um breviário de humildade e de conscientização comunitária, foi 
escrita coincidentemente por um famoso lobo do mar. Seu autor foi o 
almirante Nimitz, um dos grandes heróis navais dos Estados Unidos, na 
guerra do Pacífico.

A mensagem foi enviada ao Congresso, e a UDN, percebendo 
a importância do que era proposto e sendo fiel à sua tradicional linha de 
torpedear tudo quanto o governo desejasse fazer, lançara mão de todos os 
recursos regimentais para retardar a votação. A obstrução no Congresso 
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foi cerrada, irritante, impatriótica. Apesar dessa resis tência, a proposição 
seria fatalmente convertida em lei, pois era esmagadora a maioria de que 
dispunha, quer na Câmara, quer no Senado.

Assim, enquanto os udenistas tumultuavam os trabalhos legis
lativos, prossegui na tarefa de converter em realidade os itens nos 11 e 28 
do Programa de Metas. Dei ordens ao Conselho do Desen volvimento para 
que iniciasse o planejamento, de forma que, as sim que a mensagem hou
vesse sido transformada em lei, pudésse mos agir com presteza, tentando 
reconquistar o tempo perdido. No gabinete do ministro da Viação passara 
a funcionar uma comissão, tendo por objetivo a concretização da ideia. 
Seu presidente era o próprio titular da pasta, mas a ação executiva estava a 
cargo do engenheiro naval Raul Gomes de Paiva, uma das nossas maiores 
auto ridades em assuntos de construção naval.

Quanto ao item 11o do Programa, além dos 12 navios já 
adqui ridos dos excedentes navais dos Estados Unidos, fiz negociações 
com os governos da Polônia e da Finlândia para a compra, através de 
convênios, de mais 16 navios, sendo 12 poloneses e 4 finlande ses. Para
lelamente, providenciei o reaparelhamento dos portos, com a utilização 
dos 10 milhões de dólares do empréstimo do Eximbank e de cerca de 
3 bilhões e 854 milhões de cruzeiros, a serem liberados gradualmente 
pelo BNDE, de acordo com o andamento das obras. O plano previa o 
reaparelhamento de 38 portos nacionais, o qual, ao ser concluído, faria 
cessar o deprimente espe táculo das aglomerações ao largo dos ancora
douros, com numerosos navios aguardando, dias seguidos, pela opor
tunidade de uma atra cação.

Naquele período – final de 1956 – este problema havia se 
transformado, para mim, numa verdadeira obsessão. O Brasil havia sido, 
durante o Império, uma grande potência naval – a maior da América La
tina e uma das maiores do mundo – e o sonho pioneiro de Mauá, cujas 
raízes se vinculavam à revolução tecnológica dos portugueses do século 
XV, havia se dissipado no tempo, vítima da incompreensão e da mentali
dade negativista dos nossos avós. Meu propósito era retomar a tradição, 
reacender a chama extinta. A con cretização dessa meta significou a for
mulação, pela primeira vez no Brasil, de uma verdadeira política nacional 
de transportes maríti mos.
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1956 chegava ao fim. O ano fora de crises políticas e militares, 
de sucessivas lutas mas, igualmente, de algum sucesso no setor adminis
trativo. A velha máquina burocrática, emperrada por muitas décadas de 
inércia, já acusava sintomas de reação. No terreno do méstico, porém, pre
valecia aquele soturno ambiente de apreensão, determinado pelo estado de 
saúde de Márcia. Sarah mal dormia, preocupada com o pequeno êxito do 
regime especial de ginástica. Cancelava, com frequência, seus compromis
sos sociais e ficava no Palácio para superintender, pessoalmente o trabalho 
da massa gista. Quanto a mim, embora geralmente muito ocupado, sempre 
arranjava tempo para conversar com Márcia, tentando surpreender através 
das informações que me dava, um roteiro seguro que pu desse conduzir à 
cura da anomalia óssea. Tudo, porém, resultara inútil.

As viagens a Brasília tornaram evidente que o Douglas já não 
atendia aos interesses da administração. Quatro horas para ida e outras tan
tas para a volta tornavam impraticável uma fiscalização rigorosa das obras.

O problema da transferência da Capital deve ser apreciado 
levandose em conta todas as suas implicações. Não se tratava ape nas de 
fazêla através de um decreto, e deixar que o próprio desen volvimento 
do país se encarregasse do resto. Belo Horizonte nas cera assim. Goiâ
nia obedecera a idêntica norma administrativa. Em Brasília, porém, o 
que tinha em vista não era apenas promover a transferência da sede do 
governo. O plano era incomparavelmente mais ambicioso. O que se 
cogitava era uma obra gigantesca de in tegração nacional, recuperando
se para o país cerca de dois terços do seu território, lutandose com as 
mais variadas condições adver sas. O Planalto era uma região desolada. 
Tudo ali teria de ser feito partindose do nada. Entretanto, para que 
os serviços andassem, seria necessária minha presença frequente. Com 
oito horas de voo despendidas em cada viagem, teria de espaçar minhas 
visitas de fiscalização. Daí a importância de se obter um meio de trans
porte mais rápido. Conversei com o ministro Fleiuss sobre a possibili
dade da aquisição de um avião moderno que reduzisse o tempo das 
minhas viagens. Na época, o Viscount, de fabricação inglesa, lide rava 
a corrida internacional pela supremacia aérea. Fixeime nesse avião. 
Decidi adquirir dois Viscount e, antes que os órgãos técnicos pudessem 
embaraçar a operação com seus relatórios burocráticos, dei ordem para 
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que se entrasse em entendimentos com os ingleses, de forma a que as 
aquisições fossem feitas sem perda de tempo.

Enquanto aguardava a chegada dos aparelhos – um, para a Pre
sidência da República; e outro, para o Ministério da Aeronáu tica – tomei 
diversas providências relacionadas não apenas com as obras de Brasília, 
mas, igualmente, com a execução do Programa de Metas. No que dizia 
respeito a Brasília, julguei que já havia chegado o tempo de se pensar na 
cidade. Até então, todas as aten ções haviam sido concentradas em desbra
var o terreno, em tornálo suficientemente acessível para suportar o peso 
das numerosas obras que nele seriam erguidas. Nesse sentido, o aeroporto 
estava sendo construído. Fora iniciada a barragem do Paranoá. Estava de
senhado o edifício do que seria o Brasília Palace Hotel.

Quanto à cidade, porém, nada ainda tinha sido cogitado. 
Dese java que a nova metrópole fosse um monumento da arquitetura 
moderna. Na época, o Brasil já era considerado um dos países mais 
avançados do mundo em técnica arquitetônica e eu mesmo, quando 
prefeito de Belo Horizonte, havia procurado valorizar e projetar o 
esforço dos artistas modernos, transformando o recanto bucólico da 
Pampulha numa revolucionária experiência urbanística. O que pre
tendia fazer em Brasília era recriar a iniciativa mineira, emprestando
lhe, porém, proporções nacionais. Iria plantar no Planalto, em pleno 
centro geográfico do país, uma Capital que, além de ser símbolo da 
capacidade criadora dos nossos modernos arquitetos, seria uma obra 
do ano 2000, encravada numa região cujas con dições socioeconômicas 
eram contemporâneas da era do Desco brimento.

Por ocasião da minha ida a Brasília, para inaugurar o Catetinho, 
trocara ideias com Oscar Niemeyer sobre a necessidade da elaboração de 
alguns projetos prioritários, de forma a que a cons trução da cidade pu
desse ter início imediatamente. Niemeyer trabalha com incrível velocida
de. Quando retornei uma semana mais tarde a Brasília, tudo estava feito: 
demarcação da área e os projetos do hotel e do Palácio. Examineios com 
atenção e vi que Niemeyer havia interpretado com fidelidade o que tinha 
em mente. No que dizia respeito ao Palácio, porém, notei que o proje
to não empres tara à obra a monumentalidade que se impunha à sede do 
governo da República. Chameilhe a atenção para esse detalhe e ele con
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cordou comigo. Tomando o projeto, retomou ao seu barracão de madeira 
e passou a desenhar outro modelo. A noite foi passada em claro. No dia 
seguinte, muito cedo, quando tomava o meu desjejum no Catetinho, ele 
me procurou com um rolo de papel vegetal sob o braço.

O novo projeto estava pronto. Estendeu a planta sobre a mesa, 
e não pude conter um gesto de admiração. Ali estava um edifício que era 
uma revelação. Leveza, grandiosidade, lirismo e imponên cia – as quali
dades mais antagônicas se mesclavam, interpenetrandose, para realizar 
o milagre da harmonia do conjunto. Aprovei com entusiasmo o projeto 
e dei ordem para que a constru ção se iniciasse imediatamente. Tratava
se do Palácio da Alvorada, cujas colunas em forma de leque invertido, 
emergindo da água espelhante, constituem, hoje, o maravilhoso símbolo 
plástico de Bra sília.
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Mísseis em Fernando de Noronha

NA ÉPOCA, O CENÁRIO POLÍTICO INTERNACIONAL passava 
por violen tas transformações. A Hungria fora esmagada sob a lagarta dos 
tanques soviéticos, e o mesmo destino quase pesara sobre a Polô nia, evita
do à última hora pelo estabelecimento de um modus vivendi, com o reco
nhecimento de Gomulka na liderança política do país. Em fins de 1956, já 
estávamos em plena era da desestalinização. Kruschev, astucioso e ávido de 
poder, passara a ser o líder inconteste da URSS.

No Ocidente, o desgaste da guerra da Coreia havia alterado, 
igualmente, o cenário político. Os Estados Unidos, sob a liderança de Ei
senhower, inclinavamse por um abrandamento da tensão in ternacional, 
de forma a permitir que sua economia se refizesse. Na GrãBretanha, An
thony Eden exercia uma liderança fraca. Na França, repetiase a mesma 
falta de autoridade governamental que se observava no outro lado do Ca
nal da Mancha.

Em fevereiro de 1956, por ocasião do XX Congresso do Partido 
Comunista, estourara o escândalo do famoso “relatório secreto” de Krus
chev. Como resultado dele, o mundo tomara conhecimento das inominá
veis atrocidades através das quais Stalin abrira caminho para afirmar sua 
liderança.
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Um ano antes, Kruschev conferenciara com Eisenhower em Ge
nebra. Não houve acordos substanciais nessa conferência, mas o simples 
fato de que as reuniões haviam se processado numa atmos fera de relativa 
cordialidade já reduzira a tensão no mundo. O “es pírito de Genebra”, re
fletindo uma intenção política, acabara por dar início a uma fase diferente 
nas relações entre os dois blocos.

Kruschev decidira, então, fazer viagens ao exterior, tornando de 
certa forma porosa a antes impenetrável Cortina de Ferro. Para acalmar os 
zelos ortodoxos, exclamara com ênfase: “uma boa refei ção não prejudica 
o socialismo”. Assim, após ter estado em Praga e em Varsóvia e haver ex
cursionado pela China, numa peregrinação de solidariedade “aos povos ir
mãos”, chegara até a Índia, num en saio calculado para viagens posteriores, 
e que poderiam ser mal interpretadas. Seu objetivo era conhecer os Estados 
Unidos. Dese java ver o inimigo com os próprios olhos, para medirlhe a 
força e a altura. Essa visita só se realizou um ano mais tarde, quando apro
veitou a oportunidade para ironizar a civilização ocidental: “Vi os escravos 
do capitalismo” – declarara ao visitar a fazenda de Rosswell Garst, em Iowa – 
“e eles vivem bem!” Essa aproximação, porém, não era inspirada por qual
quer sentimento amistoso. Tratavase de uma manobra fria e calculada. 
Foi a época da “co existência pacífica”. Os inimigos davamse as mãos, mas 
apalpavam o punhal para um golpe de surpresa.

Na época, os Estados Unidos mostravamse preocupados com 
as surpreendentes realizações soviéticas no campo dos foguetes. Custosas 
experiências vinham sendo realizadas nos laboratórios da Sibéria, com um 
tipo de míssil balístico intercontinental, cujo raio de ação passara a ame
açar até mesmo a segurança interna dos Esta dos Unidos. Ao míssil balís
tico intercontinental soviético os Esta dos Unidos opuseram, desde logo, 
uma poderosa rede de gigantes cos radares, cuja finalidade era a detecção 
de qualquer foguete, quando simultaneamente era disparado um antimíssil 
que o des truiria no ar. Já dispunham de estações de rastreamento na Islân
dia, na Turquia e no norte da África, mas cogitavam, naquele mo mento, 
de fechar o circuito, estabelecendo uma quarta estação na América do Sul.

Os primeiros entendimentos haviam sido feitos com Portugal, 
visando à instalação dessa estação nos Açores. Nada, porém, fora consegui
do. Os norteamericanos voltaramse então para o Brasil, cuja situação ge
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ográfica atendia perfeitamente aos requisitos técnicos, impostos pela am
plitude da área de rastreamento que eles ti nham em vista. O representante 
do governo de Washington no Brasil, embaixador Ellis Briggs, havia assu
mido suas funções du rante a minha viagem ao Panamá. Logo que retornei 
ao Brasil, fui por ele procurado.

Washington pressionavao sobre a urgência da instalação de 
uma estação daquele gênero na região do nordeste brasileiro e ele, por sua 
vez, passara a insistir comigo sobre a possibilidade de se encontrar uma 
solução para o problema. O assunto, porém, interes sava diretamente às 
Forças Armadas e nenhuma atitude poderia tomar enquanto as autorida
des militares não se manifestassem a respeito.

Na época, vivíamos a agitação desencadeada pela Frente de No
vembro, e o momento era o menos propício para negociações daquela na
tureza. Os comunistas, infiltrados na Frente, souberam da pretensão dos 
Estados Unidos e, antes que as autoridades mili tares se pronunciassem, 
passaram a agitar o ambiente, tentando evitar, através da mobilização da 
opinião pública, que a licença fosse conseguida.

Convoquei uma reunião dos três ministros militares e lhes ex pus 
a questão com absoluta isenção, ressaltando os aspectos políti cos que lhe 
eram inerentes – a solidariedade que nos impunha nossa tradicional ami
zade com os Estados Unidos –, mas decla rando que, acima de quaisquer 
sentimentos, pairava a necessidade de se preservar a soberania nacional. 
Era uma questão que dizia respeito diretamente à nossa segurança e que, 
portanto, ninguém melhor do que eles para resolvêla.

De saída, fora impugnada pelos ministros militares a sugestão 
norteamericana de que a estação pudesse ser instalada no Nor deste, prefe
rencialmente em Pernambuco. A área não era reco mendável do ponto de 
vista militar. Sua proximidade dos focos de efervescência social, localizados 
nos centros canavieiros, iria dar origem a atritos que só agravariam a já 
explosiva situação local. Optouse, pois, pela ilha de Fernando de Noro
nha. Surgiram, em seguida, os problemas tipicamente militares: guarnição, 
natureza dos equipamentos e conhecimento das atividades que ali teriam 
lugar. O embaixador Briggs era um hábil negociador. Discutia tudo de um 
ponto de vista mais amplo possível, deixando em segundo plano a questão 
dos detalhes. Sua intenção era obter a autorização e, quanto ao resto, que 
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os militares brasileiros discutissem os complementos com seus colegas do 
Pentágono.

Os ministros militares portaramse com a maior correção. A 
permanência de uma guarnição norteamericana em Fernando de Noro
nha fora logo vetada, admitindose apenas a presença da equipe de técni
cos, necessária ao funcionamento da estação. Im pôsse, igualmente, que a 
natureza dos equipamentos fosse conhe cida das autoridades brasileiras e 
exigiuse, por fim, que o governo norteamericano fornecesse, ao Brasil, 
um esquema dos trabalhos que seriam realizados por aquele equipamento.

Essas exigências deixaram o embaixador Briggs aturdido. Não 
contava com elas e nem sabia como transmitilas para Washington. Os 
norteamericanos haviam julgado que o Brasil, sendo amigo e aliado, con
cordaria com a instalação sem maiores reservas. O di plomata comunicara
se com Washington. Estabelecera entendi mentos diretos com o Pentágo
no. E, por fim, solicitarame uma au diência em caráter urgente.

O que o embaixador desejava havia escapado inteiramente à mi
nha expectativa. Ele me trazia uma carta pessoal do presidente Eisenhower, 
fazendome um apelo no sentido de que o meu go verno abrisse mão da exi
gência de ser informado sobre a natureza dos trabalhos secretos que seriam 
levados a efeito na ilha de Fer nando de Noronha. Esclarecia que o proble
ma era de natureza ab solutamente sigilosa e dizia respeito tão somente a 
uma possível agressão da Rússia, e que, mesmo nos Estados Unidos, com 
exce ção de três pessoas, entre as quais ele não estava incluído, nin guém 
conhecia os detalhes daquela operação, a qual, se revelada, poria em perigo 
todo o sistema defensivo das Américas.

Após a leitura da carta, expliquei ao embaixador Briggs que as 
Forças Armadas não abririam mão daquela exigência, a qual – disselhe de 
passagem – julgava perfeitamente justa. Mas, dado o interesse do governo 
norteamericano em manter absoluto sigilo sobre a operação, talvez fosse 
possível adotarmos um esquema de segurança, restrito ao menor número 
possível de pessoas, de forma que o Brasil tivesse conhecimento do que na 
ilha iria ser reali zado, sem perigo de qualquer filtragem que prejudicasse o 
es quema.

Renovaramse, pois, os entendimentos com o governo de Wa
shington e com o Pentágono e, por fim, uma fórmula interme diária foi 
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encontrada, que atendia quer à cautela exigida pelos norteamericanos, 
quer ao zelo patriótico dos líderes das nossas Forças Armadas. Através desse 
ajuste, assinado no dia 17 de de zembro de 1956, e que teve por base os 
termos e resoluções do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca de 
1947 e do Acordo de Assistência Militar de 1952, o Brasil pudera reapare
lhar e modernizar em parte suas Forças Armadas.

Depois da crise que se verificara na Marinha, com a ameaça de 
divulgação de um memorial, julguei conveniente estudar, com o minis
tro Alves Câmara, uma velha reivindicação da Marinha que, desde meses, 
aguardava uma solução minha. Tratavase da aquisi ção do portaaviões li
geiro Vengeance da classe Glory, da Marinha britânica, e que deslocava, 
carregado, cerca de 19 mil toneladas. A ideia me havia sido proposta por 
um grupo de oficiais jovens da quela corporação, tendo em vista a neces
sidade da modernização da nossa esquadra. Achei justa a reivindicação. 
Mas, como o go verno, na oportunidade, mal havia ensaiado seus primeiros 
passos, decidi adiar a solução do caso para quando a situação do Tesouro o 
permitisse. Naquele fim de ano, em face dos recordes obtidos nas exporta
ções de café e dada a redução das despesas, determinadas pela proibição de 
novas nomeações, o assunto havia se tornado passível de reexame.

A aquisição de um portaaviões iria elevar o moral da oficiali
dade, gerando estímulo e criando entusiasmo, já que ela significa ria a aber
tura de um novo e fascinante campo de atividade para os que se dedicavam 
ao serviço no mar. Concordei com a sugestão do ministro e autorizei a 
aquisição. A Marinha ficara satisfeita e, demonstrando seu reconhecimen
to, fizera questão de rebatizar o Vengeance com o nome de Minas Gerais, 
em homenagem ao es tado natal do presidente da República e por ser, tam
bém, o nome do antigo couraçado capitânia de nossa esquadra.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

O rapto que não houve

O DIA 31 DE JANEIRO DE 1957 estava próximo. A etapa vencida – 
um quinto do caminho que seria percorrido – representava um período de 
tomada de posição. As 31 Metas estavam projetadas, com seus canteiros de 
obras em plena atividade e seus financia mentos de certo modo já providen
ciados. No dia 29 de novembro, sancionei a lei do Congresso que alterava 
a legislação do imposto único sobre combustíveis e lubrificantes líquidos e 
gasosos, que iria proporcionar ao governo os recursos indispensáveis para 
a re alização dos itens 8 e 9 do Programa de Metas, isto é, constru ção e 
pavimentação de um amplo sistema de rodovias. Nesse sen tido, já havia 
aprovado uma exposição de motivos do Ministério da Viação sobre a aqui
sição de máquinas e equipamentos para a exe cução desse plano e a fim de 
que fossem atendidas as necessidades mínimas dos governos estaduais e 
municipais para a manutenção das estradas existentes.

O valor do equipamento a ser importado fora estimado em 80 
milhões de dólares. Entretanto, levandose em conta que já se fa bricavam 
no país caminhões e outros veículos e, também, alguns tipos de máquinas 
rodoviárias, tornarase possível a redução desse total para 65 milhões de 
dólares. O BNDE havia realizado enten dimentos com o Eximbank, no 
sentido de assegurarse um meca nismo de financiamento para a compra 
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dessas máquinas, quer atra vés dos canais normais de comércio, quer den
tro das disposições brasileiras sobre câmbio e licenças de importação. O 
BNDE e o Eximbank financiaram as importações enquadradas no Plano, 
me diante pagamento de 20% do valor de cada encomenda por ocasião da 
entrega, e o restante no prazo de cinco anos, em prestações se mestrais.

Contudo, antes que essas providências houvessem sido toma das, 
eu iniciara a execução de numerosas estradas, e uma, entre todas, estava 
pronta: a BR3, isto é, a RioBelo Horizonte. Trata vase da primeira obra 
que iria inaugurar, obedecendo rigorosa mente a uma data prefixada.

Revelo, aqui, um fato que não teve qualquer consequência, mas 
que expressa a norma de conduta que adotei no governo. No dia 29 de 
janeiro de 1957 fui a Santos, atendendo a um convite da Associação Co
mercial daquela cidade, que desejava me homena gear com um banquete 
oferecido pelas classes conservadoras. Es tava programado que a volta ao 
Rio seria feita a bordo do cruzador Barroso, que se achava fundeado na
quele porto.

Na manhã seguinte, o general Nelson de Melo procuroume 
para me fazer uma advertência. Havia chegado ao seu conheci mento que 
se tramava um complô a bordo da belonave, cujo objetivo seria a minha 
captura. Os conspiradores, segundo fora informado, eram elementos li
gados ao grupo do almirante Amorim do Vale, os quais, inconformados 
com o afastamento da UDN do go verno, pretendiam aprisionarme, de 
forma a se estabelecer um ambiente de confusão no país, propício a um 
golpe de estado.

Na época, o governo não dispunha de qualquer Serviço de 
In formações e a segurança do presidente, em suas viagens, era con fiada 
pela Chefia da Casa Militar a policiais, recrutados entre os integrantes do 
DOPS. O general Nelson de Melo havia cumprido o seu dever, levando 
o fato ao meu conhecimento. Depois de ouvilo, pilheriei: “Seria engra
çado um rapto meu nesta altura. E depois de raptado, o que iriam fazer 
comigo?” Alguns integrantes da minha comitiva, que souberam do fato, 
aconselharamme a retornar de avião. Não dei importância aos rumores 
e, à hora predetermi nada, estava no cais, onde me despedi do governador 
Jânio Qua dros e das autoridades paulistas. Depois, em companhia do mi
nistro da Marinha, que me acompanhara naquela visita, subi para bordo, 
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sendo apresentado à oficialidade do cruzador. Meia hora mais tarde, o Bar-
roso levantava ferros. Cheguei à Guanabara às 7 horas da manhã. A notícia 
do complô havia transpirado. E os chefes militares, leais ao governo, talvez 
procurando desagravar a inten ção dos conspiradores – se, de fato, eles exis
tiram – procuraram dar uma demonstração de força, mobilizando todas 
as suas unida des. À altura da Barra da Tijuca, surgiram os submarinos da 
Es quadra para escoltar o cruzador, e o Forte de Copacabana deu uma salva 
de 21 tiros, enquanto aviões a jato da FAB faziam evoluções. À entrada da 
Barra, fui saudado pelas fortalezas de Im buí, São Luís, Santa Cruz, Laje e 
São João e a Esquadra tomou posição, para o desfile, em frente ao capitâ
nia, que fundeou à al tura do Aeroporto Santos Dumont. Em seguida, em 
carro aberto, segui para o Catete, escoltado pelos Dragões da Independên
cia em uniforme de gala.

No Palácio, agradecendo a recepção dos ministros e das autori
dades que ali foram me cumprimentar, procurei ressaltar esse sig nificado 
daquela consagração militar: “Estou convencido” – de clarei então – “de 
que a homenagem que as Forças Armadas aca bam de prestar ao presidente 
da República nada mais é do que uma homenagem tributada à Lei e à 
Constituição. Sintome satis feito de que isso tenha ocorrido justamente 
na data do primeiro aniversário de meu governo. É um acontecimento que 
não deve ser esquecido. Ele assinala, de forma a não comportar qualquer 
dúvida, que é perfeita a consolidação do regime democrático no país e que 
todos, durante este quinquênio, poderão exercer livre mente seus direitos, 
já que vivemos sob o império da Lei e da Constituição.”

O dia 31 de janeiro de 1957 apresentouse inundado de sol. 
Quando acordei às 5 horas da manhã, o quarto estava claro, com uma réstia 
de luz filtrandose através da cortina. Naqueles doze meses não dispusera de 
qualquer tempo para uma sincera autocrí tica. Vivera num turbilhão, mais 
a bordo de aviões do que no meu gabinete. Naquela manhã, gostaria de 
recordar o caminho percor rido. Na semana precedente tinha vivido numa 
rodaviva. Acabava de atravessar o país de norte a sul e pudera testemunhar o 
grande acontecimento da dinamização do Brasil. Ignoro que forças me sus
tentavam para suportar fisicamente tantas canseiras e preocupa ções.

O ponto mais alto das comemorações daquele primeiro aniver
sário foi a inauguração da rodovia RioBelo Horizonte. A BR3 represen



Meu caminho para Brasília / 50 anos em 5 137

tara a concretização, dentro de técnica moderna, de uma aspiração dos 
sertanistas que, 250 anos atrás, haviam aberto o Ca minho Novo para as 
Minas Gerais. Tratavase, na realidade, da primeira grande inauguração do 
meu governo. Estendiase por 240 km entre Benfica e Belo Horizonte e 
fora totalmente pa vimentada em tempo record.

O engenheiro Maurício Joppert, em artigo publicado no Jor-
nal do Brasil, deu seu testemunho pessoal das dificuldades que tive ram 
de ser vencidas para que a obra pudesse ser inaugurada no dia 1o de feve
reiro. “Essa estrada” – escreveu o ilustre engenheiro e destacado membro 
da UDN – “não fazia parte do plano de pri meira urgência das estradas 
federais, como a RioSão Paulo, hoje Presidente Dutra. Foi o Sr. Juscelino 
Kubitschek, ao assumir o governo de Minas Gerais, que usou o seu prestí
gio junto ao Sr. Getúlio Vargas para acelerar sua construção, e disso posso 
dar teste munho, porque tomei parte em reunião para combinar os detalhes 
do plano de ataque da RioBelo Horizonte e da Belo Hori zonteSão Paulo, 
ainda agora em trabalhos. Na Câmara Federal, na Comissão de Transpor
tes, Saturnino Braga, Edson Passos e o signatário deste artigo cuidamos 
de incluir a BR3 no plano de ‘primeira urgência’, concedendo as verbas 
para o DNER executar os serviços. Não fosse, porém, o interesse direto do 
governador de Minas Gerais e mais tarde do presidente da República, não 
assisti ríamos agora à inauguração da RioBelo Horizonte, inteiramente 
nova entre Juiz de Fora e a capital mineira, toda com pavimenta ção de pri
meira classe, traçada em ótimas condições técnicas, me lhorando conside
ravelmente as comunicações com a Capital da República. Os que estavam 
habituados à velha estrada, que do alto da Mantiqueira descia pelo vale 
do rio das Velhas, serpeando com curvas de pequeno raio, leito de terra, 
demasiadamente longa, surpreenderseão com a presidente Kubitschek, 
desen volvendose pelo divisor das águas do Paraopeba e do rio das Ve lhas, 
entre Belo Horizonte e Lafaiete, quase que em linha reta.”



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

No rumo da integração

DESDE A CAMPANHA ELEITORAL, eu me habituava a ver o Bra
sil em conjunto. Cruzara os céus em todas as direções e, olhando do alto, 
fui me familiarizando com as nossas contradições geográficas, che gando à 
conclusão de que o país não poderia desenvolverse se permanecesse restri
to à área litorânea. Lembrome das muitas ve zes que sobrevoei a Amazônia. 
A floresta era uma presença opres sora, estendendose como uma mancha 
por três quartos de territó rio do país. Como o homem branco, não afeito 
à agressividade da selva, poderia conquistar aquela terra?

A interrogação nunca estava ausente no meu espírito, e, à força 
de condicionar meus pensamentos, ela se foi transformando aos poucos 
numa fixação de natureza subjetiva. Reli a história dos Bandeirantes. Ano
tei os roteiros desses desbravadores. Fixei o ar gumento de Fernão Dias, ao 
deixar Taubaté, “um país se conquista pela posse da terra”. O problema 
que iria enfrentar era o mesmo. Uma conquista, porém, mais larga, mais 
profunda, porque tinha por objetivo não apenas a posse da terra, mas a 
transformação de bens geográficos em bens econômicos.

Tinha presente o exemplo dos Estados Unidos, que, em 1867, 
ligaram Nova Iorque a São Francisco através de uma ferrovia. Era um avan
ço de quase cem anos sobre a ideia que então me preocu pava. Lá, entre
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tanto, não existia a floresta tropical. A terra se esten dia por chapadas, vales 
e desertos, já transpostos sem maiores tro peços pelas diligências dos que 
andavam em busca do ouro. O de safio que me aguardava era bem mais 
complexo. Humboldt, que explorara a Amazônia, havia declarado que só 
num período de 2 mil anos a região seria conquistada para a civilização.

Tive, então, a visão do que deveria ser feito. Rasgaria um cru
zeiro de estradas, demandando os quatro pontos cardeais, tendo por base 
Brasília. Não se conquista uma terra se não se tem acesso a ela. Concebi, 
pois, o plano das grandes longitudinais, cortadas quase na perpendicular 
pelas grandes transversais. No centro do sistema ficaria Brasília, que seria 
uma torre de onde se contemplaria o Brasil. Além da floresta, isolados do 
resto do Brasil, estavam os ter ritórios e os estados que configuravam nossa 
fronteira norteoeste. Eram unidades da Federação, filhos enjeitados da 
União, que só existiam para figurar nos mapas. Lembravame do que me 
dissera um dia Paulo Nunes Leal, governador de Rondônia: “Compramos 
nossos caminhões em São Paulo e eles levam nove meses para chegar ao 
território. Vêm por mar, depois sobem o Amazonas e pe gam o rio Madeira, 
até Porto Velho, capital de Rondônia.”

Havia o Programa de Metas e, nele, os itens 8 e 9 refletiam os 
objetivos do governo, convertidos em cifras. O plano que tinha em mente, 
entretanto extravasava a limitação numérica do Programa. Daí o espanto, 
e mesmo a resistência de Régis Bittencourt, quando lhe falei em construir 
um cruzeiro de estradas, cujos braços teriam cerca de 5 mil km cada um, 
e que ligaria, pelo inte rior, as regiões situadas nos quatro pontos cardeais 
do Brasil.

As dificuldades que tive de enfrentar, em 1956, foram supera
das pela instituição do Fundo de Reserva, criado pelo Decreto no 44.058, 
de 1958. No entanto, eram assustadores os embaraços re presentados pela 
escassez de equipamentos modernos e adequados e pela falta de cimento 
e de asfalto. O cimento já era fabricado no Brasil, mas em quantidade 
insuficiente para atender à demanda que seria imposta pelo Programa de 
Metas. Daí a razão por que o incluí como o item 22 daquela Programa. 
O alvo a ser atingido nessa indústria seria o aumento de dois milhões e 
meio de tonela das por ano até 1960. E a respeito do asfalto, a situação 
era contristadora. Poderá parecer inverdade, mas, até 1955, o Brasil não 
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fabri cava esse produto. Chamei ao Palácio o coronel Janari Nunes e lhe 
dei instruções no sentido de que a Petrobras solucionasse o as sunto. Esse 
encontro com o presidente da Petrobras foi proveitoso. Dele resultou a 
aceleração da montagem da fábrica de asfalto, sub sidiária da Refinaria 
presidente Bernardes, em Cubatão, a qual, uma vez concluída, produzi
ra, já, em 1956, 29 miltoneladas de as falto, com economia de divisas de 
1 milhão 740 mil dólares. Essa fá brica havia sido projetada para produzir 
116 mil toneladas por ano, mas, através de projetos em elaboração, esta
va previsto um au mento da sua produção para 200 mil toneladas anuais. 
A rodovia RioBelo Horizonte – a BR3 – que inaugurara naqueles dias, 
já utilizara asfalto fabricado no Brasil.

Dispondo de asfalto e cuidando de ampliar substancialmente 
a produção nacional de cimento, pude acelerar a execução do pro grama 
rodoviário, parte construída pelo DNER e parte em colabo ração com o 
Exército. Além disso, existiam as estradas que vinham sendo construídas 
pela Comissão do Vale do São Francisco, pelo Plano de Emergência contra 
as Secas do Nordeste, pelo Plano de Valorização da Amazônia, e, também, 
as estaduais e as municipais, sem contar o complexo rodoviário que ligaria 
Brasília a todas as regiões do país.

No dia 31 de janeiro, entre as solenidades da comemoração da 
data, incluiuse um item que era novo na programação das festivi dades 
oficiais. O Catete foi aberto ao povo, para que este, aten dendo à sua pró
pria vontade e sem qualquer constrangimento, pu desse cumprimentar o 
presidente da República. Foi um espetáculo inédito e tocante. Milhares de 
pessoas, de todas as condições so ciais, acorreram ao Palácio para me apertar 
a mão. Naquele pri meiro ano de administração, já se definira a caracterís
tica do meu governo. Obras estavam em andamento em todas as regiões 
do país. Daí a razão por que as festividades tiveram um caráter nacio nal.

O importante era que as bases de todas as Metas haviam sido 
assentadas e que, sobre elas, superpunhamse, um a um, tijolos que lhes 
reforçariam a estrutura e lhes comporiam, aos poucos, o aca bamento. En
tretanto, assim como a política de desenvolvimento possuía seus objetivos 
precisos, era indispensável que se desse uma atenção especial aos problemas 
específicos de cada região. Surgiu daí a necessidade da formulação de dife
rentes diretrizes de desenvolvimento regional que seriam traçadas visando 
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à valoriza ção das várias áreas do país, já sob o controle de diversos órgãos 
que funcionavam mais ou menos autonomamente. Uma série de planos 
menores, dentro do plano maior para a expansão econômica da nação.

Surgiram, assim, as bases dos planos de desenvolvimento re
gional, como os que seriam executados pela Superintendência da Valo
rização Econômica da Amazônia, no referente à Bacia Amazô nica, pela 
Comissão do Vale do São Francisco, no que se relacio nava com a extensa 
região banhada pelo denominado rio da uni dade nacional, pela Funda
ção BrasilCentral, no concernente à vasta área do interior do país, e pela 
Novacap na efetivação do ato político de consumação da posse da terra, 
através da incorpora ção à nação de um terço do seu território, até então 
inexplorado.

Para a execução desses planos, porém, era indispensável pensar
se, antes de tudo, no estabelecimento da sua infraestrutura de comuni
cações, que teria que repousar principalmente num amplo sistema rodo
viário. Como Brasília passara a ser o núcleo irra diador do novo processo 
desenvolvimentista, os esquemas regio nais de comunicações teriam que 
ficar vinculados ao esquema glo bal cuja base seria a nova capital. Revita
lizavase, assim, através de um encadeamento lógico de soluções adminis
trativas, a minha ideia inicial do cruzeiro de estradas, que muitos tinham 
conside rado uma utopia.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

A Novacap em ação

A JORNADA DA INTEGRAÇÃO prosseguia e Brasília surgia do 
chão aos poucos. Ao findar o ano de 1956, a cidade já dispunha de um 
aeroporto adequado para aeronaves de grande porte: 3.500 metros de pis
ta, achandose em conclusão o piso de concreto. As rodovias de inter
comunicações com as cidades vizinhas estavam em execu ção acelerada. 
A BrasíliaAnápolis, com 120 quilômetros de ex tensão e toda asfaltada, 
deveria ficar concluída no prazo de um ano. Igualmente, nesse prazo de 
urgência, iria ser entregue ao trá fego a rodovia BrasíliaCristalinaParacatu, 
num percurso de 280 quilômetros, em direção a Belo Horizonte.

No setor ferroviário, projetavase a construção da Estrada de 
Ferro GoiásBrasília, enquanto no setor hidrelétrico havia tido início a 
construção de barragem do rio Paranoá. No que dizia res peito às constru
ções urbanas, desenvolviamse em ritmo acelerado os projetos do edifício 
para a sede da Novacap e de casas provisó rias para engenheiros, funcioná
rios e operários. O início das cons truções particulares estava dependendo 
da aprovação do Plano Piloto do traçado urbano, para o qual corria prazo 
para o concurso aberto. Mesmo assim, fora iniciada a construção de dois 
hotéis, um definitivo e outro provisório, nas imediações do Aeroporto.

O imenso espaço vazio do Planalto já não se mostrava tão de
serto como antes. Operários chegavam de todas as regiões do país em busca 



Meu caminho para Brasília / 50 anos em 5 143

de trabalho. No rastro dos candangos, surgiam as ativida des comerciais 
pioneiras. Formarase o Núcleo Bandeirante, ou melhor, a Cidade Livre, 
onde era permitido à iniciativa particular desenvolverse, fornecendo o ne
cessário aos moradores de Brasília. Hotéis, pensões, bancos, empresas de 
aviação, padarias, açougues, agências de automóveis, postos de gasolina 
foram surgindo cons truídos de madeira, no atropelo do formigueiro hu
mano que se or ganizava.

Sobrevoando o Planalto é que se tinha uma visão de conjunto 
dos trabalhos. Caminhões iam e vinham, levando ou trazendo ma terial de 
construção. Bulldozers, às dezenas, revolviam a terra abrindo clareiras no 
cerrado. Estacas eram fincadas para ereção dos andaimes. Aqui e ali, já se 
viam as torres metálicas das estações de telecomunicações, através das quais 
centenas de mensagens eram enviadas, pedindo cimento, cobrando remes
sas de material elé trico, exigindo jipes, caixasd’água, tambores de gasolina, 
gêneros enlatados, peças de veículos. Era um mundo que despertava no 
cerrado, ressonante de sons metálicos e estuante de energia hu mana.

Os serviços de construção de Brasília foram praticamente ini
ciados em fevereiro de 1957. A celeridade que a Novacap pôde imprimir 
à sua ação resultou, de um lado, da flexibilidade adminis trativa que lhe 
foi outorgada e, de outro, do harmonioso funciona mento dos seus órgãos 
soberanos: O Conselho Administrativo, o Fiscal e a Diretoria, todos inte
grados por um terço de elementos pertencentes à Oposição.

Esse detalhe deve ser ressaltado para que se constate a feição 
democrática e o escrúpulo com que agi ao assumir aquela assusta dora res
ponsabilidade.

Para a construção de Brasília, o sistema democrático deveria 
funcionar com plenitude. Era uma obra que interessava ao futuro do país, 
e não poderia negar à Oposição o direito de participar do empreendimen
to, mesmo que essa participação pudesse ser preju dicial ao andamento das 
obras. Além do mais, a integração da Oposição nos órgãos diretores da 
Novacap iria permitir que ela fiscali zasse a ação do governo. Não com
petiria à Novacap, porém, edificar todo o conjunto da nova capital. Suas 
atribuições eram limita das. Ela realizaria a urbanização – disposição geral 
das quadras, abertura de ruas, instalações de parques e playgrounds, serviços 
básicos de utilidade pública, tais como água, esgotos, força e luz – e cons
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truiria o núcleo da administração federal: Palácios presiden ciais, edifícios 
ministeriais, casas do Legislativo e do Judiciário. As demais edificações se
riam entregues à iniciativa privada e às autarquias federais.

Entretanto, nada poderia ser executado – com exceção natu
ralmente das obras prioritárias já em andamento – sem que hou vesse sido 
elaborado o Plano Piloto. Precisavase de um esquema que fixaria, em ter
mos urbanísticos e arquiteturais, o que deveria ser a futura capital. Para 
isso, havia sido aberto um concurso e fixarase o dia 12 de março para o 
exame dos projetos que seriam apresentados.

Enquanto aguardava que se esgotasse o prazo para a decisão 
sobre o Plano Piloto, tive minha atenção voltada para o problema side
rúrgico, cuja complexidade requeria a mobilização de diversos setores da 
administração.

Dois caminhos se abriam ao coverno para atingir a produção 
prevista na Meta: ampliação das usinas existentes e implantação de ou
tras novas, para que se pudesse assegurar a expansão da produ ção até 4 
milhões de toneladas em 1965. O que tinha em vista era um planejamen
to de duas etapas: uma, a curto prazo, realizável dentro do meu governo; 
e outra, mais recuada, a ser atingida na adminis tração que sucedesse à 
minha. Essa preocupação, que poderá pare cer estranha, tinha, porém, 
sua razão de ser.

Diversas e importantes Metas dependeriam substancialmente da 
capacidade de produção de aço do país. As indústrias automobi lística e a 
de construção naval, por exemplo, nunca poderiam ser implantadas sem 
que, além da expansão das usinas existentes, não houvesse cogitado de 
criar novos núcleos de atividade siderúrgica. A criação de um empreen
dimento dessa natureza requer, como se sabe, três anos no mínimo para 
entrar em funcionamento. Se ten tasse implantar aquelas duas indústrias, 
sem assegurarlhes pre viamente um fornecimento regular e crescente de 
chapas de aço, estaria condenandoas, de antemão, a um fracasso certo ou 
a uma antieconômica limitação de produção.

Naquela época, só dispúnhamos de quatro usinas de produção 
apreciável: a Siderúrgica Nacional, a BelgoMineira, a Acesita e a Man
nesmann. O que iria fazer era ampliar a produção dessas quatro usinas, de 
forma a tornar possível o atendimento da fome de aço, que seria determi
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nada pela industrialização do país. A Siderúr gica Nacional, por exemplo, 
já havia passado por grandes reformas e, naquele primeiro ano de governo, 
completarase a sua primeira expansão, atingindose, em 1956, a 740 mil 
toneladas de lingotes e laminaramse 579 mil toneladas de produtos aca
bados, o que representava 79 mil toneladas a mais do que em 1955. No 
início de 1957, tivera início a segunda expansão de Volta Redonda. Esta 
iria aumentar a produção da usina, no período de três anos, em mais 200 
mil toneladas de laminados e em 260 mil lingotes. E, enquanto se proces
sasse essa ampliação, já estaria em cogitação a terceira expansão, que levaria 
à produção a 1milhão e 500 mil toneladas de aço por ano.

A BelgoMineira, embora fosse uma empresa privada, sofrera 
igualmente o impacto do espírito de renovação que vinha procu rando im
primir em todos os setores da atividade nacional. Através de sucessivos en
tendimentos com os diretores da empresa, conse gui que ali se estruturasse 
um programa de ampliação, passando de 274 mil toneladas de lingotes, 
que era a produção em 1956, para 559 mil toneladas – o alvo a ser atingido 
em 1960. O mesmo ocor reu em relação à Mannesmann, a qual, tendo am
pliado sua laminação e aciaria com a aquisição de um novo forno elétrico 
de refino,  preparavase para saltar de 65 mil toneladas – sua produção em 
1957 – para 150 mil em 1960. E havia ficado prevista, desde logo, a meta 
final de 250 mil toneladas, a ser atingida em 1961, o que determinaria a 
plena utilização da capacidade do conjunto indus trial.

No que dizia respeito à Acesita, seu plano de expansão vi sava à 
produção de 120 mil toneladas por ano de lingotes de aço e 82 mil tonela
das de laminados. Esse plano fora reestudado mais tarde, a fim de permitir 
melhor integração da empresa com a Usiminas, que era uma nova usina 
então em organização.

Procurando ampliar a produção das usinas existentes, não me 
descuidei, porém, de providenciar a formação de novas empresas. Desde 
que assumira o governo, tinha a ideia de fundar duas gran des siderúrgicas 
no país – uma em São Paulo e outra em Minas. Naquela época, o presiden
te da Siderúrgica Nacional era o general Macedo Soares e, dada a impor
tância desse cargo, era naturalmente ouvido em relação às iniciativas que se 
tomavam no setor da side rúrgica. Faleilhe, pois, sobre o projeto que tinha 
em mente. Sua reação foi instantânea. Era radicalmente contrário à ideia. 
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Julgava um desperdício a formação simultânea de duas novas usinas. Bas
tava uma, que seria a Cosipa, e que as instalações de Volta Re donda fossem 
ampliadas. Não aceitei a opinião do general Macedo Soares e prossegui na 
tarefa de transformar em realidade a ideia que, desde muito, acalentava no 
espírito. Ao iniciarse 1957, provi denciei a criação de uma usina piloto em 
Piaçaguera, no estado de São Paulo, com o capital de 10 bilhões de cru
zeiros, em regime de cooperação do governo federal com o estadual, para 
produção de chapas de aço. Quanto à Usiminas, as negociações com a em
baixada do Japão desenvolviamse num ambiente de perfeita compre ensão.

Como resultado dessas conversações, ficara decidido que uma 
comissão de técnicos brasileiros iria ao Japão não só para conhecer o que 
ali se fazia no setor siderúrgico, mas também, para estabele cer os primei
ros contatos com os líderes da indústria japonesa. Na quela época, o Japão 
iniciava uma grande ofensiva para se creden ciar no mercado internacio
nal como exportador de equipamento para usinas siderúrgicas. Entretan
to, apesar da excelência do seu material, muitas resistências vinham sendo 
opostas a esse seu pro pósito. A Europa e os Estados Unidos, por exemplo, 
estavam prati camente fechados a esses projetos expansionistas. Existiam, 
porém, os países da América Latina e, entre eles, o Brasil. Os japoneses vol
taram suas vistas então para o nosso país, levando em conta principalmente 
o Programa de Metas, no qual a siderurgia figurava como um dos itens de 
maior importância.

Já não havia dúvida de que os nipônicos nos ajudariam. O que 
se discutia, então, era qual seria a percentagem da sua participação no em
preendimento. O Japão acabara por concordar em fixar sua participação 
em 40%. Era a primeira vez que investidores estran geiros aceitavam uma 
situação de minoria numa empresa montada num país subdesenvolvido. 
No nosso caso, aquela solução chegava a ser escandalosa. O Japão fornece
ria todo o equipamento. Contri buiria com o seu know how. Financiaria a 
montagem da siderúr gica. E reservaria para si apenas 40% das ações. Um 
fato inédito na História. 

Hoje, quando o Brasil realiza com êxito a construção dos seus 
próprios navios, retomando a tradição interrompida pelo fracasso do gran
de pioneiro e patriota Mauá, lembrome da luta que travei para aprovar 
no Congresso o Fundo da Marinha Mercante, que le vou três anos para ser 



Meu caminho para Brasília / 50 anos em 5 147

convertido em lei e sem o qual teria sido impossível a implantação da in
dústria naval no país. Resisti a tudo, e obtive completo êxito. Não só lancei 
as bases da indústria de construção naval, trazendo para aqui a Verolme, 
a Ishikawajima, a Niigetabras e a Ellicott, mas também tornando possível 
a amplia ção dos estaleiros Mauá, EMAQ, Caneco e Aracatu. Providenciei 
com a devida antecipação a construção de chapas grossas em Mi nas, sem o 
que não seria possível qualquer tipo de construção na val no Brasil.

Naquele momento – primeiro semestre de 1957 – tinha o es
pírito preocupado com a solução de outro problema: o Plano Piloto de 
Brasília. Minha ideia inicial fora a realização de um concurso internacio
nal, de forma a permitir que os arquitetos e urbanistas de todo o mundo 
participassem do certame. Julgava que, ampliando a área da concorrên
cia, criaria melhores condições de competição, dando origem a projetos 
mais originais. O Instituto dos Arquitetos do Brasil protestou, alegando 
que se tratava de uma cidade brasi leira – e, por sinal, a futura Capital do 
Brasil – e que a oportuni dade deveria ficar restrita aos nacionais. Alguns 
jornais apoiaram a atitude do IAB e, julgando que a reivindicação era 
justa, restringi o concurso apenas para os arquitetos brasileiros. Foi sorte 
que assim tivesse acontecido. Caso o concurso houvesse sido internacio
nal e já que o júri seria integrado por autoridades estrangeiras, poderia 
ter ocorrido que os julgadores, influenciados pela beleza de um projeto, 
acabasse por premiálo sem atender ao caráter peculiar da cidade que 
iria ser construída. O júri era integrado por autoridades internacionais, 
como Sir William Holford, assessor de Urbanismo do governo britânico 
e planificador da capital da Rodésia; André Sive, da França; e Stamo 
Papadaki, da Universidade de Nova Ior que. Dos três, o de maior proje
ção era Sir William Holford, reco nhecido internacionalmente como uma 
grande autoridade em urbanismo. Fora dele a sugestão de se proceder a 
uma eliminação prévia para facilitar o julgamento dos poucos classifica
dos. Feito isso, a escolha do melhor teve lugar quase imediatamente, e 
esta recaiu no projeto de Lúcio Costa.

O próprio Lúcio Costa falou do seu projeto, através do texto da 
sua “exposição”, que é uma página antológica. O que sugeria era uma cida
de “a um tempo derramada e concisa, bucólica e urbana, lírica e funcional”. 
Brasília seria monumental por ser “simples e líquida em seu traçado”. “Um 
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triângulo – a forma tradicional do equilíbrio – constituiria o local reserva
do aos três Poderes: o Exe cutivo e o Judiciário na base, e o Legislativo no 
vértice; o Legisla tivo ficaria voltado para uma imensa esplanada retangular, 
à ma neira do mall dos ingleses. Ao longo dessa esplanada verde erguerse
iam os edifícios ministeriais. Aos edifícios dos ministé rios militares tocaria 
uma praça autônoma, sem fugir ao conjunto, o mesmo acontecendo com 
a Catedral, que ficaria disposta lateral mente.” O setor cultural era tratado 
à maneira de parque, para melhor ambientação de museus, bibliotecas, 
academias, planetário, etc. Contígua, vinha a Cidade Universitária, com o 
Hospital de Clínicas e o Observatório. O eixo monumental levaria a seto
res em que haveria hotéis comerciais e de turismo. O problema residen cial 
era previsto na forma de grandes quadras rodeadas de densa vegetação.”

Eis o retrato da futura Capital – uma série de grandes quadra
dos que, cercados de plantas, impediriam que ela, mesmo parcial mente 
construída, jamais lembrasse um deserto. Na realidade, o que iria ocorrer 
seria justamente o contrário. O deserto do cerrado seria por ela absorvido. 
Passaria a integrála, transformado em ce nário para realçarlhe, pelo con
traste, o extraordinário arrojo da concepção urbanística. E tudo isso a mil 
quilômetros do litoral, lo calizado exatamente no centro geográfico de um 
paíscontinente.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

A meta da energia elétrica

A CONSTRUÇÃO DE TRÊS MARIAS prosseguia em ritmo acele
rado. Essa obra constituía antiga reivindicação das prefeituras munici pais 
de várias cidades do Vale do São Francisco. Logo no início do governo, 
os respectivos prefeitos haviam me procurado no Rio, e eu prometera 
atendêlos. O projeto fora orçado em 8 bilhões de cruzeiros e 100 mi
lhões de dólares.

No dia 25 de julho de 1956 tiveram início as obras prelimina res. 
Em dezembro, estava sendo aberta a estrada de acesso ao local, na extensão 
de 100 km, dos quais já estavam concluídos 50 km O ponto de apoio para 
a construção seria a cidade de Corinto, servida pela Central do Brasil.

A meta da energia elétrica teve na construção de Três Marias o 
seu take-off. Esta foi, de fato, a obra inicial. Minha intenção – que acabou 
sendo ultrapassada – era a de elevar a potência instalada no país de cerca 
de 3 milhões de kW em 1955 para 5,4 milhões de kW em 1961 e assen
tar as bases para nova expansão até 8,7 milhões de kW a ser atingida em 
1966. Repetiase, no setor energético, a minha preocupação de planejar a 
prazo. Tratandose de obras que deveriam ser executadas – principalmente 
as de maior enverga dura – em tempo relativamente curto e sem solução de 
continui dade, sua programação teria de ser cautelosa, assentada em bases 
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financeiras realistas. Destacavase em primeiro lugar o fato de que o au
mento da capacidade geradora do país não se resumia apenas no programa 
de construção de barragens e de usinas. Impunhase a necessidade de se 
aumentar, simultaneamente, a capacidade das redes de transmissão e dis
tribuição, de forma que a energia ge rada pudesse chegar aos consumidores 
em condições satisfatórias de utilização, sem perdas de potência e sem ex
cessos desnecessários.

Outro aspecto que deveria ser levado em conta era o de que o 
programa da meta de energia, para um determinado período, cons tituía a 
superposição de dois programas que teriam de ser executa dos simultanea
mente: o programa de obras necessárias a suprir as demandas do período 
em consideração e que nele deveriam ser concluídas; e o programa das 
obras que teriam de ser iniciadas nesse mesmo período para que ficassem 
prontas em tempo de atender às demandas futuras. O primeiro balanço 
da situação, ela borado pelo Conselho do Desenvolvimento em princípios 
de 1956, revelara três aspectos fundamentais da questão: a) os programas 
até então concretamente formulados, embora assegurassem a realiza ção da 
meta preestabelecida de 5 milhões de kW, seriam insufi cientes para fazer 
face às necessidades do quinquênio de 1960 a 1965, tornandose, portan
to, urgente a imediata mobilização de es forços no sentido de ampliálos, 
de forma que pudessem atender às necessidades previsíveis; b) competiria 
ao governo federal a participação vigorosa na execução daquele programa, 
não só atra vés de financiamentos do BNDE, mas também por meio da 
execu ção direta de novos empreendimentos; e c) seria indispensável criarse 
um ambiente propício aos investimentos privados na in dústria de energia 
elétrica, de vez que todos os recursos públicos capturáveis para esse fim 
estavam já muito aquém das necessida des do programa.

Assentada a política a ser seguida e criados os órgãos que im
plantariam sua execução, tratei de converter em realidade o que até então 
eram apenas números. A situação que encontrei acusava os índices per ca-
pita da potência instalada e de consumo de eletrici dade no Brasil respecti
vamente de 70 W e 250 kW por habitante e por ano, os quais, comparados 
com os de outros países, mesmo de incipiente desenvolvimento econô
mico, situavam o Brasil num precário 22o lugar, abaixo da Argentina, do 
Uruguai e do Chile e pouco acima apenas do México e de Cuba.
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O mercado potencial de energia do país era, portanto, imenso, 
não havendo praticamente limites para demanda. Foi necessário, porém, 
que se estabelecesse um justo equilíbrio entre o custo da eletricidade e o 
poder aquisitivo dos consumidores. Apesar das di ficuldades com que o país 
lutava naquela época, o consumo geral de energia elétrica vinha crescendo 
à taxa cumulativa de 10% ao ano. Todos os levantamentos econômicos 
indicavam que não havia razão para se supor que esse ritmo tendesse a de
crescer em futuro próximo. Assim, para ser mantida essa taxa de expansão, 
seria ne cessário que a capacidade instalada atingisse a 5 milhões de kW em 
1960, e a 8 milhões em 1965.

De fato, estávamos em face de uma revolução. A revolução da 
Energia. Aqui e ali repontavam os primeiros núcleos de atividade geradora 
daquela força. Três Marias já estava em andamento. A usina de Peixoto, 
embora se tratasse de uma iniciativa particular, sua construção só havia 
sido possível graças à cooperação do BNDE. Ela beneficiaria 161 muni
cípios, dos quais 158 em São Paulo, com uma população de 3 milhões de 
habitantes. Sua ca pacidade final seria de 400 mil kW, dos quais haviam 
sido instala dos, naquela etapa inicial, 80 mil kW. A energia produzida pela 
usina de Peixoto iria impulsionar o progresso regional numa área em que 
se achavam dois terços da produção cafeeira paulista e onde existiam im
portantes lavouras de algodão, canadeaçúcar, ar roz e milho. 

Furnas, a maior usina da América Latina, começava a sair do pa
pel para se converter em realidade. Iria ser construída no centro da maior 
zona industrial do país e produziria 1milhão e 100 mil kW tornandose, 
assim, o centro de gravidade do programa da região CentroSul e devendo 
constituir, futuramente, a chave de interliga ção de diferentes sistemas re
gionais num grande sistema nacional integrado.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Novas lutas políticas

NO TERRENO POLÍTICO, a situação não era tão inquietadora na
quele momento. Os oposicionistas, já sensíveis à minha pregação em favor 
de uma pacificação nacional, haviam recolhido tempora riamente suas ar
mas e aguardavam, com inusual ponderação, pela evolução dos aconte
cimentos. Tancredo Neves, ao ser entrevistado por um comentarista de 
televisão em Belo Horizonte, preconizara a conveniência de se alterar a 
Constituição, de forma a possibilitar a minha reeleição no término do 
quinquênio. Recordo o fato, não porque ele houvesse refletido qualquer 
intenção secreta minha, mas para evidenciar como, àquela altura, já se 
apresentava dife rente o cenário político. As águas estavam voltando à nor
malidade. A tese de Tancredo Neves, além de não haver dado origem a 
qual quer crise, chegara mesmo a obter adesões. Dois deputados da oposi
ção confessaramse de acordo com a sua sugestão, e essa ati tude não reper
cutira desfavoravelmente no seio do bloco que com batia o governo.

Naquela época, era presidente da UDN o exgovernador Mil ton 
Campos, cuja integridade moral e elevação de propósitos in fluenciavam, 
de maneira construtiva, a liderança oposicionista. Esse interregno de paz, 
entretanto, não deixava de inquietar a ala extremista do partido. Como suas 
vozes iradas já não eram ouvidas com o agrado dos tempos da campanha 
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presidencial, ela passara a articular a candidatura de Carlos Lacerda para 
a liderança do par tido, assumindo o jornalista logo depois essas funções.

Com Lacerda na liderança, os extremistas sentiramse reconfor
tados. Em março deveria realizarse a eleição para a presidência do partido 
e, em face disso, seria de maior conveniência que a es colha recaísse num 
elemento exaltado, capaz também de man ter bem alto a chama da rebelião, 
característica das campanhas udenistas. Juraci Magalhães era um dos can
didatos. Temperamento combativo, ele poderia atender às exigências da ala 
extre mista de manter o país em pé de guerra.

Entretanto, as ambições pessoais durante algum tempo falaram 
mais alto do que as conveniências partidárias. Surgiram outros pos tulantes 
ao cargo e uma luta surda desenvolveuse no seio da agremiação. Juraci, 
percebendo o perigo que corria sua eleição, resolvera tornarse mais extre
mista do que os próprios extremistas, de forma a aliciar os votos dos que 
eram adversários intransigentes do governo. E passara a ocupar a tribuna 
do Senado, com frequência, para proferir discursos contundentes.

A tática surtira efeito, pois em meados de maio conseguia ser 
eleito para a presidência da UDN, em substituição a Milton Cam pos. Sua 
ascensão assinalou o início de uma nova fase na atividade do partido. Re
crudesceram os ataques ao governo. O plenário da Câmara transformarase 
em arena de rinha. Naquela época, as bate rias udenistas estavam voltadas 
de preferência para o PTB, já que o seu presidente, João Goulart, parecia 
oferecer possibilidades de se transformar num excelente bode expiatório. 
E desmoralizandose o meu substituto no governo, seria fácil atingirme 
por ricochete.

Numa tentativa de envolver Jango num escândalo, Lacerda 
mandara esmiuçar os arquivos do Itamaraty e, de posse de um tele grama 
em código, fizera uma das suas costumeiras acusações ao vicepresiden
te. Estourava um escândalo. Entretanto, daquela vez, o próprio Lacerda 
virase atingido, já que o código secreto do Ita maraty havia sido violado. 
Positivarase que elementos do Ministé rio das Relações Exteriores, levados 
pela paixão partidária, haviam fornecido a um deputado da oposição não 
só um documento se creto, mas, também, a cifra do código utilizado na 
correspondência diplomática. O caso era grave e, ao ser conhecido, exaspe
rou os integrantes do bloco situacionista. Macedo Soares, ministro do Ex
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terior, fizera uma representação ao titular da pasta da Justiça, enca recendo 
a necessidade de se responsabilizem os culpados. O ministro da Justiça, 
acolhendo a representação, encaminharaa ao procuradorgeral da Justiça 
Militar para as providências cabíveis.

O escândalo empolgara as duas casas do Congresso e se trans
formara em manchete diária de todos os jornais. Lacerda dispunha de uma 
legião de inimigos e estes, percebendo a situação crítica em que ele se en
contrava, tudo fizeram para acuálo. Os petebistas e grande número de 
pessedistas, estimulados pelo ódio comum ao líder da UDN, sentiram que 
havia chegado o momento para a des forra longamente esperada. O que 
pretendiam era obter permissão do Congresso para processar Lacerda, sob 
o pretexto de que, valendose da autoridade de representante do povo, ele 
cometera um crime contra a segurança nacional.

Vieira de Melo, líder da maioria e, portanto, do governo, em
bora defendendo a inviolabilidade do mandato legislativo, era fa vorável 
à imposição de uma sanção ao deputado udenista. Julgava indefensável a 
atitude de Lacerda e concluía que, por isso, deveria ser punido, mas que a 
punição não fosse tão forte a ponto de derrogar um dos mais importantes 
preceitos constitucionais, que era a inviolabilidade dos mandatos. Vencido, 
porém, na discussão do as sunto durante uma reunião dos seus liderados, 
curvarase à decisão da maioria. E, como líder, passara a coordenar as for
ças políticas contrárias a Carlos Lacerda, para leválas a votar a licença para 
o processo.

Como era meu hábito, procurei não intervir no assunto. Em
bora Lacerda fosse um dos meus mais intransigentes adversários, manti
veme alheio à atoarda. Aguardei, pois, que o Congresso se manifestasse 
como bem entendesse. A razão e o bom senso preva leceram, porém, e a 
licença fora rejeitada. 

A UDN tudo fez para capitalizar essa vitória. Por ocasião da vo
tação havia tumultuado o recinto e, quando fora proclamado o resultado, 
realizara verdadeiro carnaval no interior da Câmara, car regando Lacerda 
nos ombros até o portão de saída. Seus jornais esforçaramse por manter o 
assunto em evidência, através do pro cesso de ouvir cada dia um prócer po
lítico ou um jurista de nome ada e divulgar, com o maior destaque, as res
pectivas entrevistas. Um comentarista político, simpático à UDN, chegou 
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mesmo a me procurar. Julgava que iria me deixar em situação embaraçosa, 
pedindome uma palavra sobre o desfecho do caso. Recebio, como fazia 
a todos os jornalistas, e pus uma pá de cal naquela manobra de envolvi
mento. “O Congresso é soberano” – afirmei – “e o que ele decide é da sua 
exclusiva responsabilidade. O regime democrá tico tira sua força justamen
te do funcionamento autônomo e har mônico dos seus três poderes. Como 
chefe do governo não me cabe comentar o que o Congresso decide, mas 
cumprilo e, no caso da tentativa de se processar o líder da UDN nem ao 
menos há, para mim, o que cumprir.”

O incidente, dado o desfecho imprevisto que o coroou, fizera 
com que alguns políticos, realmente preocupados com a situação do país, 
agitassem de novo a bandeira da pacificação. Era indispen sável que os es
píritos se desarmassem, diziam eles. Era tempo de se pensar um pouco no 
Brasil. A pacificação era uma solução que interessava ao governo. Havia o 
Programa de Metas para ser exe cutado e eu, mais do que ninguém, neces
sitava de paz para leválo a efeito. A UDN, por seu lado, compreendia que, 
se eu conseguisse realizar o que vinha prometendo, suas chances de voltar 
ao poder seriam difíceis. Sua política teria que ser, portanto, apenas esta: 
agitar, tumultuar, impedir que o governo trabalhasse. Essa opção, porém, 
envolvia certos riscos. Aos udenistas de sensibilidade polí tica não escapa
ra a inconveniência daquela atitude. Poderiam obter o mesmo resultado 
recorrendo à velha prática de disfarçar suas verdadeiras intenções. O pre
texto? Este surgiria. Bastava apenas aguardar uma oportunidade. E esta, de 
fato, não se fizera esperar.

Naquela época, os agricultores de São Paulo, do Paraná e de Mi
nas vinham se queixando de que o chamado “confisco cambial”, imposto à 
comercialização do café, era prejudicial à lavoura e teria que ser abolido. A 
reclamação não deixava de ser justa. A medida, porém, havia sido tomada 
antes do meu governo e, ao chegar ao Catete, compreendi que a receita 
proveniente daquele confisco não poderia ser alienada sem graves inconve
nientes para a política econômicofinanceira em execução.

Jânio Quadros, então governador de São Paulo, vira naquele 
movimento de protesto uma larga porta, através da qual poderia passar 
para se credenciar junto aos agricultores. Sem tornar públi cas suas vin
culações com o movimento, começara a confabular com os queixosos e, 
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depois de se informar de que eles cogitavam de promover uma Marcha 
da Produção, empenharase em incenti var a ideia. Essa Marcha era uma 
iniciativa de certa forma sub versiva. O que se pretendia era criar um 
“caso nacional”, com o deslocamento de milhares de agricultores deixan
do suas fazendas, marchando através do país para um acantonamento às 
portas do Ca tete.

Naquela época, a UDN cortejava Jânio Quadros. Sendo um po
lítico de incontestável prestígio pessoal, ele poderia ser útil numa emer
gência qualquer. A Marcha da Produção aproximara, pois, a UDN do go
vernante paulista. Contudo, a ideia da pacificação na cional era então tema 
obrigatório de todas as conversas políticas. Em face do fato novo, que era 
a Marcha da Produção, os udenistas, recuando sobre os próprios passos, 
haviam passado a articular uma manobra que, se surtisse efeito, iria lhes 
render grandes divi dendos eleitorais. O plano que conceberam era simples. 
Se o go verno estava interessado, de fato, na pacificação, que autorizasse 
então sua bancada a aprovar a reforma cambial. Os udenistas sempre ra
ciocinaram em função da sua autossuficiência. Contudo, no caso da refor
ma cambial, o que estava em jogo era o interesse do país. O governo não 
cederia, mesmo que a sua obstinação repre sentasse novos e desagradáveis 
tumultos na área política.

A reforma cambial não foi feita, mas a ideia da Marcha da Pro
dução continuou em efervescência. Havia até uma data já fi xada para o 
deslocamento em massa dos agricultores: 18 de junho. Este seria o dia 
fatídico em que milhares de inconformados iriam acampar em frente ao 
Catete. Estaria em face de mais um teste a que se pretendia submeter a 
minha autoridade. Alkmin, alarmado, perguntoume no final de um dos 
nossos despachos semanais: “E a Marcha, Juscelino? Irá permitir que ela se 
realize?” Respondi, com bomhumor: “Há vinte anos que somos amigos 
íntimos, e vejo que você ainda não me conhece.”

Eram 7 horas da manhã. Havia tomado o desjejum e me prepa
rava para ir ao Catete. A manhã estava chuvosa e um vento frio sacudia 
as cortinas do meu gabinete. Quando apanhava uns papéis que pretendia 
estudar naquele dia, Sarah surgiu diante de mim, com a fisionomia altera
da. “Juscelino, Márcia não está bem. Será bom que você a examine antes 
de sair para o Catete.”
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Corri até o quarto de Márcia. Encontreia muito pálida e visi
velmente abatida. Examineia longamente e, julgando que o caso era de
licado, telefonei ao Dr. Aloísio de Sales, chamandoo ao La ranjeiras. O 
nosso médico não se fez esperar. Examinoua detida mente e, em seguida, 
tomoume pelo braço, levandome para fora do quarto. Quando nos acha
mos a sós, informoume que o caso era grave e que Márcia teria que ficar 
em repouso absoluto por alguns meses. Despediuse, comunicando que 
voltaria mais tarde com um especialista.

O choque fora tremendo para mim. Desde que assumi a Presi
dência, minha vida vinha sendo uma sucessão de preocupações. Minha 
sogra, D. Luísa, a quem era ligado por profunda amizade, falecera havia 
um ano, após prolongado sofrimento. Márcia, seis meses antes, acusara 
um desvio da espinha que me trazia em cons tante sobressalto. Tinha 15 
anos naquela época – período áureo na vida de toda moça – e, por causa 
da escoliose, vivia sob estrito regime. Não podendo sair muito, para evitar 
que o desvio se agra vasse, ela se refugiava na leitura. Devorava livros sobre 
livros, o que não deixava de debilitála. Tentei, com bons modos, fazê
la compreender que deveria restringir aquele esforço mental. A qual quer 
observação minha, respondiame com a maior candura: “Se não fosse a 
leitura, o que seria de minha vida, papai?” A escoliose constituíase uma 
ameaça, uma espada que lhe pendia sobre a ca beça. E, naquele momento, 
quando tantos problemas políticos me avassalavam o espírito, surgia aque
la nova tensão emocional. Pela primeira vez, sentime aturdido. O coração 
de pai sobrepunhase ao cérebro de político.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

A primeira missa em Brasília

COM A APROVAÇÃO do Plano Piloto e a presença de Bernardo 
Sayão na superintendência das obras, a construção de Brasília ha via toma
do um ritmo bem mais veloz. O Palácio presidencial e o hotel de turismo já 
mostravam as colunas de cimento armado que sustentariam os respectivos 
conjuntos. Cerca de 80 km de estradas haviam sido abertas no cerrado, 
pelas quais trafegavam, noite e dia, caminhões carregados de material. Os 
alojamentos eram acrescidos cada semana de novas unidades. E, por toda 
parte, viase gente trabalhando. As maiores firmas de construção do Brasil 
já haviam aberto seus escritórios no Planalto. Eram toscos barra cões de 
madeira, com o assoalho distante meio metro do chão por causa das en
xurradas. A Cidade Livre era um microcosmo. Ali exis tia de tudo. Podiase 
comprar o que se quisesse e os hotéis e pen sões se sucediam para abrigar 
as sucessivas levas de pioneiros. Em princípios de 1957, seis meses após o 
início do desbravamento do cerrado, a população da Cidade Livre já era 
de 5 mil habitantes.

Havendo estabelecido as bases materiais e humanas da cidade, 
julguei que havia chegado o momento de promover a realização da primei
ra missa no local onde se ergueria a nova capital. Escolhi a data de 3 de 
maio por parecerme a mais expressiva, já que recor dava a missa mandada 
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dizer por Pedro Álvares Cabral por ocasião do Descobrimento. As duas 
cerimônias se equivaliam em simbolismo. A primeira assinalara a conquis
ta da Nova Terra; e a se gunda, quatrocentos anos mais tarde, lembraria a 
posse efetiva da totalidade do território nacional.

Na manhã de 3 de maio, cerca de 15 mil pessoas reuniram
se no Planalto. Durante vários dias, centenas de caminhões e de jipes, 
assim como de aviões de passageiros e tecotecos, despejaram na cidade 
milhares de visitantes que chegavam para assistir à cerimô nia histórica. Do 
Rio, seguiram, igualmente, numerosas pessoas – inclusive figuras expres
sivas do café-society –, o que emprestou uma nota de elegância à paisagem 
rústica do Planalto. Estava pre sente, também, uma delegação de índios 
carajás que os aviadores da FAB haviam levado de Bananal. No local onde 
iria ser rezada a missa fora estendido um enorme toldo e, em torno dele, 
agitavamse milhares de bandeirinhas coloridas. Viamse centenas de ôni
bus, com letreiros indicando que pertenciam a empresas sediadas nos mais 
desencontrados municípios. Às 10 horas chegou o Viscount especialmente 
enviado a São Paulo para transportar o car deal dom Carlos Carmelo de 
Vasconcelos Mota, que trazia a ima gem de Nossa Senhora Aparecida, pa
droeira do Brasil.

O cardeal Mota dirigiume uma saudação, na qual salientou a 
importância de Brasília, que seria “o acontecimento máximo depois do 
Ipiranga” e “o trampolim mágico para a integração da Amazônia na vida 
nacional”.

Após o ofício religioso, falei aos presentes de improviso. Era a 
primeira vez que fazia um discurso oficial na nova capital. Declarei que 
o quadro daquela Primeira Missa não seria levado para o es quecimento e 
que, naquela ocasião, “viviase uma hora que a His tória vai fixar”. E prosse
gui: “Com a Primeira Missa, plantase em Brasília uma semente espiritual. 
Que a cidade cresça sob o signo da esperança, da justiça e da fé.” Após a 
cerimônia, teve lugar a homenagem que os índios carajás desejavam me 
prestar. Foi um espetáculo tocante. Os silvícolas ofertaramme lanças, bor
dunas, tacapes e flechas. O cacique fezme uma saudação, chamandome 
“Grande Chefe”.

Olhando em torno, deslumbreime com o contraste oferecido 
por aquela concentração humana. De um lado, os carajás, vestidos de pe
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nas, e, do outro, as elegantes da sociedade carioca, exibindo as últimas 
criações dos costureiros de Paris. Barbárie e civilização. Brasília já nascia 
como um fator de aglutinação dos desníveis nacionais. Demoreime em 
observar o espetáculo. Nos galpões, mi nistros de Estado confundiamse 
com operários na disputa de um cafezinho. Generais conversavam com 
candangos, e criadores de Paracatu discutiam pecuária com diplomatas. 
Mulheres, das mais elegantes do país, comiam sanduíches, assentadas em 
caixotes, en quanto o general Lott, perdendo a austeridade da sua postura 
prus siana, colhia flores silvestres no cerrado. Brasília nascia sob o signo da 
Democracia. E sob a bênção de Deus. Na noite de 3 para 4 de maio, ocor
rera um temporal na cidade e o toldo gigantesco – 10 mil m2 de lona pe
sada – vergastado pela ventania, desabara e destroçara bancos e genuflexó
rios. Tivesse isso ocorrido algumas horas antes, quando ali se encontravam 
15 mil pessoas concentradas, e a Primeira Missa de Brasília teria figurado 
na His tória como uma tragédia.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

A luta para a construção de Furnas

DEIXANDO BRASÍLIA, rumei para Uberaba, onde iria inaugurar, 
naquela mesma tarde, a tradicional feira agropecuária do Triân gulo. No 
avião, de volta ao Rio, pedi ao piloto que desviasse um pouco para o sul, 
pois desejava aproveitar a oportunidade para ver, mais uma vez, o traçado 
sinuoso do rio Grande. Havia assinado, uma semana antes, os expedientes 
que se faziam necessários para o início das obras de Furnas.

Conhecia aquele rio desde os meus tempos de governador. Nes
sa época, construíra ali a usina de Itutinga. Entretanto, esse primeiro amor
daçamento da corrente fez suspeitar que o rio, consi derado ao longo do seu 
curso, tivesse um imenso potencial energé tico.

Nas imediações de Passos, o caudal era comprimido num desfi
ladeiro e a água, rugindo e espadanando espuma, precipitavase por aquela 
garganta, desenvolvendo uma força devastadora. E a ideia da construção 
de Furnas surgiu.

Lucas Lopes e John Cotrim deixaramse empolgar pela obra. 
Naquela época, já se julgava certo que eu seria candidato à Presi dência da 
República. Em face disso, os dois engenheiros, antecipandose aos acon
tecimentos políticos, passaram a planejar a central elétrica para que eu, se 
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fosse eleito, dispusesse de um projeto grandioso para emprestar envergadu
ra ao início do meu governo.

As circunstâncias conspiraram para que o projeto de Furnas se 
enquadrasse perfeitamente na angustiante realidade nacional. Declarou
se uma crise energética no Rio, com ameaça de redução da atividade das 
fábricas, racionamento de energia elétrica e até paralisação dos elevadores. 
A situação era grave em excesso, para comportar contemporizações. Furnas 
impôsse como a solução que se fazia inadiável.

Naquela época, entretanto, raciocinavase em dimensões lili
putianas. Falar numa usina de 1 milhão e 100 mil kW era considerado 
uma loucura. Desse potencial, só existiam centrais elétricas na Rússia e 
nos Estados Unidos. Como o Brasil poderia ter a audácia de pensar num 
empreendimento de tanta envergadura? Se Furnas era uma loucura, o 
espanto tomouse maior quando anunciei que iria cons truir, simulta
neamente, Três Marias. Um milhão e cem mil kW de um lado; e qua
trocentos e oitenta kW do outro! Aí já seriam duas loucuras. A maior 
oposição, por incrível que pareça, surgira justa mente em Minas, em 
cujo território Furnas seria construída. Era a velha mentalidade obscu
rantista que aflorava de novo, para tentar travar qualquer iniciativa que 
visasse ao progresso do Brasil. O caso do minério de ferro ainda estava 
presente em todos os cére bros.

Os políticos da região, à frente dos quais se encontrava o depu
tado Geraldo Freire, logo protestaram: “Minas não pode ser a caixa d’água 
do Brasil!” Impugnavase a construção de usinas no estado que fossem 
fornecer energia a outras unidades da Federação. Mas reivindicavase, até 
mesmo com exaltação, a construção de Três Marias, só porque esta – cujo 
potencial seria de 480 mil kW – serviria quase exclusivamente a Minas.

Conversei diversas vezes com Bias Fortes, que era, então, o go
vernador do estado. Expliquei que, embora mineiro como ele, detinha na
quele momento as rédeas do governo da República e não poderia pensar 
em termos regionais. Teria que ver o Brasil como um todo. Bias insistia, 
porém, em se dar prioridade a Três Marias. Os investimentos previstos 
eram enormes – tanto para Furnas, quanto para Três Marias.

O projeto logo despertara a atenção da Light – a maior em
presa do Brasil, na época – e, pouco depois, ela manifestara o de sejo de se 
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associar ao governo na sua realização. Essa associação, em face do prestígio 
que a Light desfrutava nos círculos interna cionais, assegurou idoneidade 
financeira e técnica ao empreendi mento, fazendo com que se abrissem no 
exterior as portas que es tavam fechadas para o Brasil. O Banco Mundial, 
rompido com o nosso governo desde os tempos de Getúlio Vargas, pron
tificouse à aquisição de equipamentos. A ideia tomava corpo. No dia 28 
de fevereiro de 1957 fora organizada a companhia. Na época, era o maior 
projeto do continente e o terceiro do mundo.

O rio Grande fazia uma enorme curva nas imediações de Pas
sos, em Minas, e dois túneis, de grande diâmetro, seriam abertos na ro
cha, retificando o curso e criando o grande desnível que aumen taria a 
força da água. À saída dos túneis, seria instalada a usina geradora. Para se 
ter ideia da relevância dos assuntos que deveriam ser solucionados, basta 
dizer que a represa afetaria 8 mil propriedades rurais, situadas todas num 
reduto eleitoral da UDN. Se riam 8 mil donos de sítios, de fazendas e de 
casas que precisa riam ser doutrinados, de forma a se obter certa rapidez 
nas desapropriações. Além disso, diversas vilas, lugarejos e uma cidade – 
Guapé – teriam que desaparecer, já que o volume da água repre sada seria 
de 22 bilhões de metros cúbicos. O lago que se formaria no local seria do 
tamanho do Estado da Guanabara ou 6 vezes o volume de água da sua 
baía. Existiam, ainda, as estradas que seriam construídas, as pontes que 
mudariam de lugar, os servi ços telefônicos que deveriam ser instalados 
e, sobretudo, a recons trução da cidade de Guapé, no alto de uma colina.

O desafio fora lançado. A obra iria ter início. A “loucura”, 
tão apregoada pelos meus coestaduanos, transformarseia em reali dade, 
para inundar de energia barata a região CentroSul do país. Já possuía 
alguma tradição como construtor de barragens. Como governador de 
Minas, fizera a da Pampulha, em Belo Horizonte, e diversas outras pelo 
estado. Naquele momento, estava construindo a do Paranoá, em Brasília. 
Entretanto, a saga não se interromperia aí. Outras seriam erguidas em 
diferentes regiões do território na cional. Daí por que, ao concluir o meu 
governo, pude contemplar o caminho percorrido com a consciência tran
quila. O volume de água das barragens que construí projetouse como 
uma linha vertigino samente ascendente. Aqui vão, em metros cúbicos, 
os números na sua mudez: Pampulha, 18 milhões; Paranoá, 600 milhões; 
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Orós, 4 bilhões; Três Marias, 18 bilhões; e Furnas, 22 bilhões. Cito ape
nas as barragens principais, as que, pelo volume de água armazenada, 
merecem uma referência especial. São apenas as que assinalam um pico. 
Construí, ao lado delas, porém, numerosas outras barragens menores. 
Foi um verdadeiro sistema de lagos artificiais, cuja im portância poderá 
ser condensada em algarismos. Quando assumi o governo, encontrei 7 
bilhões de água armazenada e deixei, ao pas sar a Presidência, 82 bilhões 
de metros cúbicos.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

A visita do presidente Craveiro Lopes

DURANTE MINHA EXCURSÃO pelos Estados Unidos e Europa, 
fi zera convites a chefes de Estado para visitas ao Brasil. Viria em primei
ro lugar o presidente Gronchi, da Itália. Assuntos internos impediram, 
porém, que o chefe do governo italiano viajasse na época mais ou menos 
programada. Esse retardamento derame al guma folga. A vinda de Cra
veiro Lopes, fixada para 7 de junho, não causaria maiores preocupações. 
Mesmo sem grandes preparativos, tinha certeza de que a recepção seria 
grandiosa, dados os laços de afeição que sempre ligaram o Brasil a Portugal. 
Entretanto, em face do carinho com que eu fora recebido em Lisboa, fazia 
questão de retribuir a gentileza, prestando a Craveiro Lopes as maiores 
home nagens possíveis. Nomeei diversas comissões, mobilizei o Itamaraty e 
decidi hospedar o ilustre visitante no Laranjeiras – provi dência que impli
caria o desalojamento de toda a família, o que não deixava de ser penoso 
em face do estado de saúde de Márcia.

Alguns amigos, sabedores de que me mudaria com a família 
para o Copacabana Palace, apressaramse em evitar que isso acon tecesse. 
Oswaldo Aranha e Artur Bernardes Filho ofereceram suas respectivas resi
dências e fizeram questão que lhes permitisse hospedarnos durante a es
tada de Craveiro Lopes no Rio. A fim de não criar suscetibilidades, aceitei 
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os dois convites, o que iria im portar na separação temporária da família: 
Sarah e as meninas fica riam na casa de Oswaldo Aranha, situada na ladeira 
do Ascurra, bem atrás do Laranjeiras, já que D. Vindinha, esposa do 
exchanceler, era grande amiga de todas; e eu me mudaria para o apar
tamento do senador Bernardes Filho.

Enquanto aguardava a chegada do presidente de Portugal, re
solvi fazer uma viagem a São Paulo para verificar como prosse guiam os tra
balhos de implantação da indústria automobilística. Dois fatos, ocorridos 
naqueles dias, contribuíram para que reali zasse essa viagem: uma carta de 
Henry Ford II e a visita que re cebi, no Catete, dos diretores da Mercedes
Benz do Brasil.

Henry Ford II anunciava que, havendo sido aprovado seu pro
jeto para uma linha de produção de caminhões no Brasil, decidira fazer um 
investimento adicional em sua empresa, no país, de 16 milhões de dólares, 
para equipamentos importados, além de 377 milhões de cruzeiros, para ter
renos, edifícios e maquinaria a ser adquiridos no Brasil. O total das obriga
ções financeiras da Ford, in cluindo capital de giro, excederia a 50 milhões 
de dólares. Essa atitude refletia uma drástica mudança de comportamento. 
Signifi cava que o grande industrial, após haver tentado sabotar a fabrica ção 
de veículos no Brasil, voltara atrás em seu propósito e aderira à ideia, pas
sando a participar, ao lado de grandes empresários euro peus, do esforço que 
vinha sendo realizado pelo governo. Quanto à visita dos diretores da Merce
desBenz, o que posso informar é que ela teve por finalidade mostrarme que 
sua fábrica havia pro duzido, em fevereiro daquele ano, 425 caminhões e que 
estava ca pacitada a produzir 1 mil unidades desse tipo mensalmente.

O que vi em São Paulo, causoume verdadeiro impacto. A in
dústria automobilística realizara um imenso progresso no curto pe ríodo 
daqueles quinze meses de governo. Sucediamse as grandes instalações das 
fábricas de veículos. Os nomes das MercedesBenz, Volkswagen, Vemag
DKW e Willys Overland constituíam um atestado de fé nas imensas pos
sibilidades do mercado brasileiro.

Depois de visitar aquelas fábricas, os técnicos do Geia informa
ramme que já estava assegurada a produção, em 1960, de 109.200 veícu
los automotores no Brasil, não sendo improvável que esse total se elevasse 
a 130 mil unidades.
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Era o Brasil pastori agrícola que, aos poucos, se transformava. 
Era o Brasil pequena indústria manufatureira que adquiria maturi dade, 
ingressando na era da intensiva industrialização. É verdade que ainda está
vamos no começo – quinze meses apenas do início da jornada. Mas as se
mentes plantadas já haviam começado a ger minar. Aqui e ali, repontavam 
novas iniciativas. E, coroando aquele esforço gigantesco, uma mentalidade 
nova fermentava na consciên cia nacional: a de que o Brasil romperia, com 
as próprias mãos, a barreira do subdesenvolvimento e, dentro em breve, 
disputaria, com armas forjadas pelos seus filhos, seu lugar ao sol entre as 
gran des nações do mundo.

Apesar de ser unânime a opinião de que seria apoteótica a re
cepção ao presidente Craveiro Lopes, eu me conservava temeroso. Não 
desejava, de forma alguma, que a visita do presidente de Por tugal transcor
resse num ambiente de menor entusiasmo do que ha via assinalado minha 
recepção em Lisboa. Assim, foi com um sentimento de desconfiança que, 
no dia 7 de junho, me dirigi para o cais do Ministério da Marinha, onde 
deveria se dar o desembarque.

Craveiro Lopes fizera a viagem de Lisboa a Salvador de avião e, 
ali, já se encontrava o cruzador Barroso, capitânia da nossa es quadra, para 
trazêlo até o Rio. Antes de entrar na barra, o Barroso passou a ser escoltado 
por várias unidades da nossa Marinha de Guerra e por aviões da FAB. No 
Ministério da Marinha, o cruzador conservouse ao largo e o presidente 
Craveiro Lopes, havendo to mado a lancha Garça, dirigiuse, com sua co
mitiva, para aquele cais, onde eu e Sarah o aguardávamos.

Nosso encontro foi rápido e afetuoso. Dirigimonos para o sa
guão do ministério, onde teve lugar a cerimônia das apresentações oficiais. 
Formouse, então, o cortejo que desfilou pelas ruas cen trais, sob aclama
ções da extraordinária massa popular, aglomerada em todos os pontos do 
trajeto. Eram 3 horas da tarde. O dia estava claro e luminoso. O cortejo, 
havendo deixado o Ministério da Ma rinha, demorou horas para chegar ao 
Palácio Laranjeiras. Ali deixei o presidente português e me retirei para o 
Catete, onde, mais tarde, recebi a sua visita protocolar.

A permanência do general Craveiro Lopes no Brasil deume um 
grande prazer. A impressão que tinha daquela visita era a de que não se tra
tava de um ato formal de aproximação de governos, mas de um encontro 
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de dois velhos amigos, residentes em terras diferentes, que se deleitavam 
em contar, um ao outro, suas expe riências pessoais. Tanto o general como 
sua esposa, D. Berta, eram simples, afetuosos e comunicativos.

No dia seguinte ao da chegada ao Rio, o casal soube da doença 
de Márcia e se mostrou profundamente penalizado. D. Berta fez questão 
de ir à casa de Oswaldo Aranha para visitála, como uma velha amiga da 
família. O interesse de D. Berta pelo estado de saúde de Márcia não se ma
nifestou apenas através dessa visita. Foi diversas vezes à ladeira do Ascurra 
e, em todas as ocasiões, sentavase junto à cabeceira da doente e procurava 
distraíla, con versando animadamente sobre as coisas de Portugal.

No dia 11 de junho, realizouse no Catete a cerimônia da assi
natura dos atos que iam regulamentar a execução do Tratado de Amizade 
e Consulta entre o Brasil e Portugal. Assinei o Tratado, já que se tratava 
de parte do programa oficial, pontilhado de atos so lenes. Entretanto, era 
bem diferente o pensamento que tinha sobre a orientação que deveria 
ser adotada para se promover o fortaleci mento das relações que, desde a 
Independência, vinculavam os dois países. O caminho que julgava cer
to para se preservar essa associação era o de se manter aceso o ideal da 
comunidade através de um contato cada vez mais íntimo entre os dois 
povos. As frontei ras deveriam ser abertas. Uma generosa política de reci
procidade de interesses poderia ser executada. Um intercâmbio intelec
tual, tão amplo quanto possível, englobando todas as manifestações do 
espírito de cada um dos povos, fortaleceria, por fim, a vitalidade da lín
gua, enriquecendoa e aprimorandoa pela incorporação, levada a efeito 
por ambos os países, das nuanças e matizes características do português 
de Portugal e do português do Brasil.

O presidente Craveiro Lopes, após diversas solenidades no Rio, 
esteve em Petrópolis e, em seguida, viajou comigo para Minas. De Belo 
Horizonte, ele seguiu para São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. De 
Porto Alegre voou diretamente para Brasília, onde eu já o aguardava.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

O sonho da “Brasília-Belém”

BRASÍLIA BATIA TODOS OS RECORDES em velocidade de cons
trução. As turmas se sucediam de forma que a atividade nunca cessasse nos 
canteiros de obra. À noite, presenciavase um espetáculo des lumbrante. 
Milhares de luzes acesas refletiamse nas nuvens, em prestando ao céu 
uma coloração de incêndio. Guindastes bracejavam à luz dos refletores, 
transportando material dos caminhões para o local das obras. Polias gira
vam, fazendo andar as esteiras rolantes que levavam cimento para as for
mas de madeira. Homens corriam. Buzinas roncavam. O chão estremecia.

Os edifícios começavam a surgir da terra rasgada, lanhada, per
furada em todas as direções. Cada obra levava uma tabuleta de ma deira, 
com os dizeres: “Iniciada no dia tal. Será concluída no dia tal.” Além da 
tabuleta, existia a minha fiscalização pessoal. Con versava com os operá
rios, lembrandolhes a necessidade de que a cidade ficasse pronta no prazo 
prefixado. A advertência era posi tiva, mas cordial. E quase sempre levada a 
efeito através deste diá logo: “Como é, meu velho, vai me dar esta obra na 
data marcada?” Um largo sorriso de confiança iluminava o rosto do operá
rio. E a resposta vinha pronta, como se já estivesse na ponta da língua: “É 
claro, presidente. Pra que que a gente tá dando este duro?” Batialhes nas 
costas e fazia um teste, que era uma doutrinação de extra ordinária eficiên
cia: “Então dá nova olhadela na tabuleta.”
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A exortação que fazia aos trabalhadores não era só insistente, mas 
orientada no sentido de integrálos desde logo no que deno minei “o espírito 
de Brasília”. Tratavase de uma norma de com portamento humano: de uma 
nova filosofia – se o quiserem – a qual, sendo infiltrada nos espíritos, ator
mentaria o rendimento dos braços. Procurava despertar em cada trabalha
dor, por muito hu milde que fosse sua tarefa, um sentimento de solidariedade 
em re lação à cidade que estava construindo. Lembravame, com frequência, 
de uma anedota que ficoume para sempre na memória. Referiase a um 
grupo de operários que trabalhava na construção de uma igreja. Alguém, que 
por ali passara, perguntou a um operário: “Que está fazendo, meu amigo?” 
O operário respondera, com humildade: “Não está vendo? Assentando estes 
tijolos.” O estranho fez a mesma pergunta a um segundo trabalhador e a 
resposta veio pronta: “Ajeitando estas cantoneiras.” Olhou em torno, para 
ter uma ideia do gênero de atividade que, ali, se desenvolvia. Cada operá
rio realizava uma tarefa específica, curvado para o chão e suando em bicas. 
Este quebrava uma pedra. Aquele tirava o prumo de um portal. Mais além, 
um terceiro retocava o reboco de uma parede. Viu, por fim, um humilde 
servente que misturava areia e cal, para fazer a “massa” destinada ao pedrei
ro. Aproximouse dele e fez a mesma pergunta: “E você, que faz aqui?” O 
servente ergueu a cabeça admirado. Tratavase de um espanhol que, como 
todos da sua raça, sempre empresta amplitude aos seus atos. E a resposta veio 
envolta no entusiasmo: Una cate dral, señor!

O mais humilde dos operários, um simples servente de pe dreiro, 
fora o único que percebera a sua grandeza. Não se circuns crevia à tarefa de 
misturar a massa para o seu chefe imediato. Olhava distante, considerando 
a obra globalmente. O importante era o conceito de integração que lhe 
iluminava o espírito. A audá cia de rejeitar a pequenez para poder sonhar 
com as estrelas.

Em Brasília, o que desejava era transformar todos aqueles “can
dangos” em “construtores de catedral”. E, aos poucos, o con segui. A cidade 
que se erguia no Planalto não era minha. Não era do governo. Nem mesmo 
do Brasil. Era a cidade do humilde ope rário. A cidade que ele – igual a 
milhares de outros, também chicoteados pelo sol e cobertos de poeira – 
construía como se fosse para seu uso exclusivo.

Lançadas as bases de Brasília, era tempo de estender o olhar pelo 
mapa e visualizar, mais uma vez, a presença do grande cru zeiro de estradas 
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que faria a integração nacional. Quando sobrevo ava a Amazônia, figurava 
na mente a linha reta que vincularia Bra sília a Belém. Seria uma linha ras
gada na floresta e estendida sobre rios caudalosos, que levaria a civilização a 
regiões só palmilhadas por índios. Havia chegado a hora de se transformar 
a obsessão em realidade. Ia surgir a BelémBrasília. Como os candangos de 
Bra sília, eu também, sou um “construtor de catedral”.

Estava no Catetinho e eram 7 horas da manhã. Bernardo Sayão 
fezse anunciar. Naquela manhã, lembrarame dele diversas vezes. Há quem 
confunda pioneiro com bandeirante, já que ambos fazem do desbravamen
to sua atividade habitual. Entretanto, uma diferença enorme os distancia. 
O bandeirante descobre e passa à frente. Sua sina é avançar. Finca um mar
co. Poda uma árvore. Faz um monte de pedras. É tudo que deixa, como si
nal de sua passa gem, para os que virão depois. Já o pioneiro é influenciado 
pela atração da terra. Descobre e fica. É um símbolo que se projeta atra vés 
de um ânimo de permanência. E do seu rastro brotam valores duradouros: 
povoados que se transformam em vilas; vilas que se convertem em cidades; 
e cidades que armam a estrutura de uma civilização.

Bernardo Sayão era inquieto como qualquer bandeirante. Mas 
tinha ânimo de permanência do pioneiro. A missão, que pretendia en
tregarlhe, seria, na realidade, um misto de descobrimento e semeadura. 
Desejava que ele criasse uma zona de segurança ao longo da floresta que 
separava Belém de Brasília. Uma zona filiforme, que se estenderia por 2 
mil e 100 km, e cujo objetivo fundamen tal seria introduzir o progresso em 
regiões nunca exploradas pelo homem civilizado. Quando disse a Sayão 
o projeto que tinha em mente, percebi que sua fisionomia se alterara. A 
ideia era do tipo que se ajustava ao seu temperamento. Daí a surpresa e o 
espanto com que recebeu a convocação que acabei lhe fazendo: “Você será 
capaz de rasgar essa estrada, Sayão?”

O pioneiro deu um salto. Estava emocionado. O homem certo 
para a grande empreitada tinha sido achado. Passado o primeiro momento 
de estupefação, respondeu com a habitual determinação: “Sempre sonhei 
com esta estrada, presidente. Posso dizer que este é o momento mais feliz 
da minha vida. Quando deseja que eu dê início à construção?” Respondi 
sem hesitação: “Imediatamente.” Bernardo Sayão deixou o Catetinho e, 
tomando seu tecoteco, ru mou para Goiânia.
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A abertura da BelémBrasília exigia muito mais do que a sim ples 
disposição de construíla. Envolvia a solução de numerosas questões técni
cas e de diversos problemas administrativos. Deviase considerar, antes de 
tudo, a construção em si, isto é, a necessidade de se emprestar à obra um 
dinamismo considerado impossí vel dentro do sistema em funcionamento 
para os empreendimentos rodoviários convencionais. Em face disso, um 
órgão deveria ser criado. E esse órgão teria que revelar suficiente flexibilida
de para atender à multiplicidade dos problemas que, durante a construção, 
certamente iriam surgir. Havia a se considerar em segundo lugar, o critério 
a ser adotado no que dizia respeito diretamente às obras. Uma única frente 
de trabalho imporia aos serviços uma limitação de rendimento, inadmis
sível em face da exiguidade do tempo para a sua conclusão. Resolveuse, 
pois, que a estrada seria atacada nos dois sentidos: uma turma vindo de 
Belém; e outra partindo de Bra sília. Nessas condições, em Belém deveria 
funcionar um órgão que se encarregasse das obras no setor norte.

Em maio, Bernardo Sayão viajou para Belém do Pará, a fim de 
discutir com Valdir Bouhid, superintendente do Plano de Valori zação Eco
nômica da Amazônia, a assinatura de um convênio. Des ses entendimentos 
resultara um acordo de cooperação: a SPVEA encarregarseia das obras na 
área amazônica e a Rodobras – o novo órgão então criado – responsabili
zarseia pelo setor sul.

Tomadas as providências administrativas, consubstanciadas no 
convênio com a SPVEA e criação da Rodobras, chegara a hora de pensar 
nas máquinas requeridas pelo ambicioso empreendi mento. Estando em 
Petrópolis, convoquei uma reunião para o Palácio Rio Negro. O equi
pamento, solicitado pelos técnicos, era de natureza especial e deveria ser 
adequado às condições peculiaríssimas daquela obra. Dos participantes da 
reunião, só um declarouse capaz de atender à encomenda. Foi justamente 
um mineiro, Oto Barcelos, por coincidência meu amigo de mocidade e fi
lho do de sembargador Barcelos, chefe de tradicional família de Belo Hori
zonte. Tratandose de um amigo, teria liberdade de exigir maior urgência 
na entrega, sem receios de criar suscetibilidades.

Infelizmente, as máquinas de Oto Barcelos não estavam dispo
níveis no Rio. Teriam que ser importadas dos Estados Unidos e, segundo 
era possível preverse, levariam quatro meses para chegar ao Brasil. Não 
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havendo alternativa, concordei em esperar. Alguns dias após a partida de 
Oto Barcelos para Nova Iorque, segui para Brasília, aguardando ali a visita 
do presidente Craveiro Lopes.

Junho havia chegado e, com ele, tornaramse geladas as noites 
no Planalto. Quando desci do Viscount, senti o calafrio da gripe que me 
assaltava. Ao chegar ao Catetinho estava febril e, contra riando minha ha
bitual disposição, tive de me recolher ao leito. Aquele ataque de gripe iria 
transtornar o cumprimento do pro grama oficial. Mesmo assim compare
ci ao aeroporto e, em compa nhia do presidente Craveiro Lopes, assisti a 
uma exibição de paraquedismo, levada a efeito por elementos do Exército. 
Dirigimonos em seguida para o Cruzeiro, onde o visitante inaugurou uma 
placa comemorativa da sua visita e, depois, realizamos a habitual fiscali
zação das obras. Foi com enorme sacrifício que atendi a todos esses com
promissos.

Em face daqueles muitos dias de convivência estreita, eu e o 
presidente Craveiro Lopes acabamos por nos tornar amigos ínti mos. Mas 
o que realmente nos cativou – a Sarah e a mim – foi o seu interesse pelo 
estado de saúde de Márcia e o carinho com que ele, e particularmente d. 
Berta, sempre trataram a doente. Lembrome de um fato que muito nos 
comoveu. Certa vez, conver sávamos informalmente e d. Berta, que acaba
ra de vir da ladeira do Ascurra, numa das suas habituais visitas a Márcia, 
dissenos, com contagiante sinceridade: “No dia 13 de outubro vou fazer 
uma peregrinação ao Santuário de Fátima, para comungar e rezar pelo 
restabelecimento de Márcia. Tenho muita fé em Nossa Senhora e acredito 
que ela ouvirá minhas preces.” Olhei para Sarah e, du rante alguns instan
tes, ficamos em silêncio, sem saber o que dizer. Sarah, mais forte do que eu 
em situações dessa natureza, levantouse e beijou d. Berta nas duas faces.

Antes de deixar o Rio, o presidente Craveiro Lopes homenageou
me com um grande banquete que se realizou no Palácio Laranjeiras. Senta
dos à mesa, lado a lado, conversamos muito e ele, na oportunidade, deume 
a honra de se abrir comigo, revelando as preocupações que o avassalavam 
em relação à política in terna de Portugal. Confessouse apreensivo com o 
estado de saúde de Salazar, declarando que, caso ocorresse o que os amigos 
do primeiroministro não desejavam, Portugal entraria numa fase de grande, 
agitação, com facções em luta disputando o espólio do exchefe do governo.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Provincianismo versus progresso

A MARCHA DA PRODUÇÃO, que havia sido marcada para o dia 
18 de junho, afinal não se realizou. Ocorreram desentendimentos entre os 
seus líderes. E Jânio Quadros, sofrendo o impacto da der rota eleitoral que 
Ademar de Barros lhe infligira nas eleições mu nicipais de São Paulo, julga
ra mais prudente recuar, deixando à própria sorte os manifestantes. Sere
nados os ânimos, no dia 29 de maio recebi, no Catete, um numeroso gru
po de lavradores de São Paulo e de outros estados. O encontro iniciouse 
numa atmosfera de tensão, já que os lavradores não haviam compreendido 
minha decisão de reunilos. Na realidade, o que desejava era ouvilos sobre 
suas legítimas reivindicações, sem intermediários, e debater, com eles, as 
providências que poderiam ser tomadas.

Após um debate que se prolongou por duas horas, chegamos a 
um acordo em princípio. O confisco cambial seria mantido, mas nume
rosas outras medidas, tendo em vista dirimir as dificuldades que a lavoura 
enfrentava, seriam tomadas no que dizia respeito aos preços do café, a 
créditos, fornecimentos de máquinas e implemen tos, assim como às con
dições de compra de caminhões e jipes.
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Entretanto, a ideia da marcha não fora de todo abandonada. Jâ
nio Quadros julgavaa boa demais para não ser aproveitada. Arquivoua, a 
fim de aguardar melhor oportunidade. E esta iria ocorrer, mas cerca de um 
ano mais tarde. A derrota, que Ademar de Barros lhe infligira preocupava
o mais naquele momento do que a sorte dos lavradores. Ele se atirara à 
campanha, de peito aberto, mobilizando a máquina estadual a favor do seu 
candidato. Compa recera a comícios e, fiel à sua técnica eleitoral, exibia ao 
público uma gaiola, com um passarinho dentro, numa grosseira alusão ao 
que pretendia fazer a Ademar de Barros. O resultado das urnas fora cho
cante. A derrota não afetara propriamente seu candidato à pre feitura, mas 
ricocheteara e o atingira em cheio. Em face da situa ção, passou a maquinar 
uma saída política, capaz de lhe “salvar a face”.

Geraldo Carneiro, oficial de gabinete da Presidência, era ín timo 
do governador paulista. Encontravamse com frequência e, nessas ocasiões, 
Jânio Quadros procurava fazer chegar a mim suas ocasionais reivindicações. 
Prestativo e amável, Geraldo cumpria com prazer essas funções de inter
mediário. Logo após a derrota nas eleições para a prefeitura, ele comuni
cou a Geraldo Carneiro que pretendia renunciar. O motivo alegado: estava 
com uma lesão pulmonar. O meu auxiliar ficou alarmado e procuroume 
imediata mente para transmitir a notícia. A situação política naquele mo
mento, embora bem mais calma, estava longe de ser tranquilizadora. Contu
do, em face de uma renúncia do governador de São Paulo, meus adversários 
certamente aproveitariam o pretexto para tumul tuar, mais uma vez, o país. 
Dadas as circunstâncias, seria conve niente evitar aquele gesto extremo.

Fiquei profundamente penalizado ao saber que Jânio estava com 
os pulmões comprometidos. A tuberculose na época, con quanto ainda uma 
doença grave, era todavia curável, dependendo de repouso e tratamento. 
Pedi a Geraldo que o procurasse em meu nome e tentasse dissuadilo do 
propósito. Não havia necessidade de uma renúncia. Poderia obter uma 
licença e internarse, por al guns meses, num sanatório da Suíça. Como a 
viagem era dispen diosa, propunha solucionar o caso, nomeandoo chefe 
da nossa De legação à reunião do Conselho Econômico e Social das Nações 
Unidas, que se realizaria na Suíça.

Jânio Quadros mostrouse agradecido, mas insistiu em empres
tar cores dramáticas à situação. Entre um e outro copo de uísque, fazia a 



176 Juscelino Kubitschek

sinistra advertência: “Estou tísico, Dr. Geraldo. Estou tísico, meu amigo. E 
não tenho dinheiro para me tratar!” Mesmo assim, Jânio telefonou a Lucas 
Lopes, chamandoo a São Paulo. Desejava que ele o acompanhasse na via
gem à Suíça, como subchefe da de legação brasileira. E explicou a razão do 
convite. Julgava a missão sem maior importância e procurava emprestar
lhe certo relevo, le vando como membro da Delegação o presidente do 
BNDE, que era, simultaneamente, o secretáriogeral do Conselho do De
senvolvimento. Dessa forma, a opinião pública poderia ter a impressão de 
que relevantes assuntos econômicofinanceiros seriam resolvi dos na Suíça. 
Segundo disse, era para “vender bem o peixe”.

Enquanto esses entendimentos estavam em curso, Jânio Qua
dros agia. Informado de que eu, penalizado em face da sua enfer midade, 
dificilmente lhe negaria qualquer pedido, mandara elabo rar alguns con
vênios, os quais, se fossem autorizados por mim, re forçariam substancial
mente sua posição política no estado. E, de fato, esses convênios surgiram 
pouco depois. Tratavase de um con junto de obras delegadas, quer na área 
de atribuições do DNER, quer, principalmente, na do Ministério da Saú
de, para cuja cons trução o governo federal entrava com o dinheiro e o 
estado, com a mão de obra.

O ministro da Saúde era Mário Pinotti, pessoa muito ligada a 
Ademar de Barros. O que Jânio tinha em vista era solapar justa mente aque
la área, onde as pretensões do seu grande adversário sempre eram examina
das com prioridade, o que contrariava seus planos políticos no próprio São 
Paulo. Valendose do meu espírito de solidariedade humana, obteve, pois, 
autorização para a assina tura de diversos contratos do Departamento Na
cional de Endemias Rurais, o que repercutiu como uma bomba no estado.

Dessa forma, assinados os convênios, teve fim o problema da 
doença. Quando lhe telefonei, após a missão de Geraldo Carneiro, para 
reiterar o meu propósito de auxiliálo, proporcionandolhe um meio de 
se tratar na Suíça, ele se desmanchou em agradecimentos. Lembrome de 
uma frase sua sussurrada ao telefone: “Sua mão, presidente, foi a única que 
me foi estendida nesta hora de agonia. Jamais esquecerei o gesto.”

É possível que não o tenha esquecido. Contudo, enquanto a 
delegação brasileira seguia, um mês depois, para Genebra, Jânio Quadros 
deixavase ficar em São Paulo e, com os pulmões em per feito estado, volta
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va a rearticular a Marcha da Produção, açulando contra mim os lavradores 
de São Paulo e do Paraná.

Em Brasília, minha gripe se agravara. Tendo acompanhado o 
presidente Craveiro Lopes em suas visitas às obras em execução, estive ex
posto ao vento gelado do Planalto e, pouco depois, come çara a me sentir 
mal. Pedi desculpas e retornei ao Catetinho, indo diretamente para a cama. 
Daí a razão por que me não foi possível acompanhar o nosso hóspede em 
suas visitas a Manaus, a Belém e a Fortaleza. Conserveime em repouso, 
para poder viajar para Re cife, onde iria encontrálo, antes que embarcasse 
de regresso a Por tugal.

No dia seguinte, havendo sido informada de que estava doente, 
Sarah chegara a Brasília não só para me proporcionar a assistência de que 
tinha necessidade, mas, igualmente, para me acompanhar na viagem a Re
cife, a fim de despedirmonos do casal Craveiro Lopes.

Naquela noite, dormi no Recife. No dia seguinte, segui pela 
manhã para Fernando de Noronha, a única área do território nacional que 
ainda não conhecia. No aeroporto local tomei um helicóptero e sobre
voei a ilha, deslumbrandome com a agressividade da paisa gem vulcânica. 
Aproveitei a estada para observar os depósitos do guano, com vistas à sua 
possível industrialização para adubo, já que eles se elevavam a vários mi
lhões de toneladas. Durante um lanche que me foi oferecido, o governador 
do território, o então major Abelardo Mafra, saudoume, acentuando ser a 
“primeira vez que um presidente da República visitava a ilha”.

Quando regressei ao Rio, novas contrariedades me aguarda vam. 
Era ainda a campanha, desencadeada em Minas pelo depu tado udenista 
Geraldo Freire, contra a construção de Furnas. Ou tros políticos aderiram à 
luta, inclusive o governador Bias Fortes. Em carta que me escreveu, o chefe 
do governo de Minas verberava uma inexistente discriminação contra o 
estado. Tudo era impug nado: a localização do escritório central; a “espo
liação em favor de São Paulo”; a invasão da área que deveria permanecer 
na sua tradi cional miséria, impedindoa de ser transformada em centro de 
ati vidade industrial.

Procurei atender ao governador no que era possível como, por 
exemplo, quanto à instalação do escritório central, que foi locali zado em 
Passos, e não no Rio, o que ocasionou sérios problemas. Passos era uma 
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cidade do interior e, nessas condições, não dis punha de pessoal qualifica
do, nem mesmo para os trabalhos nor mais de manutenção dos serviços 
contábeis de uma grande em presa.

Em Minas, a disputa era: Furnas versus Três Marias. Mas, em 
São Paulo, igualmente logo se formou outro movimento de resistên cia. 
A segunda disputa era: Furnas versus Caraguatatuba. O grande projeto – 
dos maiores já executados no Brasil – vinha sendo atacado dos dois lados. 
Os mineiros desejavam Três Marias por diversos motivos. Iria beneficiar 
a região do São Francisco e melhorar as condições de navegabilidade do 
grande rio. Favorecia Minas e, igualmente, a Bahia, Sergipe, Alagoas e, 
indiretamente, todo o Nordeste. Esses benefícios eram levados em conta 
pelos mineiros. Entretanto, a preferência por Três Marias era baseada, so
bretudo, em razões de regionalismo. Ela favorecia outros estados, mas estes 
não constituíam qualquer ameaça aos anseios de industrialização de Mi
nas. Para os mineiros, o perigo residia no desenvolvimento de São Paulo e 
do Rio, ou, para ser mais concreto, na Light e na Bond and Share que eram 
as concorrentes da Cemig.

A disputa FurnasCaraguatatuba tivera, porém, outra motiva
ção. Tratavase de uma campanha ideológica, já que o projeto da constru
ção da usina de Caraguatatuba fora elaborado por um grupo de engenhei
ros do Departamento de Águas e Energia Elétrica do governo paulista, os 
quais haviam sido ligados ao Partido Comu nista, então colocado fora da 
lei. Como medida inicial, tentouse politizar o problema. O que se preten
dia era rejeitar Furnas – um plano tipicamente nacionalista – para tornar 
possível a construção de Caraguatatuba – um projeto tecnicamente mau e 
muito dispen dioso – de forma a prejudicar a Light.

Lucas Lopes, após ter ido a Belo Horizonte, seguiu para São 
Paulo a fim de acertar com Jânio Quadros a participação daquele estado 
no custeio do empreendimento, já que o investimento total seria distri
buído em três partes, cabendo ao governo federal uma delas – a maior 
– e as outras duas entre São Paulo e Minas. Jânio relutou em subscrever 
a cota que caberia ao seu governo. E expli cou: “O que o senhor deseja 
é que eu tire dinheiro do contribuinte paulista para se fazer uma usina 
em Minas...” E, assumindo um ar patético, perguntou: “Como poderei 
explicar isto ao povo?”
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Naquela época, os recursos do Fundo Nacional de Eletrifica ção 
eram recolhidos ao BNDE até que fosse criada a Eletrobras. Competia ao 
banco distribuir as cotas referentes aos esta dos, segundo uma escala prefe
rencial imposta pela importância dos projetos por eles elaborados. Nessas 
condições, a parte que cabia a São Paulo encontravase em depósito no 
BNDE, e Jânio Quadros ignorava o fato. A solução estava, pois, à vista. 
Jânio Quadros nada teria de explicar aos paulistas. Mais de 1 bilhão de 
cruzeiros, que pertenciam a São Paulo, estavam retidos no BNDE. Foi fácil 
a Lu cas Lopes indicar o caminho a ser seguido: “Bem, governador, vou lhe 
fazer uma proposta. Tenho em meu poder cerca de 1 bilhão de cruzeiros 
que, legalmente, pertencem a São Paulo. O senhor subscreve a cota que 
cabe ao estado, para a construção de Furnas, e eu a cobrirei, liberando essa 
verba. É um dinheiro que não pas sou pelas mãos do contribuinte paulista 
e, portanto, está indene a explicações.”

Surpreendido com a revelação, Jânio ainda tentou uma mano
bra: “Se o dinheiro pertence a São Paulo, cabe a mim, e exclusi vamente a 
mim, darlhe a destinação que julgar mais conveniente. Não irei invertêlo 
numa usina em Minas, mas em obras de inte resse imediato para os pau
listas.”  “Mas, se não construirmos Furnas, governador” – atalhou Lucas 
Lopes –, “São Paulo parará dentro de três anos. Seu parque industrial en
trará em colapso. E a responsabilidade por essa falta de visão recairá sobre 
o seu governo.”

O governador, de dedo em riste, retrucou: “Três anos consti tuem 
uma eternidade. Não costumo argumentar em termos de im ponderáveis. 
Aplicarei esse dinheiro em obras que rendam divi dendos eleitorais ime
diatos. Não me fale mais em Furnas. Rogolhe o obséquio de, assim que 
chegar ao Rio, providenciar a liberação da verba, porque irei aplicála em 
projetos que me interessam dire tamente.” – “Lamento, governador” – in
terveio Lucas Lopes – “a verba é de São Paulo, mas ficará congelada no 
banco. Creditarei ao Estado essa quantia, para acertos futuros. Enquanto 
esses acertos não forem feitos, vou utilizála em projetos cuja execução 
ime diata evite, para o Brasil, uma terrível crise energética no período de 
1960/63. E isso será feito sem a cooperação de São Paulo.”

A razão voltou, de súbito, ao governador de São Paulo. “Em face 
disso” – aquietouse Jânio Quadros, já perfeitamente conci liador – “terei 
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o maior prazer em contribuir para se evitar essa crise. São Paulo cooperará 
com o governo federal, subscrevendo o bilhão que se acha no BNDE”.

A questão da participação estadual estava resolvida. Minas, ape
sar da resistência de Bias Fortes – que não era propriamente contra Furnas, 
mas a favor de Três Marias, porque não acreditava que se pudesse construir 
as duas – e da campanha desencadeada pelo deputado Geraldo Freire, não 
fugiu, igualmente, ao compro misso. E, assim, a “loucura” de Furnas po
deria ser realizada. Em 1957 fora constituída a companhia e, um ano mais 
tarde, tiveram início as obras.

Duas grandes usinas iam ser construídas simultaneamente pelo 
meu governo. Foram dois “crimes” que cometi, fria e cons cientemente, ao 
lado de outros – como a indústria automobilística, a criação da indústria 
pesada, a abertura de mais de 20 mil km de estradas, a construção de Bra
sília em 3 anos e meio – pelos quais não me penitencio, pois tiveram, como 
consequência, a salvação do Brasil de hoje. 



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Educação para o desenvolvimento

NAQUELE ANO E MEIO DE GOVERNO, o esforço despendido ha
via sido enorme. Os 31 itens do Programa de Metas haviam merecido a 
maior atenção do Executivo. Apesar das dificuldades inerentes a qualquer 
início de administração, todos eles estavam sendo executados e os primei
ros frutos da farta semeadura não tar dariam a aparecer.

Ao chegar ao fim do segundo ano de governo, sentime recon
fortado. O cenário político, por fim, estava tranquilo. O caminho per
corrido fora áspero e não isento de ciladas. Entretanto, à medida que as 
barreiras eram vencidas, o país começara a acreditar em si mesmo. E o povo 
passara a viver a emoção de julgarse capaz de tudo.

Nessa época, o Geia inaugurara uma exposição da indústria au
tomobilística no saguão do Aeroporto Santos Dumont. Viamse ali cami
nhões leves e pesados, camionetas, furgões e jipes fabricados no Brasil. Nas 
paredes, sucediamse quadros e gráficos com explicações detalhadas sobre 
os processos de fabricação e a respec tiva cota de nacionalização, bem como 
sobre o prazo necessário para que a nacionalização se tornasse integral. 
Entre as firmas expositoras destacavamse a Fábrica Nacional de Motores, 
a MercedesBenz, a Ford, a General Motors, a Volkswagen, a Willys Over
land e a Vemag.
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Era a prova concreta de que o Brasil entrara numa fase nova de 
sua existência. Um amigo meu, que estivera na exposição, contoume um 
fato que teve a oportunidade de ali presenciar. O saguão do aeroporto estava 
repleto, sendo visível a emoção de to dos – principalmente dos jovens – ao 
constatar o que já se fabri cava no Brasil. Os rapazes apalpavam os veículos. 
Faziam pergun tas. Desejavam saber o preço de cada um. Entre eles havia um 
es tudante, trajando uniforme de um colégio secundário, que nada pergunta
va, mas observava tudo. Correu a exposição toda, detendose para examinar 
cada veículo. E, por fim, juntandose aos companheiros, comentou: “É. É 
legal a exposição.” E, após refletir um instante, completou o pensamento: 
“Quero ver, agora, o Juscelino fabricar sputniks no Brasil!”.

O desenvolvimento de um país se apoia tradicionalmente em 
três setores fundamentais: educação, modernização da agricultura e in
dustrialização. No Brasil do meu tempo, essas três frentes de ba talha só 
existiam no cérebro dos sociólogos. Oitenta por cento da população eram 
de analfabetos. A agricultura, afundada na rotina, reproduzia os métodos 
predatórios dos desbravadores. E, a força que solapara as raízes do tronco 
não fora outra senão o próprio governo.

Como governador de Minas, eu sentira na carne a extensão 
desses problemas. A educação no estado não passava de um ins trumento 
político. Professora e delegado de polícia – eis os polos através dos quais 
se processava a dominação do eleitorado munici pal. Quanto à agricul
tura, o que se via era o desflorestamento em massa, em busca de terra 
virgem. Ao elaborar o Programa de Metas, tive em mente os desafios que 
fora obrigado a enfrentar no meu tempo de governador. Solu cionar os 
problemas dos três setores simultaneamente, e no mesmo ritmo, seria 
impossível. Após sucessivas reuniões com os técnicos que me assessora
vam, chegamos a uma conclusão: o governo en frentaria o desafio, mas 
distribuindo seu ímpeto segundo uma es cala preferencial. A industriali
zação seria o alvo central, o grande objetivo a ser atingido, custasse o que 
custasse. A educação e a modernização da agricultura – compreenden
do esse setor todas as atividades agropecuárias – teriam um tratamento 
igualmente prio ritário, mas de certo modo atenuado, de forma que um 
esforço tríplice não enfraquecesse o impulso com que o objetivo princi
pal estivesse sendo procurado.
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A ação oficial de fomento à agricultura foi consubstanciada, 
portanto, numa série de providências diretas, as quais foram reforçadas 
simultaneamente por outras, também numerosas, mas de ordem geral. 
Entre aquelas deve ser citado, como uma das de maior importância, o 
suprimento de recursos financeiros aos produtores, sob a forma de cré
dito. Nesse sentido, os financiamentos concedidos pela Carteira de Cré
dito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil desempenhavam uma ação 
decisiva. Em números globais, esse auxílio financeiro atingiu a 3 bilhões 
e 124 milhões de cruzeiros em 1956, contra 2 bilhões e 444 milhões em 
1955, o que represen tou praticamente quase o dobro do concedido no 
último ano do governo anterior. Além do Banco do Brasil, pus à dispo
sição das atividades agropecuárias a ação de outras instituições oficiais, 
como o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, o Banco de Crédito 
Cooperativo e as seções especializadas dos institutos de defesa da produ
ção, isto é, os instituto do Café, do Açúcar, do Sal, do Arroz, do Mate e 
do Pinho. Estimulei, além disso, a incorporação do uso de fertilizantes, 
inseticidas e produtos semelhantes aos sistemas de trabalho do homem 
do campo, de forma a determinar sensível au mento da produtividade. E, 
por fim, tendo em vista a necessidade de proporcionar instrumentos de 
segurança à produção dos cam pos, autorizei a execução do Plano da Rede 
Nacional de Armazéns e Silos, conhecido por Plano RENAS. Em fins 
de 1957, porém, o governo ainda estava no início. Apalpava o terreno 
no setor, já que todas as atividades oficiais haviam sido concentradas na 
industria lização. O que se fazia era criar uma sólida infraestrutura indus
trial apta a fornecer, ao campo, equipamentos mecânicos e fertili zantes 
que permitissem ao governo atacar, já em 1958, o problema da produção 
rural, adequandoa ao surto fabril e da urbanização que, no período, 
vinha caracterizando a realidade brasileira.

Assisti ao encontro de duas gerações. Aquela à qual pertenço, e 
a que começava a disputar, com vigor jamais verificado em qual quer época 
da História, o seu lugar ao sol. No meu tempo, viviase numa sociedade 
harmoniosa, onde cada um, ao concluir sua edu cação, já sabia o lugar que 
iria ocupar na escala das relações huma nas. Vivemos uma era de desafios. 
A concorrência se agrava a cada dia e, conquanto se amplie o mercado 
de trabalho, este só se faz acessível aos que possuem determinadas espe
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cializações. A cul tura, ao lado da saúde, desempenha um papel cada dia 
mais relevante na estruturação da sociedade que evolui a nossos olhos. En
tretanto, a cultura que o mundo moderno requer é de um tipo integrativo, 
amalgamador, cuja plasticidade serve às exigências de uma sociedade em 
violento processo de transformação. Na realidade, a civilização, em vez de 
evoluir, deu um salto, e o contexto socioló gico se fragmentou.

Em face da tarefa que teria de empreender, recorri ao exemplo 
da História. Em todos os países, a educação sempre procedeu do desenvol
vimento. Formase o arcabouço econômico através da re alização de obras 
de infraestrutura e, depois, sobre essa base só lida, plantase a bandeira da 
educação em massa. Assim aconteceu nos Estados Unidos, após a febre 
do petróleo que lhes fez a reden ção econômica. Assim ocorreu nas nações 
da Europa, após o estabelecimento de uma nova sociedade gerada pela 
prosperidade, de corrente da Revolução Industrial. Essa lógica foi inverti
da apenas nos países comunistas, onde o Estado, fazendo valer o peso da 
prioridade ideológica, sacrificou o bemestar da população, em be nefício 
da alfabetização em massa.

Através de um esforço quase sobrehumano, criei a plataforma 
de conquistas sociais e econômicas, na qual o país poderia se apoiar para 
empreender, num segundo turno, o grande salto para vencer a barreira do 
analfabetismo e da despreparação intelectual e técnica. Ao conjunto de 
Metas, em que haviam sido fixadas as dire trizes estruturais do meu plano 
de governo, deveria corresponder necessariamente uma filosofia de edu
cação. Estabeleci, pois, em doze proposições, as diretrizes que forçariam a 
adequação do sis tema educacional à transformação que se estava operando 
no país. Assentouse como princípio que a educação secundária perderia 
seu caráter de ensino médio, para se transformar num impulso au tônomo, 
convertida em aspiração geral de preparo a que tendia a coletividade. O 
ensino superior, compartimento segundo o sistema tradicional de escolas 
e cursos estanques, teria de obedecer à flexi bilidade dos currículos para ser 
integrado em faculdades e em cur sos, com seus planos de estudo ajustados 
às demandas sociais do país.

A esse sistema, revolucionário em muitos aspectos, deno
minouse “Educação para o Desenvolvimento”, refletindo de forma ex
plícita seus reais e permanentes objetivos. O sistema não era, como à 
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primeira vista se poderá supor, uma educação puramente técnica, sem 
objetivo ético e sem conteúdo humanístico. A 12a proposição, em que 
ele se baseava, estabelecia que, à luz das suas diretrizes, a educação corres
pondia a um novo humanismo pedagógico, no qual o indivíduo era visto 
como prota gonista de sua época. Ao enfrentar o problema educacional, 
procu rei situar o estudante na posição que lhe deve caber no espetáculo 
da civilização.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

A profecia de D. Bosco

ERAM 2 HORAS DA MANHÃ. O Laranjeiras estava em silêncio. 
Ouviase apenas o ranger dos passos do guarda na areia do jardim. Cansa
do, guardei a papelada, preparandome para me recolher ao leito. Mas, an
tes de deixar o gabinete, abri uma janela para ver a noite. Não sei por que 
lembreime de repente da profecia de Dom Bosco: “No dia 30 de agosto de 
1833, tive um sonhovisão. Mas isso não era tudo. Entre os paralelos 15o 
e 20o havia um leito muito largo e muito extenso, que partia de um ponto 
onde se formava um lago. Então uma voz disse repetidamente: ‘Quando 
escavarem as minas escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui a 
Grande Civilização, a Terra Prometida, onde correrá leite e mel. Será uma 
riqueza inconcebível! E essas coisas acontecerão na terceira gera ção.’”

Recordei, palavra por palavra, o que lera no volume XVI das 
Memórias Biográficas. Era a famosa profecia sobre a Grande Civi lização 
que iria surgir entre os paralelos 15o e 20o – a área em que Brasília estava 
sendo construída. O lago, da visão do santo, já figurava no Plano Piloto 
de Lúcio Costa.

Ainda debruçado à janela, ergui os olhos e contemplei a luz ver
melha que brilhava no alto da torre da igreja da Glória. E veiome à mente, 
outra vez, a frase profética do santo de Becchi: “E essas coisas acontecerão 
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na terceira geração.” Dom Bosco fale cera em 1888. Computandose o perí
odo de 20 anos para cada geração, era óbvio que a década dos 50 seria a da 
“terceira geração”. As forças misteriosas que regem o mundo haviam agido 
no sentido de que as circunstâncias se articulassem e criassem a “oportuni
dade” para que o velho sonho se convertesse em reali dade. Justamente na 
década dos 50 a ideia havia chegado à matura ção, requerendo execução.

Naquela madrugada, olhando as árvores do Parque Guinle, pro
curava tirar ilações da profecia de Dom Bosco. Existia uma curiosa coinci
dência de local e de datas. O importante, porém, era que a construção da 
nova capital estava em andamento. Foi aí, mergulhado no devaneio impos
to pelo silêncio da noite, que con cebi a ideia de denominar a construção de 
Brasília – “Meta Síntese”.

A expressão não representava uma opção semântica. Era uma 
definição. Os 30 itens do Programa de Metas eram específicos e cada 
um objetivava a solução de determinado problema nacional. Ao lado do 
Programa, mas constituindo sua implicação mais impor tante, figuraria a 
construção da nova capital. Entretanto, para que Brasília pudesse existir 
e desempenhasse sua função integracionista, seria necessário que os ou
tros 30 itens sofressem ligeiras reformulações de meios, não de objetivos. 
As reformulações empre endidas visavam tão somente ao entrosamento de 
cada meta com a nova realidade a ser criada com o deslocamento do eixo 
político e administrativo do país para o Planalto Central. E daí, em conse
quência, a denominação de “Meta Síntese”.

No início de 1958, o Planalto era a mais movimentada frente 
de trabalho do mundo. Todas as providências necessárias para a criação de 
uma grande cidade já haviam sido tomadas e estavam em execução acele
rada. Existiam as obras da cidade propriamente ditas e as correlatas, isto 
é, as que se impunham para ligar a nova capital a todos os quadrantes do 
território nacional. No que dizia respeito a essas ligações, construíramse, 
através de turnos, de forma que o trabalho nunca se interrompesse, duas 
rodovias chave: a BrasíliaAnápolis e a BrasíliaBelo Horizonte. Ligada a 
essas duas cidades, consequentemente a nova capital estaria articu lada, 
através de rodovias de primeira classe, com todos os princi pais centros 
do país. Entretanto, esse sistema de comunicação não se cingia apenas às 
duas estradas troncos. Providenciavase, simul taneamente, uma conexão 
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ferroviária através de Belo Horizonte, pelo prolongamento das linhas da 
Central do Brasil, de Pirapora ao longo do rio Paracatu, que seria atraves
sado a montante do rio Preto e em seguida pelo Planalto de Cristalina, 
que seria trans posto para atingir o rio Saia Velha, por cuja margem direita 
atingi ria Brasília.

Enquanto as ligações rodoviárias e ferroviárias eram providen
ciadas, na área do Plano Piloto as obras se multiplicavam. No início de 
1958, o Palácio da Alvorada já tinha terminada sua estrutura de concreto 
e quase concluída a parte de alvenaria. O Hotel de Tu rismo tinha pronta, 
igualmente, a montagem da sua estrutura metá lica e todo o serviço de 
alvenaria. Iniciarase, por esse tempo construção do Palácio do Congresso, 
do qual as fundações já ha viam sido feitas. Grandes tratores eram vistos 
removendo terra, destocando o terreno e criando a “concha” artificial, no 
interior da qual se ergueria o conjunto arquitetural do Parlamento.

 Em agosto, a Novacap assinara convênio com os Institutos de 
Providência, reservandolhes uma área do Plano Piloto, onde seriam cons
truídos blocos de apartamentos destinados a seus fun cionários.

A cidade crescia rapidamente. Tudo estava sujeito ao mais ri
goroso planejamento de forma a se evitar que, pela liberdade con cedida 
à iniciativa privada, surgissem construções que se chocas sem com as ca
racterísticas urbanísticas da nova capital. Esse orde namento rígido, que 
impunha aos construtores a necessidade de se ajustarem às peculiaridades 
de cada zona urbana – já que Brasília era dividida em setores nitidamente 
diferenciados –, acabara por exasperar alguns inconformados.

Apesar das resistências, das campanhas derrotistas e também das 
dificuldades naturais que a construção teria de enfrentar, o grande canteiro 
de obras de 1956 já era uma metrópole em estru tura no início de 1958. 
Edifícios se erguiam. Bairros inteiros sur giam do chão. E, por sobre aquele 
mundo de andaimes, pontificava um elemento que, como erva daninha, 
desgastava os nervos, intoxicava os pulmões, provocava inflamações nos 
olhos. Era a poeira – uma poeira como só existia em Brasília – vermelha 
e fina, de extraordinária capacidade de impregnação, sempre presente em 
tudo que se tocava. Era comum, quando se estendia o olhar ao longo do 
planalto, verse uma impressionante sucessão de rede moinhos, espirais de 
poeira que, brotando dos canteiros de obra, iam girando, dando voltas, 
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mas subindo sempre até que, já bem alto, abriamse em repuxos espetacu
lares irisados pelo sol. Ao cair da tarde, viase uma sucessão daquelas espi
rais, cinco, dez e às vezes quinze daqueles repuxos vermelhos barravam o 
horizonte como se fossem pilastras móveis varadas de luz, que sustentassem 
o céu infinito do Planalto.

Todo aquele tumulto, que parecia desordenado, mas era harmo
nioso, falava de um Brasil diferente. A ideia que fora posta em mo vimento 
no comício de Jataí já dispunha de velocidade própria. Em agosto, havia 
sido aprovada a emenda do deputado Emival Caiado, fixando o dia 21 de 
abril de 1960 para a mudança definitiva da capital do Brasil. Existia, pois, 
uma data para a transferência. Aquela lei, que poderia ser um motivo de 
apreensões, a mim não assustava. Daí a razão por que procurei emprestar o 
maior relevo à cerimônia em que iria sancionála. O ato teve lugar no salão 
nobre do Catete. Depois de assinar a lei com uma caneta de ouro ofere
cida pelos jornalistas goianos, defini a significação daquele docu mento: 
“Este ato representa o passo mais viril, mais enérgico que a nação dá, após 
a sua independência política, para sua plena afir mação como um povo que 
tomou a seus ombros uma das mais ex traordinárias tarefas que a História 
contemporânea viu atribuirse a uma coletividade: a de povoar e civilizar 
as terras que conquistou, vastas como um continente; a de integrar, na 
comunhão dos povos, para o bem comum da humanidade, um dos mais 
ricos territórios do mundo.”



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Decidida a Belém-Brasília

DADO O GRANDE PASSO – “passo viril”, como o denominei no 
discurso que proferi ao sancionar a lei que fixava a data para a mu dança –, 
julguei que deveria concentrar minha atenção na ideia de estabelecer o 
grande cruzeiro rodoviário, cujos braços ligariam o norte ao sul e o leste ao 
oeste, tendo Brasília como ponto de intercessão. Desse cruzeiro, o braço 
mais difícil de ser construído era justamente o que faria a vinculação da 
nova Capital com o Norte, a BelémBrasília. Uma turma viria de Belém 
e outra parti ria de Brasília e seria estabelecido um ponto imaginário entre 
as duas cidades, onde as duas turmas um dia se encontrariam. Sayão era o 
homem indicado para comandar aquela arrancada no rumo da Amazônia. 
Mas quem comandaria a turma que viria de Belém?

No dia 18 de janeiro de 1958, convoquei uma reunião que se re
alizou em São Luís, para resolver o problema. Estavam presen tes, além do 
governador do Maranhão, o almirante Lúcio Meira, ministro da Viação, 
o Dr. Régis Bittencourt, diretor do DNER, o dr. Valdir Bouhid, Superin
tendente do Plano de Valorização Econô mica da Amazônia, o deputado 
Renato Archer e o senador Vitorino Freire. Como ocorria nas reuniões que 
convocava, fui direto ao as sunto. Esclareci que desejava abrir a estrada no 
menor espaço de tempo, de forma a poder eu mesmo inaugurála.
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O Dr. Régis Bittencourt, como autoridade em engenharia rodo
viária, manifestouse contrário à ideia. E deu suas razões técnicas. Não me 
surpreendi com a opinião do diretor do DNER porque, numa palestra 
anterior, ela me fora manifestada com aquela mesma franqueza. Perguntei 
ao almirante Lúcio Meira o que achava do projeto. Respondeume, con
cordando com o que dissera Régis Bit tencourt. Vireime, então, para o 
superintendente da SPVEA: “E você, Bouhid, o que me diz do projeto?”

“Creio, presidente, que a estrada poderá ser construída. Depen
derá apenas de recursos e de disposição” – respondeu com certo constran
gimento, por estar contrariando a opinião de um grande engenheiro como 
Régis Bittencourt. Pergunteilhe em seguida: “E quem você acha que po
deria se encarregar da tarefa?” Bouhid não hesitou: “Eu mesmo, presiden
te. Conheço palmo a palmo a região. E, como filho do Pará, faria qualquer 
sacrifício para vêla construída.” Minha decisão foi imediata: “Pois, então, 
Bou hid, entregolhe a responsabilidade pela frente norte. Vamos dar início 
aos trabalhos agora.” E encerrei a reunião.

A decisão estava tomada. A ideia do cruzeiro rodoviário ia en
trar em execução, e no seu braço mais difícil – justamente a haste da cruz. 
Eram 2.240 km, dos quais cerca de 600 km em plena floresta amazônica, 
atravessando uma região nunca palmi lhada pelo homem civilizado. Havia 
escolhido os homens certos, e teria de providenciar, sem demora, a criação 
de um órgão próprio, dotado de poderes especiais, para realizar a tarefa. 
Surgira, pois, a Comissão Executiva da Rodovia BelémBrasília, a Rodo
brás. A orientação adotada foi a mais antiburocrática possível.

Lançaramse em campo as primeiras equipes de topografia, com 
a missão dos primeiros campos de pouso. Entretanto, logo se verificou 
que nada poderia ser feito sem um adequado apoio aéreo. Dei ordem à 
FAB para que cooperasse, tanto quanto possível, com os engenheiros. Mais 
tarde, reforçando esse auxílio, pus à disposi ção da Rodobras o helicóptero 
oficial de meu uso pessoal. Tomadas todas as providências, teve início o 
gigantesco empreendimento. Sayão era um velho pioneiro e a tarefa não 
o assustava. Bouhid, sendo médico sanitarista, conhecia a região em que 
iria exercer sua atividade, mas seu conhecimento estava restrito ao campo 
da sua especialização profissional. Teria que trocar o avental branco pelo 
culote de desbravador.
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A passagem do segundo aniversário do governo deu origem, 
como no ano anterior, a uma série de comemorações. No dia 15 de janeiro, 
fui a Belo Horizonte para inaugurar a nova Barragem da Pampulha, outra 
promessa que havia feito e que era cumprida na data prefixada. Quinze 
dias antes da data marcada, a obra estava concluída e já me achava em Belo 
Horizonte para inaugurála.

Na época, permanecia acesa a polêmica sobre a construção de 
Furnas. O slogan de Bias Fortes – “Minas não pode ser a caixa d’água do 
Brasil” – era repetido por muitos. Julguei que a inaugu ração da represa 
oferecia uma excelente oportunidade para colocar as coisas no seu lugar. 
Iria fazer o povo compreender que, embora presidente da República, 
nunca deixara de ser mineiro. No dis curso que pronunciei na ocasião, 
referime ao problema da energia elétrica, revelando que ele estava qua
se solucionado no país graças à cooperação entre o Executivo Federal 
e a administração estadual, e que, em face disso, Minas iria dispor de 
um potencial elétrico que satisfaria a todas as demandas do seu parque 
industrial. “Neste, como em outros setores” – esclareci –, “tenho pres
tado a Minas toda a assistência possível. Só em Três Marias – e será 
des necessário esclarecer o que esta usina de 500 mil kW significará para 
este estado – estamos fazendo um investimento global de cerca de 4 
bilhões de cruzeiros, apenas na construção da barragem. Já estão adian
tadas as obras preliminares de Furnas, que é o maior empreendimento 
hidrelétrico jamais projetado no país. Sua instala ção final permitirá a 
incorporação de 1.100.000 kW no triângulo industrial do Brasil: Rio
São PauloBelo Horizonte.”

E concluí: “A estrada é longa e semeada de obstáculos. Nossos 
esforços, somados, nos farão vencêlos um a um, e, com a ajuda de Deus, 
havemos de realizar aquilo que reiteradamente tenho pro metido: que o 
Brasil, em 5 anos, avance 50.”

As comemorações do segundo aniversário obrigavamme a via
gens frequentes.

A inauguração da Fosforita constituiu o ponto alto do pro grama. 
Embora fruto da iniciativa privada, tivera decisivo apoio governamental, 
mas o que importava era que ela representava um empreendimento incluí
do na meta nacional de fertilizantes. As ja zidas de fosfato de Olinda, locali
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zadas em sítio denominado Forno do Cal, possuíam uma reserva estimada 
em 45 milhões de toneladas.

Uma das minhas preocupações, ao ser eleito, fora a de moder
nizar a agricultura, libertandoa dos processos rotineiros que con denavam 
à miséria os que a ela se dedicavam. Nessas condições, o problema do 
fertilizante era da maior importância. Como governa dor de Minas, havia 
criado a Fertisa, um empreendimento auda cioso, mas que, infelizmente, 
desde que deixara o governo, sofrera sensível retardamento no ritmo da 
sua construção. De qualquer forma, a ideia havia sido plantada e, em bre
ve, Minas disporia de um enorme suprimento de fertilizantes, já que as 
jazidas de Araxá, que seriam exploradas pela Fertisa, possuíam uma reserva 
esti mada em 100 milhões de toneladas. Via, com surpresa, que, aliando a 
produção da Fosforita à da Fertisa e a outras indústrias menores, já poderia 
considerar ultrapassada a Meta 18, considerada por mui tos um alvo im
possível de ser atingido num quinquênio.

Durante aquela viagem ao Nordeste, estava programada uma 
visita ao Recife, onde iria inaugurar a nova estação de passageiros do Ae
roporto Internacional de Guararapes. Às 6 horas da tarde do dia 18 de 
janeiro, deixei São Luís do Maranhão, por via aérea, no rumo da capital 
pernambucana.

Quando autorizei o brigadeiro Henrique Fleiuss, ministro da 
Aeronáutica, a adquirir dois Viscount – um para a Presidência da Repú
blica e outro para aquele ministério –, ele me fizera algu mas ponderações 
que julguei irrelevantes. Esclareceume que o Viscount, embora sendo um 
avião de alta categoria, não era apro priado e recomendado para o Brasil, 
em face do combustível que consumia. Queimava querosene e não gaso
lina, e isso poderia criar gravíssimos problemas de abastecimento. Rebati 
seus argumentos, alegando que a própria presença do Viscount nos céus 
do Brasil iria fazer com que os aeroportos passassem a dispor de adequados 
depósitos daquele combustível. Esse prognóstico só iria se confir mar no 
que dizia respeito aos grandes aeroportos. Nos do Norte e nos do inte
rior do país não se encontrava querosene. Resolvemos o problema levando 
tambores do combustível no próprio avião.

A providência, porém, não tardou a se revelar perigosa. A pri
meira advertência nesse sentido, e que poderia ter sido trágica, foi jus
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tamente por ocasião dessa viagem ao Recife. Deixa mos São Luís ao cair 
da tarde. Estavam em minha companhia seis ministros de Estado, pois o 
programa de solenidade no Norte e no Nordeste era extenso e teríamos de 
completar o circuito em Recife, inaugurando o Aeroporto de Guararapes, 
às 9 horas da noite. De pois de chegar a bordo, recolhime à cabina e, ha
vendo vestido um pijama, passei a despachar o expediente. A viagem trans
corria tranquila. De súbito, o coronel Lino Teixeira, que era o meu piloto, 
surgiu à porta da cabina e pediu desculpas por interromperme. “Que há, 
Lino?” – perguntei, despreocupado. “O que há, presidente, é que um dos 
motores parou” – e apontou, através da vigia, uma hélice embandeirada. 
Explicoume, então, o motivo da pane: o querosene estava sujo e o filtro 
não permitia que ele passasse para alimentar o motor. Acrescentou que um 
segundo motor já dera si nais de que também poderia parar. Mal o coronel 
Lino dera a in formação, e o que estava prevendo logo ocorreu. Apesar da 
parali sação de dois motores, o Viscount prosseguia voando normalmente. 
Percebiase apenas que sua velocidade já não era a mesma. Pouco depois 
retornava o coronel Lino. Curvandose sobre o meu ombro, para que nin
guém o ouvisse, disseme apreensivo: “É, de fato, o querosene, presidente. 
Não atravessa o filtro.” Perguntei, então, já preocupado: “Em todos os 
motores, Líno?” A resposta veio pronta: “Em todos, presidente. O terceiro 
não tarda a parar.”

Mal concluía a frase, e o terceiro motor silenciou. Olhei a hé lice. 
Ainda estava girando, mas reduzia a velocidade a cada se gundo e, por fim, 
estacionou. Estava, também, embandeirada. Numa situação como aquela, 
a solução seria pilheriar, fazer alguma brincadeira, para que os nervos se 
relaxassem. Vireime para o co ronel Lino e gracejei: “Se todos os motores 
pararem, Lino, é pro vável, então, que o avião não se aguente no ar, não 
é verdade?” O meu bom humor aliviou a tensão dos que se encontravam 
mais próximos. O ambiente, porém, continuava carregado. O Viscount, 
após haver se aguentado em equilíbrio depois da paralisação do terceiro 
motor, adernara um pouco e passara a vibrar com intensi dade. É que todo 
o peso do aparelho só dispunha de um único ponto de apoio – o motor 
sobrevivente.

A situação se agravava a cada momento, e julguei que era tem
po de enfrentar a crise com serenidade. Tirei o pijama e vestime correta
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mente. Enquanto dava o laço na gravata, comentei com o meu sobrinho 
Fernando Prates: “Não fica bem a um presi dente da República morrer de 
pijama. Roupa preta, como nas gran des ocasiões.”

Já vestido, dirigime para o salão onde se achavam todos os pas
sageiros. Estava ao meu lado o ministro da Aeronáutica, o bri gadeiro 
Correia de Melo, o qual, durante toda a crise, conservarase imperturbá
vel, sem haver demonstrado qualquer sinal de preocu pação. Naquela épo
ca, o piloto e todos os copilotos do Viscount aguardavam suas promoções. 
Alguns dias antes, havia lhes prome tido que, em reconhecimento pelos 
serviços prestados, decidira promovêlos, o que faria assim que retornas
se ao Rio. Naquele momento lembreime da promessa. Mandei lavrar os 
respectivos atos e o brigadeiro Melo enviou telegramas ao seu gabinete, 
na Aeronáutica, ordenando que se providenciasse a publicação, no dia se
guinte, de todos os decretos. Foram promovidos na ocasião o co ronel Lino 
Teixeira, o comandante Celso Resende Neves e o coro nel Renato Goulart. 
Chamando o coronel Lino Teixeira, deilhe co nhecimento do que havia 
feito. E expliquei: “Se o avião cair, sua família e as dos seus colegas terão 
pelo menos uma pensão me lhor.”

Feito isso, mandei que servissem o jantar. Durante a refeição, 
chamei outra vez o coronel Lino e pergunteilhe a que distância estávamos 
do Recife. “Cerca de duas horas de voo, presidente”. Era muito tempo 
para cobrir a rota naquelas condições. Lembreime da capital cearense. 
“E de Fortaleza?” – perguntei, como se sugerisse uma alternativa. “Cerca 
de quarenta minutos, presidente.” Or denei, então, que seguíssemos para 
Fortaleza.

Depois de uma hora e vinte minutos de voo incerto, começa
mos a ver as luzes da capital cearense. No princípio, elas se con fundiam 
num grande clarão. Depois, os focos luminosos se foram caracterizando até 
que, por fim, as lâmpadas apareceram, projetandose no chão e assinalando 
o traçado das ruas. A morte ainda nos rondava, mas julguei que não seria 
possível que um aci dente ocorresse justamente no epílogo do drama que 
havíamos vi vido, e quando estávamos, como diria o poeta, “avistando a 
entrada do porto”.

Dando uma guinada, o Viscount tomou posição num extremo 
da cidade. Em seguida, inclinandose para a direita numa grande curva, 
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aproximouse da cabeça da pista e, perdendo altura, suave mente, pousou 
sem qualquer anormalidade. Respiramos aliviados.

Havia um Convair pousado ao lado da estação de passagei
ros. Ao vêlo, disse ao general Nelson de Melo que o requisitasse ime
diatamente e, vinte minutos depois, varávamos, de novo, a noite do 
Nordeste, ao rumo do Recife. Inaugurei a nova estação do Aero porto de 
Guararapes, como havia prometido, apenas chegando ao local com três 
horas de atraso.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

O sonho do pioneiro

A MISSÃO DE OTO BARCELOS nos Estados Unidos fora bem 
suce dida. Tivera de vencer muitas resistências, mas afinal concretizara as 
encomendas das máquinas que se faziam necessárias para a abertura da 
BelémBrasília. O BNDE dera seu aval para a vultosa aquisição. Apesar de 
sua relevante importância, a compra não era tudo. Havia, ainda, o proble
ma do transporte. Como Oto Barcelos me prevenira, tive de intervir na 
solução do caso, mobilizando o ConsuladoGeral em Nova Iorque, a Em
baixada em Washington e mesmo o Consulado em Nova Orleans. Todas 
essas repartições tra balharam em conjunto obtendo praça em navios, para 
que as má quinas chegassem ao Brasil no menor espaço de tempo.

Dividiramse dois lotes: um seguiria para Belém; e o outro de
sembarcaria no porto de Santos. Quanto ao lote que seguiu para Belém, 
as dificuldades que tiveram de ser vencidas não represen taram qualquer 
problema. As máquinas seguiram da capital pa raense para Guamá, pas
sando por Santa Maria, viajando por um trecho já asfaltado numa exten
são de 148 km. Já não acon teceu o mesmo com o lote que desembarcou 
em Santos. Este teria que atravessar São Paulo, parte do Triângulo Minei
ro e penetrar em Goiás até Anápolis. Uma verdadeira operação de guerra.
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Atento a essa particularidade, solicitei ao ministro Teixeira Lott 
que providenciasse, junto à Engenharia do Exército, o trans porte das má
quinas até Anápolis. Os engenheiros militares já esta vam familiarizados 
com aquelas dificuldades. Um ano antes, ha viam providenciado a remessa 
de um gerador de 70 toneladas do Rio para Brasília e a operação, apesar das 
dificuldades que tiveram de ser vencidas, fora levada a efeito com admirá
vel precisão. Al guns acidentes ocorreram durante a travessia e um deles de 
certa gravidade: ao atravessar uma ponte de madeira sobre o rio Parnaíba, 
esta cedera e a carga mergulhara nas águas do rio. Não é difícil imaginarse 
o esforço para se retirar aquela pesada máquina do fundo do rio. Mas o 
Exército realizara a tarefa, apesar da abso luta escassez de recursos no local.

A segunda operação era bem mais difícil do que a primeira. Em 
vez de uma unidade de 70 toneladas, diversas delas, e do mesmo peso, de
veriam ser levadas – ora através de estradas, ora de tri lhos; às vezes, ao lon
go de cerrados quase intransponíveis – sob a forma de um comboio que, 
partindo da orla marítima, deveria al cançar o coração do Planalto Central. 
Mesmo hoje, que já existem estradas por toda parte, uma tarefa dessa natu
reza exigiria esforços heroicos. Que dizerse, então, daquela época, quando 
o Planalto Central era o “grande desconhecido” e uma viagem de Goiás ao 
Rio tinha a duração de meses? Entretanto, os tratores, as carregadoras e as 
motoniveladoras realizaram a travessia em 1958. O com boio alcançou o 
seu destino. O percurso fora coberto com sacrifí cios e, quando as grandes 
máquinas chegaram a Anápolis, a popula ção saiu às ruas, para saudálas. 
No dia 15 de maio de 1958, convi dei Bernardo Sayão para o cargo de su
pervisor da Rodobras.

Sayão era olhado como herói em Goiás. Em 1941, construíra a 
colônia agrícola de Ceres, à margem do rio das Almas, a 142 km de Goiâ
nia. Ceres fora um marco. Sayão, porém, não era homem que se detivesse 
em face de obstáculos; desejava avançar mais. Penetrar sempre na floresta, 
cada vez mais fundo e mais dis tante. O que o Ford “bigode” havia sido 
para o interior de São Paulo e Minas, o tecoteco era para o Planalto Cen
tral. Os fazendeiros de Goiás e Mato Grosso pastoreavam seus rebanhos de 
bordo de precários Cesnas.

Integrado na vida goiana, Sayão não se conformava com aquele 
isolamento. Desejava abrir fronteiras. Daí a afinidade que nos aproximou. 
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Lutávamos por um mesmo ideal, embora cada um de nós o definisse à sua 
própria maneira. Sayão falava numa rodovia que seria a “espinha dorsal” 
do Brasil. Dela, partiriam as “costelas” que seriam as estradas secundárias. 
Tratavase de um processo de intercomunicação, que representaria uma 
malha de picadas, ou melhor, a geografia humana de um sistema venoso: 
as artérias, as veias menores, e, por fim, os capilares. Ao iniciar os trabalhos, 
Sayão dissera com aquela fé que só a morte haveria de extinguir: “Esta ci
catriz que vamos abrir, presidente, ficará para sempre mar cada... Ninguém 
mais a tirará do coração do Brasil.” O sonho, que ele acalentara durante 
tantos anos, iria ser convertido em realidade. Parecia uma criança que, 
após haver ambicionado durante muito tempo um brinquedo, ganharao 
por fim. Disseme, uma vez, na varanda do Catetinho: “Já posso morrer 
sossegado, presidente... Consegui o que queria.”

Junho de 1958. Brasília está em festa. Ia ser inaugurada a igreji
nha de Nossa Senhora de Fátima. Niemeyer fizera o projeto – uma capela 
em forma de chapéu de freira. Pequena e graciosa, não quebrava o espírito 
de monumentalidade, característico das obras de Brasília. Era um oásis de 
recolhimento, encravado no tumulto da cidade que brotava do chão.

A igrejinha nascera como pagamento de uma promessa. Már
cia, que estivera doente por quase dois anos, recuperara a saúde. D. Berta 
Craveiro Lopes, logo que regressara a Lisboa, fora ao san tuário de Nossa 
Senhora, em Fátima, e comungara por sua rápida recuperação. Secundan
do a esposa do presidente de Portugal, Sa rah fizera, também com a mesma 
intenção, a promessa de construir em Brasília uma igrejinha, sob a invoca
ção da santa. No dia 28 de junho de 1958, a igrejinha foi sagrada.

Minha atenção continuava voltada para a construção da Be lém Bra
sília. O que me preocupava era a floresta. De fato, ela era traiçoeira e não bas
tavam coragem e determinação para que pu desse ser vencida. Sayão, melhor do 
que ninguém, pressentia os perigos, as ciladas, as surpresas que o aguardariam 
quando, à frente dos seus “mateiros, se desse início à penetração”. Numa tomada 
de posição, para “sentir” o problema, voara até Guamá a fim de ver o trabalho de 
destocamento que se processava no prolongamento da estrada.

Ali, estava Valdir Bouhid, o responsável pela frente norte, que 
tinha como auxiliar o homem de sua confiança, o engenheiro Rui de Al
meida. Entre as duas frentes, estendiase um imenso ter ritório inviolado. 
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As duas turmas deveriam se encontrar num ponto imaginário, ainda não 
localizado no mapa, mas que um dia, de fato, existiria. Chamavamno 
“Ligação”. O comboio das máquinas rodo viárias havia chegado a Goiás e 
a Belém, e as obras, de acordo com instruções minhas, deveriam se desen
volver com o ímpeto que já havia sido denominado: “ritmo de Brasília”.

Ninguém, como Sayão, conhecia a região em que iria trabalhar. 
Antes que as obras se iniciassem, para não perder tempo, fazia ins peções 
em voos rasantes sobre o topo das árvores. Certa vez, o aviãozinho bateu 
num galho e ficou preso no emaranhado da fronde. Sayão desvencilhouse 
do cinto de segurança, escorregou pelo tronco e pôs os pés na terra. Numa 
carta ao seu amigo Mário Braga, definiu com precisão a natureza daquela 
floresta. “A selva é tão fechada e alta que ninguém sabe o que está sob ela; 
e, se cair um avião, por maior que seja, ela abre o seio, recebeo e torna a 
fecharse, fazendoo desaparecer para sempre.”

Quem se der ao trabalho de fazer a análise do meu governo, 
constatará que ele se projetou através de sucessivas fases. O pri meiro ano 
foi o do lançamento das grandes obras de infraestrutura. No segundo, os 
projetos já em execução começaram a se corporificar, compondo uma nova 
fisionomia para o Brasil. Em meados de 1958, concentrei minha atividade 
no problema de realizar a inte gração nacional. Foi aí que surgira Brasília. 
Era a motivação dessa política. Seria a base, o ponto de apoio de toda uma 
complicada estrutura, através da qual se processaria a consolidação do país 
num todo socioeconômico.

O que buscava com essa política era reunir as diferentes uni
dades federativas, aproximálas, fazêlas participar do progresso geral, em 
situação de igualdade com os grandes estados. Teria de deslocar o eixo do 
país, recuando o meridiano das decisões nacio nais para o oeste, de forma a 
situálo no centro geográfico do terri tório. Mas para que essa obra pudesse 
ter êxito, era indispensável que providenciasse com antecipação a aproxi
mação física dos ex tremos.

Em face disso, 1958 transformouse de súbito numa etapa nova 
do governo. Os problemas que teria de enfrentar seriam diferen tes. Não 
eram os de estimular o progresso onde ele já existia. Mas criálo do nada, 
através de uma ação de natureza desbravadora.
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À medida que o tempo passava, foramse alargando os meus 
objetivos políticos. No plano interno, conseguira pacificar os espíri tos, e 
a oposição, embora aguerrida, julgara mais prudente limitarse a exercer 
severa vigilância sobre os meus atos. Assoberbado pelos problemas que de
safiavam o governo e sentindo na carne as consequências do descaso com 
que os Estados Unidos – nosso tradi cional aliado – encaravam nossas rei
vindicações, passei a me in formar sobre o que ocorria nos demais países da 
América Latina. Concluí que o ressentimento era geral. Os problemas das 
diferen tes repúblicas eram mais ou menos idênticos e, em face disso, jul
guei que um plano geral, calcado na realidade socioeconômica da América 
Latina, talvez pudesse solucionar a questão. Seria da maior importância, 
porém, que esse plano tivesse o apoio de todos os governos interessados, 
pois assim transformarseia numa reivin dicação coletiva, o que lhe daria 
maior amplitude e lhe emprestaria sólido conteúdo político. O que tinha 
em mente era a elaboração de uma teoria de desenvolvimento e que seria 
exposta num docu mento político de repercussão em todo o hemisfério.

Enquanto me preocupava com esse plano, não me descuidava 
do setor interno. Só me restavam três anos de governo. Espicaçado pela 
exiguidade do tempo, resolvi concentrar minha atenção no Nordeste, cuja 
situação naquele momento, em face de uma nova seca, tornavase cada dia 
mais dramática. Antes que pudesse ir ao Nordeste, tive de voltar minha 
atenção para a realização de uma grande obra: o início da construção de 
uma refinaria, no quilômetro 10 da rodovia RioPetrópolis.

A política do governo, no que dizia respeito à indústria do pe
tróleo, tinha em vista, sem mencionar as implicações relaciona das com a 
segurança nacional, o duplo objetivo de influir, direta e indiretamente, no 
aumento do ritmo de desenvolvimento econô mico do país. Diretamente, 
em virtude da elevada rentabilidade característica dessa indústria. Indireta
mente, em consequência do alívio das pressões que se faziam sentir sobre 
o balanço de paga mentos, pela diminuição dos dispêndios de dólares com 
as impor tações de gasolina, o que permitiria uma liberação de divisas para 
aquisição no exterior de outros bens de produção, especialmente equipa
mentos indispensáveis à industrialização do país.

Havendo mantido o monopólio estatal da exploração do petró
leo e estabelecido, logo após a minha posse, nova tributação em base ad 
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valorem sobre os combustíveis líquidos e lubrificantes, meu governo pro
porcionou um substancial reforço aos programas rodoviário e ferroviário e 
deu novo impulso às atividades da Petrobras, assegurandolhe meios não só 
para rever seus planos iniciais, mas, igualmente, para fixar metas adequadas 
às necessidades da indústria nacional do petróleo. O programa de ação 
desse setor bá sico foi dividido, então, em duas partes: exploração em busca 
de novas reservas comerciais de petróleo; e desenvolvimento dos campos 
para o aproveitamento econômico dessas reservas. Nesse sentido, foram 
ativados os trabalhos de pesquisa nas bacias onde a Petrobras já tinha maior 
conhecimento da sua geologia, isto é, no médio Amazonas, no litoral do 
Maranhão, nas costas de Alagoas e de Sergipe e no recôncavo baiano.

No dia 29 de janeiro de 1958, segui de automóvel com o coro
nel Janari Nunes, presidente da Petrobras, para o local onde se realizaria a 
cerimônia do início da construção do grande empreen dimento. Tratavase 
de uma obra de benéficas e profundas reper cussões na economia brasileira. 
Quando concluída, proporcionaria novas oportunidades de trabalho a mi
lhares de pessoas, além de contribuir para o aumento da renda nacional, já 
que, por volta de 1960, começaria a vender cerca de 15 bilhões de cruzeiros 
por ano, ou seja, aproximadamente, 45 milhões de cruzeiros por dia.

Imensas seriam, igualmente, as perspectivas que aquele em
preendimento iria abrir à indústria química brasileira. Em face da amplia
ção das atividades da Petrobras, a nossa petroquímica entra va numa era 
nova em 1958. No primeiro semestre daquele ano, es tariam em regime de 
funcionamento industrial cinco grandes fábri cas, todas alimentadas pela 
refinaria de Cubatão. Dessas cinco fá bricas, duas pertenciam à Petrobras e 
as três restantes a organiza ções privadas, mas que haviam obtido do gover
no a ajuda e o estí mulo necessários para que se instalassem.

A refinaria do Rio de Janeiro – depois chamada de Duque de 
Caxias – quando concluída, iria criar, quase nos subúrbios do Rio, um dos 
maiores parques industriais da América do Sul. No discurso que pronun
ciei na ocasião, ressaltei o progresso realizado no setor petrolífero, desde 
que iniciara a minha administração. “Quando assumi o governo” – decla
rei – “a meta prevista no Plano de Desenvolvimento, com que me apre
sentei como candi dato, era de 40 mil barris por dia, para 1960. Encontrei 
como presi dente, em 31 de janeiro de 1956, a produção média diária de 
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6.800 barris. Elevandose, desde então, em ritmo acelerado, a produção já 
atingiu, no mês de janeiro corrente, 42.000 barris por dia, ultrapas sando, 
assim, em dois anos apenas, a meta inicial fixada, que cor responde a 20% 
do consumo do país. Transformados em termos de divisas, esses números 
adquirem ainda maior relevância. Quando assumi o governo, a produção, 
o refino e o transporte do óleo na cional proporcionavam ao país, no plano 
da liberação cambial, uma poupança de 33 milhões de dólares, corres
pondentes ao ano de 1955. Já em 1956, a indústria nacional de petróleo 
pôde oferecer à nossa balança comercial uma economia de 80 milhões de 
dólares, para fechar o balanço de 1957 com uma contribuição que se prevê 
em 106 milhões.”

Como se vê, já no segundo ano do governo, a meta do petróleo 
prevista para 1960 havia sido ultrapassada.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Com os olhos no futuro

O ANO DE 1958 foi de tranquilidade política. Murilo Melo Filho, 
numa reportagem em Manchete, assinalouo de forma expressiva: “JK so
pra duas velinhas no bolo da Legalidade.” O Diário, de Belo Horizonte, ra
tificou essa opinião: “O Brasil foi restituído à tranquilidade e à confiança.” 
De fato, o horizonte estava desanuviado. Por ocasião de uma exposição de 
planos, projetos e maquetes de Brasília, realizada no edifício do Ministério 
da Educação, ressaltei, em discurso, o clima de tranquilidade que, desde 
algum tempo, já se respirava no Brasil.

Naquela época, a grande obra prioritária era, como não poderia 
deixar de ser, a construção de Brasília. Enquanto levantava as edificações 
do Plano Piloto, teria que prover, simultaneamente, a subsistência da fu
tura cidade. Decidi, assim, estimular o advento de uma série de indústrias 
necessárias à sua existência, convocando os capitalistas que eram entusias
tas da transferência. Após o impulso inicial dado pelo governo, essas in
dústrias foram surgindo naturalmente. No começo, tudo vinha de fora, no 
bojo dos caminhões que faziam as arriscadas travessias, de Belo Horizonte 
a Brasília ou de Anápolis a Brasília. Depois, com a ampliação do mercado 
local, esses bens passaram a ser produzidos na orla da cidade. Nas minhas 
excursões em helicóptero podia sentir a força do trabalho que se desenvol
via nas cercanias da nova Capital.
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A transformação processavase num ritmo uniforme e obede
cendo sempre às mesmas linhas. Abriase um desvio de estrada e, pouco 
depois, já existia ali uma bomba de gasolina. Ao lado da bomba, construía
se uma venda. Vinham, em seguida, as primeiras casas e, com estas, os 
pioneiros que se dedicavam às mais variadas atividades. Eram ferreiros, 
mecânicos, carpinteiros, comerciantes de secos e molhados. Com o pri
meiro dinheiro ganho nas transações, um terreno era adquirido. Vinha, 
pois, a derrubada do cerrado e no chão vermelho do Planalto iam surgindo 
aos poucos as hortas, os quintais, as plantações de arroz e de milho – en
fim, a pequena lavoura.

A transferência da capital representava um ato de coragem. Eu 
o dera, convencido de que não se tratava apenas de uma mudança da sede 
do governo. Procurei ressaltar essa circunstância em face da maquete da 
futura Capital: “Brasília não é uma improvisação, mas o resultado de um 
amadurecimento. Não é apenas uma mudança, mas o anúncio de uma 
reforma. O Brasil estava, há muito, necessitando de uma reforma de base, 
de uma reforma em tudo – de uma reforma nos costumes políticos, de uma 
reforma no seu conceito de estado paternalista. Vamos mudar o Brasil de 
posição. A mudança geográfica terá, forçosamente, de acarretar uma nova 
concepção de vida.” A partir de meados de 1957, o Planalto Central era um 
imenso campo de experimentação, ou melhor, fundiase ali um gigantesco 
laboratório. Fundiase, ali, em condições adversas, um admirável homem 
novo. Um homem de fé, inspirado por uma esperança que os reveses não 
tinham força para dissipar e que se mostrava disposto a renunciar a tudo – 
conforto pessoal, convivência com a família, prazeres proporcionados pela 
civilização – para construir o Brasil do futuro.

O progresso, como se sabe, é um fenômeno integrado. Quando 
se abre uma rodovia, a região por ela beneficiada alarga suas exigências. O 
horizonte se abre para todos e logo surgem novas necessidades de consu
mo. O homem, prisioneiro da acanhada realidade anterior, sentese liberto 
e, estreitando seu contato com o mundo, passa a ser vítima de emulações. 
Se não tinha geladeira, passa a desejála, porque a viu na casa dos seus 
amigos. Se não lia jornais, começa a lêlos, interessandose pelo que ocorre 
além das fronteiras da sua província. Em termos de realidade primária, esta 
é uma imagem simplista do progresso. Entretanto, quando transportada 
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para o plano espiritual, ela se apresenta bem mais complexa. As exigências 
se transformam em ânsia de conhecimento, e esta, não sujeita a limitações, 
impõe novas relações intelectuais e éticas. Meu programa denominado 
Educação para o Desenvolvimento levara em conta esses condicionamen
tos. Seu objetivo não era apenas dar educação, mas preparar a juventude de 
forma a ajustála às exigências do progresso.

O meu governo dera uma importância extraordinária ao proble
ma da energia elétrica. O plano previa, também, as situações de emergên
cia, que seriam enfrentadas através da instalação de termelétricas alimen
tadas a carvão e mesmo a óleo. Entretanto, nos países mais adiantados, o 
suprimento de energia já começava a se fazer através de um novo processo: 
as centrais nucleares.

Não iria permitir que o Brasil, que avançava aceleradamente em 
todos os campos, ficasse marginalizado no setor. No dia 10 de novembro 
de 1956, assinei um ato constituindo a Comissão Nacional de Energia 
Nuclear. O programa preliminar desse órgão era baseado em quatro pre
missas, relacionadas: a) com a situação financeira do país; b) com a cres
cente demanda nacional de energia; c) com o tempo a ser contado entre 
a data de assinatura dos contratos de compra dos materiais e o início de 
operação das usinas nucleares; e d) com o planejamento que se fizesse des
de logo das primeiras usinas nucleares no país. Com base nessas premissas, 
a Comissão aprovou certo número de diretrizes, das quais se destacavam 
estes quatro grandes pontos: a formação de especialistas; a obtenção de 
matériasprimas; a industrialização para a era atômica; e a utilização da 
nova forma de energia.

Em começos de 1956, elaborouse o projeto da Usina de Be
neficiamento de Urânio de Poços de Caldas. Essa usina ficaria localizada 
à margem da estrada que demanda Andradas e destinavase ao beneficia
mento do zircônio uranífero, existente em grande quantidade naquela re
gião. Concluído o projeto e adotado o processo de separação do urânio da 
caldazita, sugerido por uma empresa especializada francesa, tiveram início 
os trabalhos de terraplenagem para a instalação da usina, a 15 km de Poços 
de Caldas, que ocuparia uma área de 450 km2.

Simultaneamente, foram realizados trabalhos de prospecção – 
tanto pela Comissão Nacional de Energia Nuclear como por organiza
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ções estaduais e, também, por empresas privadas — em diversas regiões 
do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas 
Gerais, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E providen
ciouse, ao mesmo tempo, o início da execução da política de aquisição 
de matériasprimas, de forma a se estocar uma quantidade mínima de 
minérios indispensável à manutenção da rentabilidade das indústrias de 
mineração e beneficiamento. Em 1958, inaugurouse um reator de pes
quisas, na Cidade Universitária, em São Paulo. Tratavase do primeiro 
reator desse tipo a entrar em funcionamento em toda a América Latina, 
figurando, também, naquela ocasião, por sua capacidade técnica, entre 
os maiores existentes no mundo.

 No dia 25 de janeiro segui para São Paulo a fim de presidir à 
inauguração daquele reator. Às 11 horas, acionei, na cabina de controle, a 
chave que pôs o equipamento em regime crítico, através de um sistema au
tomático próprio, estabilizandose em 50 kW a potência do reator. Depois 
de observar o funcionamento do “caroço”, que produzia dentro da piscina 
uma luminosidade azulada, desci ao primeiro andar do prédio, onde se 
realizou a primeira experiência de ativação de amostra de prata. Esse rea
tor, do tipo piscina aberta, refrigerado e moderado a água leve, era dotado 
da capacidade térmica de 5 mil kW. Utilizava elementos combustíveis de 
urânio enriquecido de 20%, o que resultava em carga de 6 kg de U235, 
cedida pelo governo dos Estados Unidos, em consequência do Acordo de 
Cooperação para o Emprego Civil da Energia Nuclear. O reator atingira 
a criticalidade em 16 de setembro de 1957, e no dia 25 de janeiro do ano 
seguinte eu já o punha em funcionamento.

Aquela inauguração assinalava o início de uma nova era. O 
mundo havia passado a dispor de uma extraordinária descoberta. Levá
vamos uma vantagem sobre os demais países: tínhamos a matériaprima. 
Apesar da escassez de recursos, assumi uma atitude agressiva. Ao deixar o 
governo, o reator da Universidade de São Paulo estava em pleno funcio
namento. Havia providenciado as indispensáveis prospecções em grande 
parte do território nacional. A estocagem de minérios atingira, no final 
da minha administração, a 11 mil toneladas em números redondos. Es
tavam instaladas no Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo as 
três centrífugas, vindas da Alemanha, que faziam a separação isotópica do 
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urânio de peso atômico 235 do de peso 238. Em 1960, iria lançar a pedra 
fundamental da Usina de Poços de Caldas. E em 31 de dezembro de 1959, 
autorizei a Comissão Nacional de Energia Nuclear a tomar todas as provi
dências para a instalação imediata de uma central térmica núcleoelétrica, 
de alta capacidade, na bacia do rio Mambucaba, no estado do Rio.

Fora criada, assim, a infraestrutura indispensável para que o Bra
sil se preparasse para os desafios da era tecnológica. Competiria, a quem 
me sucedesse, prosseguir na execução do programa, já que se tratava de um 
projeto complexo e altamente dispendioso que não poderia ser realizado 
apenas por uma administração.

Março chegara e, com ele, as pesadas chuvas de verão para a 
região CentroSul. Mas quem abrisse os jornais e lesse os telegramas do 
Nordeste, só tomaria conhecimento de notícias trágicas. Uma nova e terrí
vel seca assolava, outra vez, o Nordeste.

Durante algum tempo, a população olhava o céu, num misto de 
terror e perplexidade. O camponês, ilhado na sua casa, assistia ao dramático 
espetáculo, sem nada poder fazer. O gado morria, plantações secavam. O 
celeiro ficava vazio. Enquanto março avançava, as populações consultavam 
a folhinha com inquietação. Havia uma data fatídica: 19 de março – dia 
de São José. O culto daquele dia mergulhava suas raízes numa superstição. 
Até o dia de São José ainda poderia chover. Caso isso não acontecesse, seria 
a seca. Todavia, como toda regra, esta também já apresentava exceções. No 
período de alguns decênios, o inverno ocorrera duas vezes depois de 19 de 
março. Todos tinham na memória aquelas exceções.

No Rio, a ameaça da seca já havia repercutido. Os jornais 
abriam colunas para anunciála de forma dramática. A tribuna do Con
gresso estava sempre ocupada por um representante do Nordeste. Todos, 
porém, falavam a mesma linguagem: verbas e mais verbas. Em face do que 
era noticiado pela imprensa, decidi agir com presteza. Tomaria medidas 
imediatas, de caráter provisório, apenas para minorar o sofrimento daque
la população. Enquanto essas providências estivessem sendo executadas, 
cuidaria de estudar o problema em profundidade, de forma a solucionálo 
definitivamente. No dia 17 de março, para a zona assolada pela seca enviei 
José Cândido Pessoa, diretor do Departamento Nacional de Obras contra 
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as Secas – DNOCS. Sua missão era a de observar os efeitos da estiagem, 
principalmente no interior da Paraíba, onde, segundo se dizia, já atingia 
a milhares o número de flagelados. Simultaneamente, combinei com o 
almirante Lúcio Meira, ministro da Viação, o aproveitamento dos que ha
viam abandonado suas terras nas obras federais em execução no Nordeste. 
E determinei aos órgãos responsáveis pelo abastecimento – Cofap e Saps 
– que providenciassem o encaminhamento de víveres, por via aérea, para 
as zonas mais atingidas.

Mal essas primeiras medidas haviam sido tomadas, eis que che
gam ao Rio, quase no mesmo dia, os governadores dos estados nordestinos. 
Parecia coisa combinada, mas não era. Cada um viera por iniciativa pró
pria, pressionado pelo clamor da opinião pública. Encontraramse, assim, 
no Rio, Gaioso Almendra, do Piauí; Matos Carvalho, do Maranhão; Pedro 
Gondim, da Paraíba; Dinarte Mariz, do Rio Grande do Norte; e Paulo 
Sarasate, do Ceará. Todos haviam feito a viagem com um único objetivo: 
obter do governo federal qualquer tipo de assistência.

Naqueles últimos dias, a situação se agravara muito no Nordes
te. Em algumas regiões já tivera início o êxodo dos moradores. Aprovei
tando a presença dos governadores nordestinos no Rio, promovi uma reu
nião no Palácio Rio Negro, em Petrópolis, onde me encontrava na ocasião. 
Convidei para esse encontro, além dos chefes dos executivos estaduais, três 
dignitários da Igreja – D. Eliseu Mendes, bispo de Mossoró; D. Eugênio 
Sales, bispo auxiliar de Natal, e D. Vicente Matos, bispo auxiliar do Crato 
– e, também, os deputados e senadores da região.

Debateuse longamente o problema e os senadores Rui Carneiro 
e Apolônio Sales, falando em nome dos presentes, resumiram em três itens 
básicos as medidas que eles julgavam indispensáveis para atenuar os efeitos 
do fenômeno: a) assistência às populações flageladas, através dos órgãos 
federais como o Serviço Social Rural, Legião Brasileira de Assistência e 
outros correlatos; b) liberação das verbas consignadas ao Nordeste a fim 
de que as mesmas pudessem chegar a tempo para dar trabalho, em obras 
públicas, aos retirantes; c) suplementação de verbas, através de votação de 
créditos especiais, para as regiões onde os recursos orçamentários normais 
não se revelassem suficientes.
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Em resposta, afirmei que havia tomado conhecimento efetivo 
da extensão e gravidade do problema dois dias antes e que, incontinenti, 
ordenara as providências que o caso exigia. Relatei as instruções dadas ao 
Ministério da Viação, assim como à Cofap e ao Saps, e os informei sobre 
a viagem do diretor do DNOCS à Paraíba. Antecipandome àquele apelo, 
já concedera créditos no total de 105 milhões de cruzeiros, destinados à 
abertura de estradas, canais de irrigação e pequena açudagem na região 
nordestina. Aquelas medidas, conquanto aleatórias, permitiriam a fixação 
à terra de boa parcela de nordestinos, evitandose o êxodo, de ruinosas 
consequências, quer do ponto de vista social, quer econômico para os esta
dos atingidos pela calamidade.

Concluí por afirmar que havia convocado aquela reunião com 
um único objetivo: a criação de uma comissão para coordenar o auxílio ao 
Nordeste. Essa comissão teria flexibilidade de atuação, a fim de se evitar a 
burocracia, e seria constituída de representantes dos Ministérios da Fazen
da, do Trabalho, da Saúde e da Viação e sugeri que o seu presidente fosse o 
próprio ministro da Viação, o almirante Lúcio Meira.

A batalha seria árdua e requeria algum tempo para ser desenca
deada. No momento, a grande chaga estava sangrando e era preciso estan
car a hemorragia. Urgentes e complexas medidas foram tomadas. Ordenei 
a remessa imediata para o Nordeste de charque e feijão, cabendo à Marinha 
Mercante assegurar o rápido transporte do carregamento. A Cofap passara 
a adquirir gêneros nos mercados do Rio e de São Paulo, os quais, uma vez 
estocados, eram embarcados para o Norte. Foram chamados à capital to
dos os presidentes das Comissões de Preços dos estados do Nordeste, a fim 
de informar sobre os estoques de gêneros alimentícios existentes nas suas 
respectivas áreas de jurisdição. O ministro da Viação autorizou a admissão, 
como diaristas, de milhares de flagelados nas várias rodovias que se cons
truíram na região. A mesma ordem fora dada ao DNOCS e, como seus 
estoques de ferramentas pudessem se revelar insuficientes, providenciouse 
simultaneamente a aquisição de picaretas, de pás e de carrinhos de mão em 
número suficiente para atender a 60 mil trabalhadores.

Enquanto essas providências eram tomadas, chegavam do Nor
deste notícias inquietadoras. Em Pentecostes, no Ceará, o comércio fecha
ra as portas, temeroso de que tivesse início a pilhagem. Nas ruas da cidade, 
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10 mil flagelados vagueavam, pedindo água e pão. Outros 10 mil estavam 
concentrados em Iguatu, e imploravam trabalho. Em Quixadá, 80% dos 
rebanhos já haviam sido perdidos. O que ocorria no Ceará reproduziase 
no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Piauí e no interior de Pernam
buco. Havia fome e desespero por toda a parte. Entretanto, o êxodo ainda 
não tivera início.

Finalmente, o dia de São José chegara sem chuva. A impassibi
lidade da natureza era um aviso. Em seguida, uma ordem inaudível, trans
mitida de ouvido a ouvido, percorrera todo o Nordeste: “Salvese quem 
puder!” Ergueramse os que estavam sentados. E de todos os cantos sur
giram retirantes. Cada biboca, cada sítio, cada morro contribuía com um 
magote. Os participantes eram todos iguais, sandálias nos pés, roupas em 
frangalhos, faces encovadas. O grande êxodo teve início. Quando a notícia 
chegou ao Rio, dei ordens a Lúcio Meira para que seguisse imediatamente 
para o Nordeste.  



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

O desafio da África

NÃO ME ERA POSSÍVEL deixar o Rio naquele momento. Duas 
questões tomavam necessária minha presença na sede do governo: a ela
boração de uma circular, contendo instruções para a desincompatibiliza
ção dos integrantes do governo que desejassem concorrer às eleições de 
outubro daquele ano; e a visita de Arturo Frondizzi, presidente eleito da 
Argentina que, a meu convite, teria lugar no dia 8 de abril.

Solicitei a Vítor Nunes Leal, chefe da Casa Civil, que estudasse 
o assunto das desincompatibilizações e me fornecesse os argumentos jurí
dicos que servissem de base à projetada circular. Meu propósito, ao tomar 
essa iniciativa, era assegurar a maior liberdade aos partidos, de forma que 
o pleito pudesse ser realizado num perfeito clima de isenção política e de 
franquias democráticas.

Chamei José Maria Alkmin ao meu gabinete para uma troca de 
impressões. Sabia que sua intenção era a de candidatarse à reeleição como 
deputado por Minas, mas como exercia o cargo de ministro da Fazenda, o 
problema deveria ser abordado com a devida antecedência. Além do mais, 
Alkmin era meu íntimo antigo, e a questão da desincompatibilização seria 
discutida com absoluta franqueza e lealdade.

Alkmin vinha realizando uma excelente administração na sua 
pasta e meu interesse apontava no sentido da sua permanência. Entretanto, 
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ele possuía suas razões para concorrer ao novo pleito. Era uma tradição que 
desejava conservar: ele e o padre Arruda Câmara eram os dois únicos depu
tados que, desde 1934, vinham exercendo o mandato ininterruptamente. 
Não desejava quebrar aquela continuidade, que a muitos poderia parecer 
sem importância, mas para ele, tinha um significado todo especial. Con
cordei com os seus argumentos e disselhe que, em face daquela disposição, 
teríamos que pensar, desde logo, em quem deveria ser seu substituto. 

A situação no Nordeste apresentavase cada vez mais confusa. O 
almirante Lúcio Meira, logo que chegara ao Nordeste, passara a visitar as 
zonas mais atingidas pela seca. Os primeiros víveres, enviados por via aérea, 
já tinham sido distribuídos às principais concentrações de flagelados, no 
interior do Ceará e da Paraíba. E mantimentos que tinham seguido pelo 
vapor Itaité deveriam chegar, naqueles próximos dias, em Fortaleza e Ca
bedelo. Outros navios encontravamse em viagens, como o Loide Peru e o 
Rio Piabanha, com maiores carregamentos.

As iniciativas do governo, no sentido de dar trabalho aos flagela
dos, prosseguiam em ritmo satisfatório. Em matéria de açudagem, nume
rosos proprietários de terras e lavradores estavam recebendo empréstimos, 
auxílios e subvenções para a construção de açudes em suas glebas.

Estas eram obras de emergências feitas apenas para fazer face 
à calamidade. Existiam, ainda, as definitivas, decorrentes de planos com 
objetivos prefixados, que constituíam esforços para minorar ou evitar os 
efeitos da seca nas regiões por elas beneficiadas. Entre elas, destacavamse 
duas da maior importância e consideradas as maiores até então realizadas 
no Nordeste: a barragem de Araras, no Ceará, que estaria concluída dois 
meses mais tarde, e o açude de Banabuiú, que represaria um bilhão e meio 
de metros cúbicos de água.

Apesar do enorme esforço feito, nem sempre os socorros che
gavam ao seu destino. No dia 26 de março, o general Lott procuroume 
para denunciar falhas e irregularidades na distribuição dos gêneros ali
mentícios. As informações de que dispunha lhe haviam sido fornecidas 
por comandantes do seu Ministério, sediados nos estados nordestinos. 
Segundo aqueles militares, a eficiência dos serviços de socorro estava sen
do impedida por interferência dos chamados “fornecedores”. Tratavase 
da “indústria da seca” que renascia com vigor em todas as épocas de cala
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midade na região. Pouco depois, surgiram os agitadores tentando suble
var os flagelados e atirálos contra as autoridades. Desta vez, o pretexto 
utilizado era o salário de 40 cruzeiros diários, pago pelos órgãos federais 
aos que estavam sem trabalho. De fato, a paga era pequena, mas repre
sentava o que se poderia fazer na emergência, tendo em vista o volume 
de mão de obra disponível.

Todos esses fatos indicavam a necessidade de se encontrar, com 
urgência, uma solução definitiva para o Nordeste. Lúcio Meira, que per
correra a região, voltara satisfeito, declarandome que a população vinha 
sendo convenientemente socorrida. Entretanto, o senador Rui Carneiro 
havia me procurado para solicitar que não deixasse de visitar o Nordeste e 
visse, com os próprios olhos, o que ali estava ocorrendo. Recebi aquela vi
sita como uma advertência. Rui Carneiro elogiava o trabalho de alguns ór
gãos federais, mas mostravase reticente em relação a outros. E, concluindo 
sua impressão sobre a ação oficial na região, exortoume: “É melhor ir lá, 
presidente. Só o senhor poderá descobrir os erros do que ali se está fazendo 
e corrigilos a tempo.” Tive vontade de seguir imediatamente para o Nor
deste. Arturo Frondizzi chegava ao Rio no dia seguinte e, embora contra
riado, tive de retardar aquela visita por alguns dias.

O presidente eleito na Argentina chegou ao Rio no dia 8 de 
abril. No banquete que lhe ofereci no Palácio Itamaraty, proferi um dis
curso abordando um tema que serviria de base às conversações que iríamos 
manter, depois, sobre as relações dos nossos países e sobre os problemas da 
América Latina, considerada como um todo: “V. Exa. sabe que está defi
nitivamente superada a era das disputas por questões de liderança e que 
somos um grupo de nações livres, todas desejosas de se entenderem, de se 
ajudarem, de vencerem juntas.”

Na sua resposta, o presidente argentino, depois de ressaltar nos
sas afinidades históricas, definiu sua linha de ação: “Como o do Brasil, o 
povo argentino considera que as pessoas e os direitos humanos são sagra
dos. Quer que a vida do homem e suas manifestações individuais ou cole
tiva estejam resguardadas por um sistema de garantias jurídicas, políticas e 
sociais que elimine o temor, a insegurança e a violência. Quer fazer efetivas 
as instituições e as liberdades democráticas; quer, sobretudo, que se respei
te o direito à livre expressão de ideias, que consiste não somente em dizer 
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o que se pensa, senão, também, exercer, sem entraves, o direito de discutir 
e de criticar os homens do governo.”

O que Frondizzi pregava era o mesmo que eu vinha fazendo no 
Brasil desde a campanha eleitoral. A única diferença em nossas atitudes era 
que ele estava no plano teórico. Não havia assumido ainda as rédeas do go
verno, e eu já dispunha de uma larga vivência, de todos aqueles problemas. 
Essa identidade de pontos de vista facilitou as conversações que realizamos 
fora dos programas oficiais. Frondizzi vivia, como eu, o drama de tentar 
conciliar a democracia com o desenvolvimento. No meu caso, um pedaço 
de bom caminho havia sido percorrido. O Programa de Metas vinha sendo 
executado com êxito. A industrialização processavase sem abalos internos. 
Entretanto, havia um ponto fraco, ou melhor, uma zona neutra que não 
reagia aos incentivos governamentais. Tratavase do setor agropecuário. Ao 
lado de uma indústria que se agigantava a cada momento, vegetava em 
marasmo uma agricultura atrasadíssima. Sentia que o problema não era 
propriamente agrícola, mas de mudança de mentalidade. Havia adubos em 
quantidade para aumentar a produtividade nos campos, mas os proprie
tários rurais não desejavam sair da rotina em que haviam sido educados.

Que fazer para corrigir aquela mentalidade? No CentroSul do 
país o problema ainda poderia ter solução. As estradas que se rasgavam, 
as usinas que forneciam força, as siderúrgicas que exploravam o minério 
abriam numerosas frentes de trabalho e o reflexo dessas colmeias de ativi
dades deveria contribuir para alterar o sistema de vida nas áreas rurais. O 
que se verificou, porém, não foi a emulação. A riqueza que se produzia no 
litoral dera início a um inesperado fenômeno socioeconômico: a urbani
zação das massas rurais. Em face dessa angustiante realidade, numerosas 
interrogações logo se impuseram. Como fixar o homem à terra? Como 
criar vínculos que o tornassem fiel à sua tradição agrária? Como estimular 
as fontes de produção da área rural, para transformála em celeiro de cres
cente população litorânea?

Olhava para o Nordeste e sentia que ali já se impunha a de
cisão de solução definitiva. A seca era um fenômeno periódico e para 
problemas dessa natureza existiam providências de urgência. Entretanto, 
por muito zeloso que me mostrasse em prestar assistência aos flagelados, 
não estaria enfrentando o problema, mas apenas minorando seus efeitos. 
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A ação teria que obedecer a uma diretriz mais profunda. Uma diretriz 
que fosse no âmago da situação e revolucionasse as próprias condições 
do meio. Teria de conceber um plano – a longo prazo, evidentemente, 
– que extinguisse, de uma vez por todas, a erupção daquela chaga. E os 
rudimentos do que seria mais tarde a Sudene começaram a se delinear na 
minha mente.

O Nordeste era um desafio. Um desafio assustador, mas re
gional. O Brasil integrava um continente e, como parte desse conjunto, 
sofria de enfermidades que eram idênticas aos seus irmãos da mesma área 
geográfica. Desde algum tempo, a América Latina passara a sofrer a con
corrência de diversas nações jovens da África, que, rompendo as cadeias 
do colonialismo, abriam os olhos para o mundo. Eram produtoras de 
matériasprimas – como nós – e vinham tendo seu progresso acelerado 
graças à ajuda econômica dos Estados Unidos. Havia uma outra razão 
para que os latinoamericanos se inquietassem com aquela competição. 
Os salários pagos naquele continente eram ínfimos, daí a facilidade com 
que os produtores africanos venciam os da América Latina, quer no mer
cado europeu, quer no dos Estados Unidos.

Nunca fui contra a competição, a corrida para a conquista de 
novos mercados. Minha objeção era ao modo como essa concorrência vi
nha se processando, isto é, através do auxílio financeiro dos Estados Uni
dos. E duas perguntas passaram a me preocupar com a maior frequência: o 
que poderia ser, e não era, a América Latina? E o que poderiam fazer, e não 
faziam, os Estados Unidos pelo resto do continente? O problema entrara 
em sua fase aguda em face de uma viagem do então vicepresidente Ni
xon a Marrocos, Gana, Libéria, Uganda, Sudão, Líbia e Tunísia, em 1957. 
No relatório que apresentara ao presidente Eisenhower, condensando as 
impressões que colhera durante sua excursão, fizera diversas recomenda
ções frisando particularmente os seguintes pontos: a) os Estados Unidos 
“devem conceder crescente prioridade” às suas relações com a África; b) a 
África “evolui rapidamente” e o sentido daquela evolução poderia muito 
bem manifestarse como um fator decisivo no conflito entre as forças da li
berdade e o comunismo internacional; e c) o futuro diria se a maneira pela 
qual o Estado de Gana alcançara sua independência, conservando laços 
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com a Comunidade Britânica, poderia constituir uma fórmula aplicável a 
“outros casos”.

Em face da atitude de Nixon, os governos das nações latino
americanas passaram a acompanhar os acontecimentos que ocorriam na 
África. Constatavam, com ansiedade, a crescente produção agropecuária e 
mineral do continente negro – e justamente nos setores que representavam 
as bases da economia de seus países. Entretanto – será justo relatar – aquele 
desenvolvimento tivera início, na realidade, bem antes da visita de Nixon. 
Surgira logo depois da Segunda Guerra, devido quase exclusivamente aos 
auxílios econômicos prestados pelo governo de Washington às metrópoles 
europeias, a partir de 1945. Assim formarase um clima de apreensões e em 
todos os parlamentos latinoamericanos levantaramse vozes clamando por 
providências. Era urgente que se evitasse o colapso da economia da Améri
ca Latina. Fora na vigência dessa atmosfera de inquietações que eu iniciara 
minha campanha política, em disputa da sucessão presidencial.

Depois que assumi o governo, a situação ainda mais se agravara. 
A criação do Mercado Comum Europeu, e os planos de integração eco
nômica euroafricana haviam aprofundado e emprestado maior amplitude 
aos nossos justos receios. Muitos argumentos dos que tinham negado a 
importância daquela concorrência haviam caído por terra: a produção do 
café na África aumentava assustadoramente; a banana, o sisal, as madei
ras, o algodão e a carne acusavam, igualmente, índices de crescimento. E, 
fechando o círculo daquela sucessão de fatos desagradáveis, surgira, em 
1957, o relatório de Nixon, recomendando ao governo de Washington 
primazias no trato dos problemas que afligiam as jovens nações da África.

Nas entrevistas que mantive com Frondizzi, todos esses aconte
cimentos foram exaustivamente debatidos. O presidente argentino parti
lhava do meu pensamento, no sentido de que uma atitude fosse tomada. 
E a ideia do que seria mais tarde a Operação PanAmericana surgiu, de 
súbito, no meu espírito.

No dia 10 de abril, o presidente Frondizzi regressou a Buenos 
Aires. No Congresso prosseguia a atoarda dos deputados e senadores nor
destinos reclamando verbas. Ao concedêlas, tive o cuidado de vinculálas 
às obras de assistência e de socorro, de forma a evitar os tradicionais desvios. 
Pedi aos comandantes das unidades militares, sediadas no Nordeste, que 
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estivessem atentos e trouxessem ao meu conhecimento as irregularidades 
que se verificassem. Enquanto me preparava para a viagem, intensifiquei 
as remessas de equipamentos para as zonas flageladas. Eram instrumentos 
diversos, como foices, enxadas, machados, picaretas, forjas, bigornas e car
rinhos de mão. Além dessas providências – destinadas a dar trabalho aos 
flagelados e fixálos à terra –, determinei que vinte aviões da FAB partissem 
da base aérea do Galeão conduzindo considerável quantidade de víveres.

Tomadas todas essas providências, no dia 17 de abril segui para 
Fortaleza. Iria tentar, através de uma visão pessoal daquela tragédia, desco
brir uma maneira de apagar a chaga que, desde o Império, era um motivo 
de vergonha para o Brasil.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

A grande seca

MINHA EXCURSÃO PELO NORDESTE prolongouse por três 
dias de observação intensa, de troca de opiniões, de contato com o povo. 
Ao chegar a Fortaleza, segui imediatamente para o interior do Ceará, a fim 
de visitar as obras do açude de Araras. Durante o trajeto, o governador 
Paulo Sarasate lembrava as tragédias de secas anteriores. Em 1897, cerca 
de 20 mil pessoas haviam morrido de fome às portas de Fortaleza. E nada 
pudera ser feito para socorrêlas.

Das conversas que mantive com as autoridades locais, chegara 
à conclusão de que o ponto nevrálgico do problema continuava sendo 
remediado. Em Araras, por exemplo, tive a oportunidade de ver 10 mil 
retirantes empregados nas obras do açude. Entretanto, tudo aquilo eram 
paliativos. Cada vez me convencia mais de que deveria partir para outras 
soluções. Disseramme que em Serra Talhada os flagelados alimentavamse 
de cozidos de umbu com cinza.

Quando passei por Quixadá, vi a seca em toda a sua tragédia. 
Nada restava do que ali fora plantado, com exceção do algodãomocó. 
Assemelhavase a uma lavoura fantasma: galhos secos e retorcidos, brace
jando ao vento, sem uma folha sequer. E, ao longo dos caminhos, aquele 
caudal humano – gente de todas as profissões, arrastandose na poeira, 
com as sandálias já em pedaços.
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Visitei a cidade de Sousa, já na Paraíba. Ali pernoitei na fazenda 
de um engenheiro do DNOCS. A sede ficava no centro de uma imensa 
planície – aquela planura e os espinheiros da caatinga. A impressão era a de 
acharme no interior de uma fornalha.

 No dia seguinte, cerca das 5 horas da manhã, comecei a ouvir 
um zunzum, que me chegava como um distante ruído de mar. Surpreendi
me. Estávamos bem no coração do Nordeste e não era possível que por ali 
existissem ondas. Entretanto, aquele som cavo, soturno, a cada momento 
se fazia mais próximo. Abri a janela para ver o que era. Em frente a casa, 
cerca de 20 mil retirantes aglomeravamse em desordem. Tinham feito 
uma pausa para matar a sede, pois havia um poço no terreiro.

Deixei o quarto e, ao chegar à sala, falei ao engenheiro sobre a 
necessidade de dizer algumas palavras àqueles infelizes. Ele tentou dissu
adirme, alegando que os retirantes eram homens desesperados, que nada 
respeitavam. Não dei importância à objeção e perguntei se ali havia um 
caminhão. “Há, presidente, um caminhão velho que não aguenta a via
gem” – respondeume intrigado. Pedilhe então que mandasse trazêlo até 
a porta, pois iria utilizálo como palanque de comício.

Quando o caminhão apareceu, subi no tablado e mandei que o 
levassem para o meio da multidão. Aquela hora – 5 da manhã – senti o sol 
no rosto como se fosse uma brasa. À medida em que o caminhão avançava, 
ia percebendo o sofrimento daquela gente. Homens, mulheres e crianças – 
todos irmanados na mesma e imensa desgraça. Perto do caminhão, vi uma 
mulher cercada de quatro filhos. Havia fincado dois paus no chão e impro
visara uma coberta de galhos secos. “O que vocês comem?” – perguntei. 
Ela olhoume com grandes olhos compassivos e respondeu num fiozinho 
de voz: “Feijão com rapadura uma vezinha só por dia.” Tinha na mão uma 
cuia vazia que servia de prato para os cinco. “E quando acaba o feijão?” – 
indaguei ao verificar que estava seco o embornal que deveria conter aqueles 
mantimentos. “Bem, aí não se come, né?”

Acenei, então, aos retirantes, convocandoos para perto do ca
minhão. Quando os vi reunidos em torno de mim, disselhes que, durante 
a viagem, vira as estradas atulhadas, as plantações destruídas, os rios e os 
córregos secos e que aquele espetáculo me compungira. Antes de sair do 
Rio, já tinha dado ordens para que o socorro não lhes faltasse e, de fato, 
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ele estava chegando às cidades que ficavam mais próximas dos grandes 
centros. Mais mantimentos e remédios vinham a caminho, e que eles não 
desesperassem. Eu era o primeiro presidente da República que visitava as 
zonas flageladas e, se o fazia, era porque desejava resolver aquele problema. 
Haviam me recomendado que não me aproximasse deles porque, estando 
desesperados, poderiam desacatarme. Não fizera caso da advertência e ali 
estava para ouvirlhes as queixas e atenderlhes os pedidos. Salientei que 
teria vergonha de ser presidente da República se não cicatrizasse aquela 
chaga. E concluí: “Esta é a última seca que assola o Nordeste! Assumo 
este compromisso com vocês e façoo não desfrutando o conforto de um 
Palácio presidencial, mas aqui, sobre este caminhão. Todos serão contra
tados imediatamente como diaristas nas obras do governo. Em Araras, 10 
mil retirantes já estão trabalhando. Ganham o suficiente para comer, mo
rar e vestir. O que vocês têm a fazer será dirigiremse para as cidades e 
colocaremse em filas. Quando lá chegarem, ali já existirão ordens minhas 
para darlhes emprego. Peçolhes apenas que tenham um pouco mais de 
paciência e confiem em mim.”

Aguardei a reação da multidão, mas nada aconteceu. Nem uma 
voz se fez ouvir, quer para agradecer as providências, quer para discutir a 
situação. Os milhares de infelizes apenas me olhavam. Era como se esti
vessem anestesiados. Junto ao caminhão estava um velho apoiado num 
pedaço de pau e coberto de poeira. “Onde mora?” – pergunteilhe numa 
tentativa de estabelecer qualquer diálogo. “Umas vinte léguas daqui” – bal
buciou com voz sumida. “Para onde vai?” – interrogueio de novo. Torceu 
a boca num arremedo de sorriso: “Lugar nenhum. Vou sendo levado.”

Aquele sofrimento vinha se repetindo desde o Império. Pedro II, 
ao tomar conhecimento do que representava uma seca, dissera, indignado: 
“Se não houver recursos no Tesouro, que se vendam as joias da Coroa, mas 
essa gente tem de ser socorrida.” O Império passara. Viera e se fora a Repú
blica Velha. Em 1953, Getúlio Vargas estivera a braços com outra grande 
seca. O problema era cíclico e atravessava os regimes políticos. Entretanto, 
havia chegado a hora do Brasil pagar o tributo que devia àqueles infelizes. 
Esse compromisso eu o assumira sobre um caminhão, na cidade de Sousa, 
no interior da Paraíba.
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Ao regressar do Nordeste, chamei Sete Câmara, subchefe do Ga
binete Civil, e, após relatarlhe a impressão que tivera da seca, disselhe: 
“Aquilo não pode continuar. Temos de resolver o problema de uma vez. 
Desejo que converse com os técnicos que trabalham conosco e encontre 
uma solução com urgência. Não quero uma providência paliativa, mas 
uma solução definitiva, apoiada em bases técnicas.”

Sete Câmara explicoume que já havia um grupo de trabalho, 
funcionando no BNDE, com a incumbência de estudar o assunto. Desse 
GT faziam parte, entre outros técnicos, Israel Klabin, Luís Carlos Mancini e 
Celso Furtado. Informoume que iria se entender com aquele GT e que, em 
seguida, me daria uma informação segura sobre o trabalho que estava sendo 
realizado. Ao concluir nossa conversa, disselhe em tom imperativo: “Trata
se de uma questão de honra. Assumi um compromisso e vou cumprilo.”

Dois dias após meu regresso do Nordeste, assisti das janelas do 
Catete a uma cerimônia que me encheu de orgulho: o desfile da Bandeira 
Automobilística Brasileira, organizada para a apresentação oficial do pri
meiro automóvel brasileiro de passageiros – o “SedanTurismo DKWVe
mag” – fabricado em São Paulo. Esse desfile era integrado por 80 carros, 
vindos de São Paulo, fabricados em Ipiranga e que já haviam desfilado pelo 
centro da cidade. No salão do Copacabana Palace Hotel estavam expos
tas todas as peças do “SedanTurismo”, revelando que cerca de 50% delas 
eram de fabricação nacional.

Na inauguração da exposição, aproveitei a oportunidade para 
fazer um retrospecto do que fora a luta para a implantação da indústria 
automobilística no país. “Aqui estamos” – declarei – “não para plantar uma 
semente, mas para festejar uma colheita.” De fato, aquela era uma das 
etapas decisivas da industrialização nacional. Fiz uma recapitulação do es
forço realizado, no sentido de atrair investimentos externos para o país e de 
distribuílos segundo a capacidade industrial de cada região, sem levar em 
conta possíveis ressentimentos pessoais.

A indústria automobilística era uma realidade incontestável. Es
távamos ainda um pouco além do segundo aniversário do governo, e as vi
tórias obtidas eram de tanta magnitude que, embora houvéssemos fixado, 
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para 1960, a meta de produção de 6 mil unidades, o ritmo da produção já 
nos obrigava a revisar essa meta, elevandoa para 217 mil veículos.

Em face da minha viagem ao Nordeste, alguns jornais mostra
ramse curiosos em saber o que resultara daquela excursão, já que os depu
tados da região insistiam em manter o problema sempre em debate no Palá
cio Tiradentes. Numa entrevista coletiva, que concedi, revelei com a maior 
franqueza o que pudera observar durante a excursão. A preocupação inicial 
do governo fora evitar os deslocamentos em massa; e a maneira de fixar o 
homem a seu habitat havia sido a de empregálo em obras públicas, que lhe 
garantissem a sobrevivência de suas famílias. Cerca de 250 mil nordestinos 
já trabalhavam naquelas obras e, dentro de alguns dias, o total ascenderia a 
meio milhão de homens. Era preciso colocar no Nordeste, o mais rápido 
possível, pelo menos 150 mil toneladas de alimentos básicos, tais como fei
jão, farinha, charque e rapadura. Os navios mercantes de cabotagem levavam 
cerca de 15 dias no percurso, o que agravaria a situação. Recorri, pois, ao 
transporte aéreo – transporte que se estava realizando, cada dia mais intensa
mente, pela cooperação espontânea de empresas comerciais e de unidades da 
FAB. O abastecimento resolveria o principal problema da seca, que não era, 
como se pensava, só o da água, mas sim o da fome, uma vez que a estiagem 
prolongada havia destruído as lavouras e dizimado a criação.

Durante algum tempo, eu pensara que uma açudagem intensi
va poderia constituir um remédio e, nesse sentido, dei início a um vasto 
programa de construção de barragens e de represas. Concluí, depois, que 
a irrigação, por si só, não minoraria o sofrimento daqueles 20 milhões de 
brasileiros. Que adiantaria a irrigação, em face de uma agricultura primi
tiva? Resultaria dessa providência que os açudes, em vez de um fator de 
desenvolvimento agrícola, teriam sua utilidade reduzida, já que se conver
teriam, aos poucos, em simples reservatórios de água potável.

O plano definitivo teria de ser bem mais ambicioso. Para que 
se compreenda a complexidade do desafio que constituía o Nordeste, será 
necessário que se recue ao passado. Aquela ponta geográfica do Brasil for
marase sob a influência de estranhos e poderosos fatores. Havia o clima. 
A miséria dera origem ao fanatismo religioso. O isolamento social criara 
o banditismo. E, por fim, a influência da terra despertara nos espíritos o 
sonho messiânico da Terra Prometida.
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Como escreveu Roger Bastide, “o ritmo da vida no Nordeste 
está estreitamente ligado ao ritmo das estações”. Isto quer dizer que a seca 
do verão e as chuvas do inverno sempre condicionaram, ali, a existência 
do homem. Quanto ao boi e às demais criações, ninguém se preocupava. 
Soltavamnos no campo, ao deusdará, para que descobrissem, por inicia
tiva própria do instinto, o que comer e beber.

A vaca, porém, constituía parte da família. Dava leite às crianças 
e, por isso, era criada dentro de casa. À medida que a estiagem se agravava, 
o sertanejo requintavase no seu desvelo ao animal de estimação. Pouco 
depois, como as vacas, depauperadas pela inanição, já não conseguiam fi
car de pé, passavamlhes correias de couro sob o ventre e conservavamnas 
suspensas, para que as patas não tocassem o chão. Nessa posição, eram 
alimentadas com restos de ramos de mimosa e davamlhes diariamente 
uma ração de água.

Tinha início, então, o drama da longa espera. O sertanejo, já 
descrente da ajuda divina, mergulhavase nas adivinhações, nos rituais, no 
regime das rezas para fazer chover. A 1o de janeiro iniciavamse as sortes – o 
dia 1o deste mês representava o mês de janeiro, o dia 2 era fevereiro, o dia 
3 era março e assim por diante até o sexto mês, junho, que é o último da 
estação das chuvas. Se chovesse num desses dias, era porque choveria no 
decorrer do mês correspondente.

Esse ritual, observado por todos os membros da família, quase 
sempre tinha suas indicações reforçadas por insinuações, decorrentes de 
outras observações da natureza, Nuvens na serra significavam chuva; nu
vens no vale, sol. Se a primeira lua de janeiro voltava as pontas para o sul, 
o inverno seria bom; caso contrário, teria começo a estiagem. O canto dos 
pássaros, sua maneira de fazer os ninhos, os saltos das cabras, a invasão 
de bandos de lagartos ou de formigas vermelhas, os locais que as aranhas 
escolhiam para tecer suas teias – tudo era pretexto para adivinhar o que 
aconteceria em relação ao tempo. Promessa de dias melhores ou anúncio 
de tragédia. E se continuava a não chover, realizavamse procissões ou se 
acorrentava Santo Antônio. Este santo, piedoso e alvo de tanta devoção, 
passava, então, por uma série de “castigos” – apanhava surras, era deixado 
de cabeça para baixo dentro de um copo de cachaça, era cozido com feijão 
na panela. Se nada desse certo, então, era hora de partir.
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Muitas secas ficaram famosas: a de 17901793, conhecida como 
a “Grande Seca”; a de 18241825, que se fizera acompanhar de uma epi
demia de varíola; e principalmente a de 18771879, com 5.780 mortos, 
125 mil expatriados, dos quais alguns foram obrigados a comer cadáveres 
pelo caminho para também não morrerem de fome; a de 1915, com 30 
mil mortos, 42 mil imigrantes e o desaparecimento de 680 mil bois, mais 
de dois milhões de cabras e carneiros, 112 mil burros e 211 mil cavalos. 
Mais perto, houve ainda a de 1932. E, por fim, aquela grande seca, que me 
roubava horas de sono.

Convém ressaltar, todavia, que a seca não era a única desgra
ça que assolava o Nordeste. Juntavamse a ela o fanatismo religioso e o 
banditismo. Os três fenômenos viviam associados, alimentandose reci
procamente. Como a estiagem levava ao abandono das propriedades e à 
subversão da ordem estabelecida, criavase, na região, o caldo de cultura 
indispensável para o advento do cangaço. O fanatismo religioso, por seu 
lado, constituía um subproduto da fome.

Este era o desafio que nenhum governo, anterior ao meu, reve
lara a intenção de enfrentar. Durante as muitas excursões que fizera pelo 
Nordeste, fui formando a opinião de que uma providência deveria ser to
mada para integrar aquela região no contexto brasileiro. Aquela seca, que 
tinha pela frente, agira como um fator de balizamento do tempo. O povo 
estava cansado das soluções provisórias, da repetição periódica do fenôme
no. O problema teria de ser resolvido. Não através de medidas políticas, 
mas segundo um rígido planejamento técnico.

Este foi o compromisso que tomei comigo mesmo, e iria cum
prilo, acima da burocracia e contra a resistência dos “industriais da seca”.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

A ideia da Operação Pan-Americana

ENQUANTO SETE CÂMARA discutia com os técnicos do BNDE 
uma possível solução para o problema do Nordeste, outros acontecimentos 
de importância ocorreram, quer no próprio país, quer no cenário interna
cional. No dia 29 de maio, inspecionei mais uma vez as obras da barragem 
de Três Marias, nas proximidades da embocadura do rio Borrachudo, no 
São Francisco.

Os trabalhos preliminares da importante represa tinham sido 
iniciados em junho do ano anterior. Em novembro, haviam sido termi
nados os trabalhos de desvio do leito do rio e, em abril, ficara concluída a 
compactação de aterro da barragem. Estavam trabalhando nas obras cerca 
de 16 mil operários, 20 engenheiros, em dois turnos de 10 horas cada um.

Aproximavase, entretanto, o prazo para as desincompatibiliza
ções, impostas pela Lei Eleitoral. Em face das eleições, que se realizariam 
em outubro, o governo manterseia absolutamente neutro, assegurando 
a todos os partidos as mesmas garantias para o exercício pleno do direito 
do voto. Além da circular que enviara a todos os órgãos da administração 
federal, procurei dar a maior ênfase possível a essa atitude de isenção políti
ca, dirigindo, a respeito, uma alocução ao povo, através da Hora do Brasil. 
Poucos dias mais tarde, enviei aos chefes dos Gabinetes Civil e Militar 
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uma ordem de serviço determinando que fossem imediatamente restituí
das aos órgãos de origem todas as propostas de admissão de servidores que 
se encontrassem à disposição da Presidência da República. Recomendava, 
ainda, que durante a vigência do decreto, acima referido, não fossem en
caminhados à Presidência quaisquer indicações para provimento de cargos 
ou funções, salvo nas hipóteses ali expressamente ressalvadas e mediante 
completa justificação, em cada caso, da necessidade administrativa do res
pectivo ato.

Esse procedimento revelava uma nova mentalidade na condução 
dos assuntos políticos do país. Até então, os governos tudo faziam para as
segurar a vitória de seus candidatos e essa prática pouco recomendável her
damola do Império. Procurei reformular a posição do governo em face das 
lutas eleitorais. Em primeiro lugar, nunca neguei aos adversários o que me 
parecesse justo. Diante de qualquer reclamação, denúncia ou advertência, 
desde que de caráter coletivo, sempre tomei a iniciativa de ouvir os acusado
res, procurando reparar a injustiça por acaso cometida. Em segundo lugar, 
governava o Brasil em função das suas necessidades, e não de acordo com o 
apoio eleitoral que recebi durante as eleições. A esse respeito, o que fiz por 
São Paulo é típico. Apesar da ínfima votação ali obtida, nunca neguei ao 
grande Estado os melhoramentos a que tinha direito, pela grandiosa obra de 
progresso que seus filhos estavam realizando. Em terceiro lugar, vinha aquela 
decisão de manterme neutro em face das eleições de outubro.

Pelas exigências da Lei Eleitoral, José Maria Alkmin, deveria dei
xar a pasta da Fazenda. Foi com sincero desprazer que tomei conhecimento 
do seu afastamento, em breve, da equipe governamental. Além de bom 
ministro, Alkmin era meu amigo pessoal, e nossas relações de amizade 
datavam dos tempos obscuros da nossa atividade no Departamento dos 
Correios e Telégrafos, em Belo Horizonte.

Há um fato curioso em relação a essas antigas amizades. Cer
ta vez, por coincidência, Alkmin, Villas Boas e eu estávamos reunidos, 
no Palácio, para uma providência qualquer. De repente, sem saber como, 
contemplei os dois amigos e uma imagem que considerava já extinta na 
memória readquiriu sua antiga nitidez dos tempos de Belo Horizonte. 
Vimonos, de novo, debruçados sobre as mesas da Repartição – Alkmin e 
Villas Boas manipulando o Morse e eu, o Baudot. Nesse período, quando 
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deixávamos a Repartição, pela manhã, comprávamos um pão na padaria 
próxima, e separávamonos cada um tomando seu destino. Os anos passa
ram. Todos nós tínhamos concluído nossos cursos e havíamos enfrentado 
o desafio da vida. Naquele momento, estávamos reunidos de novo como 
nos velhos tempos. Entretanto, a vida nos deixara na fisionomia as marcas 
do preço que havia cobrado para permitir a trajetória até o êxito. Alkmin 
era ministro da Fazenda; Vilas Boas desempenhava com brilhantismo as 
funções de ministro do Supremo Tribunal Federal; e eu era o presidente 
da República. Três destinos que tiveram o mesmo ponto de partida e se 
juntavam outra vez, não na mesma humilde Repartição dos Correios e 
Telégrafos, mas no interior de um Palácio presidencial.

A ideia da desincompatibilização fora de Alkmin, exclusiva
mente dele. E havia sido fundada em motivos de ordem pessoal: desejava 
completar 25 anos de atividade no Parlamento. Como o velho Churchill 
que dizia – “Sou um filho da Câmara dos Comuns” – Alkmin sentiase, 
igualmente, um guerreiro nato para as pugnas da tribuna parlamentar. Era 
natural, pois, que desejasse voltar à velha arena, tão grata à sua natural vo
cação de homem público. Nesse sentido, dei a conhecer aos círculos políti
cos que o ministro da Fazenda iria deixar o cargo, mas que não seria altera
da a orientação governamental em relação aos assuntos econômicofinanceiros. 
Fixeime em Lucas Lopes para seu substituto, e a escolha não poderia ser 
melhor.

Assim, todas as providências para as eleições de outubro haviam 
sido tomadas. Além das circulares enviadas e do discurso de fixação da 
posição do governo em face do pleito, iria, por fim, substituir meu próprio 
ministro da Fazenda.

Naquelas últimas semanas havia desenvolvido intensa atividade. 
Decidi, pois, passar alguns dias, com a família, na Gávea Pequena. Certa 
manhã, ao ler os jornais, tomei conhecimento do que ocorrera com o vice
presidente dos Estados Unidos, no Peru. Em maio de 1958, ou seja, um 
ano e pouco após sua triunfal excursão de 21 dias por oito países africanos, 
Nixon resolvera fazer uma visita de cortesia à América Latina. Estabelecera 
o itinerário: Uruguai, Argentina, Equador, Colômbia, Peru e Venezuela.

Tudo correra mal desde o início da excursão. Ao contrário do 
que acontecera na África, ele fora mal recebido por toda parte. Em Lima, 
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os universitários e grande massa popular saíram às ruas para vaiálo. Quan
do se dirigiu para a velha Universidade de São Marcos, os estudantes cor
taramlhe o caminho. O vicepresidente norteamericano não recuou em 
face dos apupos. Interpretou aquela manifestação de hostilidade como um 
resultado de incompreensão da sua missão e deixou o carro para dialogar 
com os universitários. O problema, porém, não era de diálogo e Nixon 
viuse ameaçado até de agressão pessoal.

Em Caracas, apesar das precauções tomadas pelo governo, a 
multidão reproduziu as manifestações do Peru. Nem mesmo a presença da 
Sra. Nixon conteve os amotinados. O vicepresidente foi ligeiramente feri
do por uma pedra, atirada contra seu automóvel e, cancelando o programa 
organizado para a visita, regressou imediatamente a Washington, onde teve 
uma estrondosa manifestação de desagravo.

Os representantes do sindicato da intriga continental, ocupan
do posições de influência na imprensa norteamericana, exploraram habil
mente o incidente, procurando indispor a opinião pública norteamericana 
contra os países da América Latina. O que pretendiam era reforçar o que 
já haviam desde muito obtido: manter o sul do continente como um vasto 
fornecedor de matériasprimas, de forma a ampliar, através da execução de 
uma rígida política de preços baixos, a já larga faixa de lucros dos magnatas 
de Wall Street. 

Os acontecimentos de Lima e Caracas não constituíram surpre
sa para mim. Desde muito vinha observando a crescente deterioração do 
prestígio dos Estados Unidos na América Latina. A partir da Conferência 
de Petrópolis, em 1947, e da IX Conferência PanAmericana, realizada em 
Bogotá, em 1948, nas quais, apesar das eternas incompreensões, alguns 
resultados políticos haviam sido alcançados, o panamericanismo caíra em 
ponto morto. Planos, projetos, esquemas de explorações de algumas ri
quezas – tudo era devorado pela burocracia do Departamento de Estado, 
através de uma sucessão de estudos, de pareceres, de substitutivos, sem que 
jamais houvesse surgido uma solução concreta.

A usina de Volta Redonda saíra, não porque interessasse ao nos
so desenvolvimento, mas como o resultado de uma barganha para que os 
Estados Unidos obtivessem bases militares no Nordeste. Os projetos da 
Comissão Mista BrasilEstados Unidos arrastavamse em Washington des
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de o governo de Getúlio Vargas, sem que qualquer explicação fosse dada 
sobre a probabilidade da data em que iriam ser executados. Daí a razão por 
que, por ocasião da Conferência do Panamá, tive de agir da maneira como 
o fiz. Negueime a atender à convocação para uma reunião de chefes de 
Estado latinoamericanos. Seria talvez o único chefe de governo sulameri
cano – e justamente o do mais importante país da América Latina – a não 
atender àquela convocação. O desfecho foi o que já relatei. Eisenhower 
escreveume uma carta do próprio punho, fazendome um apelo pessoal 
no sentido de que não deixasse de comparecer, e, numa demonstração de 
compreensão do ressentimento brasileiro, mandou liberar, uma semana 
antes da Conferência, cerca de 151 milhões de dólares para o financiamen
to de projetos específicos.

Telefonei a Augusto Frederico Schmidt, chamandoo à Gávea 
Pequena. As grandes ideias devem ser anunciadas sob a forma mais simples 
possível. Optei por uma carta – uma carta pessoal dirigida ao presidente 
Eisenhower:

“Rio de Janeiro, 28 de maio de 1958.

Excelentíssimo Senhor 
Dwight D. Eisenhower 
Presidente dos Estados Unidos da América

Senhor presidente, 

Venho trazer a Vossa Excelência, em nome do povo brasileiro e 
no meu próprio, a expressão de solidariedade e estima, que se impõe em 
face das agressões e dissabores sofridos pelo vicepresidente Nixon, na sua 
recente viagem aos países latinoamericanos.

A reação – que se seguiu aos atos reprováveis contra a pessoa do 
bravo e sereno senhor Nixon, por parte dos governos e da opinião pública 
das próprias nações que foram teatro de tão lamentáveis ocorrências – pro
va que partiram, as referidas manifestações, de simples minorias.

Mas assim mesmo, senhor presidente, não é possível esconder 
que, diante da opinião mundial, a ideia da unidade panamericana sofreu 
sério prejuízo. Não pode deixar de resultar – das desagradáveis ocorrên
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cias, que tanto deploramos – a impressão de que nos desentendemos no 
nosso continente. A propaganda dos interessados no antiamericanismo, 
naturalmente, procura agora converter esses supostos desentendimentos 
numa incompatibilidade, mesmo numa inimizade entre os países livres da 
comunidade americana, o que, felizmente, está bem longe de se verificar. 
Pareceme, senhor presidente, que não é conveniente e, principalmente, 
que não é justo que perdure essa impressão que enfraquece moralmente a 
causa da democracia, em cuja defesa estamos empenhados.

Neste momento em que escrevo a Vossa Excelência, não tenho 
outro intento que o de levarlhe a minha convicção de que algo necessita 
ser feito para recompor a face da unidade continental. Não tenho plano de
talhado para esse objetivo, mas ideias que, posteriormente, poderei expor a 
Vossa Excelência, se a ocasião se apresentar.     Permitame Vossa Excelência 
que lhe adiante, porém, que a hora soou de revermos fundamentalmente 
a política de entendimentos deste Hemisfério e procedermos a um exame 
do que se está fazendo em favor dos ideais panamericanos, em todas as 
suas implicações. Estaremos todos nós – é a hora de perguntar – agindo no 
sentido de se estabelecer a ligação indestrutível de sentimentos e interesses 
que a conjuntura grave aconselha e recomenda?

Soldado que conduziu a Democracia à vitória, homem de Es
tado experimentado e, mais do que isso, homem sensível à verdade, Vossa 
Excelência estará em condições, como nenhum outro, de apreciar a gravi
dade da pergunta que lhe formulo, na intenção exclusiva de delimitar, para 
logo depois extinguir, uma série de incompreensões que, neste momento, 
são facilmente sanáveis – mas que podem crescer, se não lhes dermos a 
devida atenção. As contrariedades suportadas pelo vicepresidente Nixon 
devem ser utilizadas em favor de uma nobre tarefa, no sentido de criarmos 
algo de mais profundo e duradouro em prol de nosso destino comum.

Como já disse a Vossa Excelência, é aconselhável corrigirmos a 
falsa impressão de que não estamos vivendo fraternalmente nas Américas: 
mas além dessa operação corretiva e, para que ela seja duradoura e per
feita, devemos proceder a um verdadeiro exame de consciência, em face 
do panamericanismo, e saber se estamos no bom caminho. Estou certo 
de que Vossa Excelência avaliará que esta carta eu a escrevo inspirado nos 
melhores e mais sinceros sentimentos fraternos que sempre ligaram o meu 
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país aos Estados Unidos e também apoiado em ideias que foram emitidas 
por vossa excelência no nosso encontro no Congresso PanAmericano no 
Panamá.

Deus guarde a pessoa de Vossa Excelência e o povo norteame
ricano.

(a) Juscelino Kubitschek.”

O documento estava redigido e assinado. A segunda operação 
seria fazêlo chegar às mãos do presidente Eisenhower. Nenhum tempo 
deveria ser perdido. Teria de agir enquanto ainda estivesse acesa a fogueira 
da indignação nos círculos políticos de Washington. Chamei Vítor Nu
nes Leal, chefe da Casa Civil da Presidência, e deilhe instruções para que 
seguisse, naquela mesma noite, para os Estados Unidos. Em seguida, fiz 
uma ligação telefônica para Amaral Peixoto, que era nosso embaixador em 
Washington, e solicitei que tomasse as providências para que a carta fosse 
logo entregue ao chefe do governo norteamericano.

Depois do almoço, dei conhecimento da minha atitude ao em
baixador José Carlos de Macedo Soares, ministro do Exterior. Percebi que 
ele ficara chocado. Homem digno e de admirável formação moral, não po
deria compreender que eu houvesse tomado iniciativa de tão grande rele
vância, sem uma consulta prévia ao Itamaraty. “Tratase de um assunto da 
área de atribuições da pasta do Exterior, presidente, e, data vênia, julgo que 
competiria ao respectivo ministro assessorálo nessa emergência” – disse
me, com a maior polidez, mas com visível ressentimento.

Expliqueilhe que a Constituição estabelecia que uma das atri
buições privativas do presidente da República era a de orientar a política 
externa do país e que, ao escrever aquela carta, nada mais fizera do que 
exercer aquele direito. Quanto ao fato de não haver consultado o Itama
rati, expliqueio como havendo sido propositado, pois desejava evitar 
a burocracia, as comissões de estudo, os pareceres dos órgãos técnicos. 
Resolvi, pois, encaminhálo ao meu modo – sem formalismo e sem perda 
de tempo.

O ministro Macedo Soares acabou aceitando minhas razões, mas 
ponderou: “E se o presidente Eisenhower não der importância à carta? Se 
encaminhála ao Departamento de Estado, para estudo, como é comum em 



Meu caminho para Brasília / 50 anos em 5 233

diplomacia, e a resposta vier, daqui a algumas semanas, através de um sub
secretário de Estado? Isso não seria um desprestígio para Vossa Excelência?” 

Repliquei como as circunstâncias o impunham: “Não, ministro. 
Não ocorrerá qualquer desprestígio para mim. Se minha carta não merecer 
a importância que lhe é devida, por haver sido escrita pelo presidente do 
Brasil, eu romperei relações diplomáticas com os Estados Unidos. E o farei, 
não pelas vias diplomáticas, mas pelo telégrafo, ao meu modo.”

O ministro Macedo Soares despediuse e saiu. No dia seguinte, 
envioume o seu pedido de demissão da pasta do Exterior.

Enquanto aguardava o resultado que pudesse obter minha carta 
ao presidente Eisenhower, tive minha atenção concentrada nas duas frentes 
de trabalho que, naquele momento, empolgavam a imprensa e a opinião 
pública do país. Uma delas, era a construção de Brasília; e a outra, era a 
abertura da rodovia BelémBrasília, a qual, havendo transposto os trechos 
iniciais no Planalto Central e no norte do Maranhão, iniciava a grande 
arrancada em dois sentidos, no gigantesco esforço de atravessar a floresta 
amazônica.

Em junho de 1958, Brasília já era um arcabouço de cidade. 
Viamse, disseminados por toda a área do Plano Piloto, os fundamentos 
criados pela mão do homem, perfeitamente integrados no cenário em que 
a cidade fora plantada, porque é conveniente sempre ressaltar que Brasília 
é a única cidade do Brasil que não se divorciou da natureza. Lúcio Costa e 
Oscar Niemeyer, na concepção do que deveria ser a futura capital, tiveram 
em mente a necessidade de criar uma obra que fosse um prolongamento 
do cerrado. Assim, a cidade e a paisagem, que lhe serve de fundo, se inter
penetram. Aglutinamse. Em todos os grandes centros urbanos, à medida 
em que se expandem os valores da civilização, acentuase a distância que 
separa o que foi criado pelo homem e a natureza que o rodeia. Os blo
cos de apartamentos, os Palácios governamentais, os trevos que imprimem 
musicalidade ao trânsito, nunca se desgarram da natureza. O cerrado está 
ali a dois passos de cada janela. Em junho de 1958, preparávamonos para 
inaugurar o Palácio da Alvorada. Antes da cerimônia, fiz uma excursão a 
fim de fiscalizar, pela última vez, a obra que seria a residência oficial do 
presidente da República. Enquanto o helicóptero se aproximava, ia obser
vando que, com a redução do campo de visão, tornavase mais flagrante 
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a identidade do que fora construído pelo homem com o que ali sempre 
existira, como expressão da natureza local. As colunas do Alvorada pare
ciam caules das mesmas árvores que se viam nas imediações, as quais já 
deixavam a terra inclinadas, num capricho de sinuosidade que a secura do 
ar impõe à vegetação do planalto. Aquelas colunas, surgindo quase à flor da 
água do lago que as refletia, davam uma impressão de germinação das mes
mas sementes que haviam dado origem ao cerrado. A vegetação retorcida, 
criada pelas condições climáticas, reproduziase no cimento armado com a 
mesma harmonia de linhas, apenas mais pronunciada do que ocorria nos 
arbustos circundantes. 

A inauguração do Palácio coincidiu com um acontecimento 
que, desde havia um mês, vinha empolgando a opinião pública, Tratava
se do Campeonato Mundial de Futebol. O Brasil, após sucessivas e bri
lhantes vitórias, chegara à meta final, emparelhado com a Suécia. No dia 
anterior – 29 de junho – iria ter lugar a disputa decisiva. Ou o Brasil, ou 
a Suécia! Desde cedo, todas as atividades nacionais estavam paralisadas. 
Viamse altofalantes instalados nas casas comerciais e cada pessoa tinha na 
mão um rádio de pilha. Foi sob esse ambiente de tensão que deixei o Rio, 
com a família, para presidir à cerimônia de inauguração do Alvorada. Em 
Brasília, respiravase a mesma atmosfera de expectativa.

Afundado numa poltrona do living-room do Brasília Palace Ho
tel, cercado pela família, por auxiliares diretos e jornalistas, acompanhei 
com emoção o desenrolar da peleja. Ao delinearse a vitória, não me con
tive e ditei, para um dos meus auxiliares, um telegrama a ser enviado à 
seleção brasileira. Meu entusiasmo era sincero e, ao analisar aquela vitória, 
não pude deixar de vinculála ao despertar de uma consciência nova no 
país. Naquela altura do governo, era visível a mudança que se operava na 
mentalidade do povo. O Brasil amorfo e roído pelo desânimo, que era 
uma característica do passado, havia sido substituído por outro, enérgico, 
dinâmico e crente no seu grandioso futuro.

No dia 30, conforme estava programado, presidi à numerosas 
inaugurações e, entre elas, a de maior importância era a do Palácio da Alvo
rada. A cerimônia de inauguração teve início com a bênção procedida por 
D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, cardeal arcebispo de São Paulo. 
Seguiuse a missa solene, que teve como oficiante D. Fernando Gomes dos 
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Santos, arcebispo de Goiânia, cuja arquidiocese tinha jurisdição sobre Bra
sília.

Após a missa solene, o Núncio Apostólico, D. Armando Lom
bardi, leu a Bênção Apostólica enviada pelo papa Pio XII. Em seguida fiz 
um discurso, recordando as diversas etapas da construção de Brasília, que 
considerava o alicerce, o ponto básico, no qual o povo iria se apoiar para 
levar a efeito a grande cruzada pela integração nacional. Fiz questão de 
ressaltar a velocidade com que os fatos ali se sucediam. Dezoito meses 
antes, nada, de fato, existia no Planalto. Era o vazio humano, enquadrado 
num mundo geográfico de silêncio. De repente, foram brotando da terra 
os edifícios, e a cidade surgiu. Mas para que isso acontecesse, foi necessário 
que me forrasse de fé – uma fé inabalável, dessas que, segundo a expressão 
bíblica, removem montanhas. E não bastou que ela iluminasse apenas a 
mim. Tive de transmitila aos que me acompanhavam, para que se estabe
lecesse uma corrente de fervor coletivo, sem o qual o Brasil não teria forças 
para sair do lugar. Ali estava o Palácio da Alvorada. 

A construção da BelémBrasília era o outro grande problema 
que, naquele momento, me preocupava. A estrada teria 2.169 quilôme
tros, dos quais 315 já estavam prontos, 884 achavamse em construção, 
restando por construir 470 km, grande parte dos quais em plena floresta 
amazônica. Três mil operários atacavam a obra nos dois sentidos. As van
guardas de topógrafos e geólogos eram assistidas por via aérea, recebendo 
víveres e equipamentos de pequeno porte lançados de paraquedas. A FAB 
estudava, na ocasião, a possibilidade de construir, no trecho de penetração 
da Amazônia, aeroportos de 100 em 100 quilômetros, a fim de assegurar 
apoio mais efetivo ao trabalho de desbravamento.

À medida que os vanguardeiros avançavam, iam abrindo clareiras 
e ali acendiam fogos. A fumaça, filtrandose através do compacto das fron
des, servia de indicação para os aviões de reconhecimento. Localizadas as cla
reiras, vinham os aviões de abastecimento que jogavam gêneros alimentícios 
de paraquedas. Sayão tinha uma filosofia própria para enfrentar o desafio da 
floresta. Sua palavra de ordem era uma só – Avançar. No seu cérebro, estava 
sempre acesa aquela luzinha que o fazia seguir sempre para adiante – a “liga
ção”. Até Imperatriz, no Maranhão, a estrada era uma fita vermelha, aberta 
no verde da floresta. Havia ficado atrás o local onde se estudava a possibilida



236 Juscelino Kubitschek

de de ser construída a grande ponte – a maior obra de arte da rodovia. Além 
da ponte do Estreito – a que iria transpor o Tocantins – existiam inúmeros 
igarapés que naturalmente exigiram outras obras de arte.

Com frequência, eu sobrevoava o traçado da grande rodovia, 
inspecionando do alto os trabalhos realizados. Sempre dei a maior im
portância àquela obra, cuja significação era enorme para a concretização 
do projeto de realizar, durante o meu governo, uma autêntica integração 
nacional. Essa rodovia seria, na realidade, uma “espinha dorsal”, segundo 
a definição de Sayão, das vastas regiões Norte e CentroOeste do país, be
neficiando, direta e indiretamente, uma área de 4milhões de quilômetros 
quadrados. Cerca de 70 municípios, situados numa faixa de 60 quilôme
tros para cada lado do seu eixo, sentiriam o impacto do progresso, não 
chegando aos poucos, no ritmo normal do crescimento de qualquer aglo
merado humano, mas através de verdadeira agressão desbravadora, com o 
desenvolvimento invadindo as propriedades, melhorando as condições de 
vida daqueles “mateiros”, impondolhes uma atitude dinâmica em face da 
nova realidade.

Na zona amazônica propriamente dita, o acesso à floresta pro
porcionaria o estabelecimento de grande indústria madeireira, além da 
exploração da produção extrativa (oleaginosas), abrindo possibilidades à 
cultura racional da seringueira, do cacau, da pimenta do reino, do dendê, 
enquanto as turmas de prospecção estariam em condições de promover a 
pesquisa de minerais e a delimitação do potencial energético do Tocantins, 
do Gurupi e do Araguaia. 

Com o despertar daquela imensa região, desbravada pelos ca
minhões que ligariam os extremos da rodovia, o porto de Belém seria, 
desde logo, convertido num importante entreposto comercial com reflexos 
econômicos imediatos em toda a Bacia Amazônica, e havia a considerar, 
por fim, o aspecto relevante, relacionado com o problema da segurança 
nacional, já que, na Amazônia, se situavam três quartas partes das nossas 
fronteiras continentais, assumindo a rodovia BelémBrasília o caráter de 
grande via estratégica da nação.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

A resposta de Eisenhower

AO CONTRÁRIO DO QUE VATICINARA o ministro Macedo Soa
res, minha carta ao presidente Eisenhower teve a melhor acolhida. Ela fora 
datada de 28 de maio, e já no dia 9 do mês seguinte chegava ao Rio o Sr. 
Roy Rubottom, secretário de Estado Assistente para os Assuntos Interame
ricanos, trazendo a resposta do presidente dos Estados Unidos.

Minha carta não constituía, na realidade, um programa de ação, 
nem consubstanciava um anteprojeto de revisão do sistema político pan
americano. Tratavase apenas de um “convite para conversa”, sobre assuntos 
que interessavam aos povos do continente. Por que, então, toda aquela mo
vimentação nos círculos políticos de Washington? A explicação é só uma: a 
mensagem surgira no “momento oportuno” e abordando a “causa exata”.

Aliás, desde que chegara à Presidência da República preocupava
se com o problema político interamericano. Nos 132 anos de reuniões 
continentais – de 1826 a 1958 – foram parcos, se não negativos, os re
sultados dos entendimentos havidos entre os Estados Unidos e a América 
Latina. No diagrama dessa longa coexistência política, apenas três fatos, 
verdadeiramente dignos de registro, se destacaram: a carta profética de Bo
lívar, a Doutrina de Monroe e a atuação latinoamericana em Dumbarton 
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Oaks, Chapultepec e São Francisco, graças à qual o mundo se salvou da 
ditadura do Conselho de Segurança das Nações Unidas e, para as nações 
do continente, fora restabelecida a validade das organizações regionais, que 
constituíam a base do panamericanismo.

No entanto, o panamericanismo, na realidade, sempre foi mais 
do que uma ideia. Representava um estado de espírito, ou melhor, uma 
consciência coletiva de autodefesa e de autopreservação econômica. Suas 
raízes – se desejarmos ser estritos – remontam ao Tratado de Madri, as
sinado entre Portugal e a Espanha no dia 13 de janeiro de 1750. Nessa 
época, Alexandre de Gusmão, o negociador, já tinha em mente a preocu
pação de se estabelecer “uma política geral de paz e de harmonia” entre as 
duas potências ibéricas, o que significava que, setenta anos antes dos seus 
movimentos insurrecionais de independência, já as colônias desta parte 
do mundo buscavam um denominador comum, que lhes permitisse uma 
coexistência pacífica. E – o que não deixa de ser curioso – a expressão uti
lizada numa das cláusulas daquele tratado, tendo em vista uma definição 
desse anseio coletivo de entendimento mútuo, mais tarde iria ficar famosa 
no continente. Tratavase da expressão “boa vizinhança”.

Esse impulso inicial, embora amortecido pelos supervenientes 
acontecimentos políticos, que afastaram aquelas potências ibéricas da área 
continental, não morreu ou perdeu sua significação. Sessenta e cinco anos 
mais tarde, Bolívar iria acionála de novo, através da sua famosa carta es
crita na Jamaica, no dia 6 de setembro de 1815. Nesse documento, que 
foi considerado profético, o Libertador preconizava a transformação do 
“Novo Mundo numa só nação, com um só vínculo ligando suas partes 
entre si e com o todo”, lançando então as bases do que seria, nos tempos 
modernos, o “Bloco latinoamericano”.

A Doutrina Monroe, enunciada em 1823, constituiu um avan
ço sobre a ideia de Bolívar. Ela reafirmou a solidariedade continental, mas 
adicionou um elemento de desafio à aspiração primitiva. A solidariedade 
deveria ser mantida, mas não em sua forma estática, fechada sobre si mes
ma, mas assumindo um caráter de contestação – nós, unidos, contra os 
que tentassem nos agredir. James Monroe emprestara seu nome à nova 
Doutrina, mas o verdadeiro autor da ideia havia sido John Quincy Adams, 
seu secretário de Estado.
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Monroe, sob a influência do velho sentimentalismo que liga
va a nascente nação à mãepátria, pensara em anunciar a Doutrina numa 
declaração conjunta com a Inglaterra. Adams, porém, ao redigir o texto, 
escoimarao de vinculações extracontinentais, emprestandolhe um cunho 
nitidamente americanista: as nações do Novo Mundo “não devem ser con
sideradas como um domínio susceptível de colonização por uma potência 
europeia”.

De 1826 a 1958 – no período de 132 anos – embora a situação 
da América Latina houvesse mudado muito e seus povos já se estivessem 
tomado conscientes da importância que poderiam ter no cenário interna
cional, o panamericanismo, em si, nada progredira, conservandose até 
meados do meu governo como aquela “teoria acadêmica”, de que falava 
Theodore Roosevelt Era necessário fazer alguma coisa para sacudilo. E 
darlhe um conteúdo dinâmico.

Franklin Roosevelt compreendeu o perigo que corria a uni
dade continental e procurou contornálo, lançando sua “política de 
boa vizinhança”. Apesar da popularidade de que gozava no mundo, 
inclusive na América Latina, as palavras do grande presidente caíram 
no vazio, pois ninguém já acreditava em encarar com seriedade os 
problemas latinoamericanos. Foi preciso que Roosevelt fizesse uma 
viagem ao Brasil, ao Uruguai e à Argentina e explicasse “pessoalmen
te” suas intenções, para que a “política de boa vizinhança” obtivesse 
alguma ressonância.

Essa foi a situação que encontrei ao assumir a presidência. O ar 
que se respirava era de franca hostilidade aos Estados Unidos. Em 1958, Fi
del Castro desencadeara sua revolução, supostamente contra Batista, mas, 
na realidade, contra os Estados Unidos. O Peru e a Venezuela acabavam de 
desacatar o vicepresidente Nixon, vaiandoo estrepitosamente e chegando 
quase a atos de agressão física. Nas demais nações latinoamericanas, a ten
são antiamericanista ia num crescendo. Mesmo no Brasil – como acontecia 
no Nordeste – existiam áreas explosivas, surgidas em decorrência da desi
gualdade, constatada a cada passo, entre a opulência e o desperdício com 
que viviam os soldados norteamericanos sediados na região e a miséria em 
que se afundavam as populações locais.



240 Juscelino Kubitschek

Nenhum momento me pareceu mais propício, pois, para fazer 
uma advertência ao governo de Washington. Na época, eu dispunha da su
ficiente força moral para fazer aquela advertência. Encontravame no meio 
do meu quinquênio, e o país estava inteiramente pacificado. Além do mais, 
respiravase progresso em todos os setores da atividade nacional e, pela 
primeira vez na evolução de nossa economia, os investimentos estrangeiros 
excediam as necessidades do planejamento governamental.

Empolgavame, então, a ideia de uma reformulação do paname
ricanismo. Em face das notícias de que minha carta havia obtido a melhor 
repercussão em Washington, passei a agir por conta própria, já aliciando 
soldados para a grande cruzada. Como o presidente Villela Morales estava 
no Rio, discuti com ele a sugestão que havia feito ao governo norteameri
cano. O presidente de Honduras aprovara integralmente a ideia. Também 
seu país tinha queixas dos Estados Unidos e, segundo me revelou, tornava
se cada vez maior, ali, a impopularidade dos norteamericanos.

No dia 10 de junho, chegara ao Brasil o Sr. Roy Rubottom. 
Nossa primeira conferência teve a duração de duas horas. Antes, porém, 
que tivessem início as conversações, tomei conhecimento da carta de Eise
nhower, de que ele havia sido portador.

“Em 5 de junho de 1958.

Caro Senhor presidente,

Hoje de manhã, seu embaixador entregoume a carta escrita por 
Vossa Excelência na data de 28 de maio. Acheia de extremo interesse. Na 
minha opinião, Vossa Excelência caracterizou de maneira exata tanto a situa
ção atual como a conveniência de medidas corretivas. Estou, por isso mesmo, 
encantado de que Vossa Excelência haja tomado a iniciativa neste assunto.

Como Vossa Excelência não adiantou um programa específico 
para fortalecer a compreensão panamericana, pareceme que nossos dois 
governos devam entrar em entendimentos, no mais breve prazo possível, 
no tocante às consultas a serem dirigidas aos demais membros da comu
nidade panamericana e à adoção de medidas que determinem, através de 
todo o continente, uma reafirmação de devotamento ao panamericanis
mo e um melhor planejamento na promoção dos interesses comuns e do 
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bemestar de nossos diferentes países. Existe uma vasta gama de assuntos a 
serem discutidos e analisados, inclusive, por exemplo, o problema de uma 
execução mais completa da Declaração de Solidariedade da Décima Con
ferência Interamericana, realizada em Caracas em 1954.

Considero este assunto tão importante que estou dando instru
ções ao senhor Roy Richard Rubottom Jr., secretário de Estado Adjunto 
para Assuntos Americanos, para entregarlhes pessoalmente minha carta 
no Rio de Janeiro e, em conversa com Vossa Excelência, melhor colher o 
seu pensamento sobre esses problemas. Suas ideias e pensamentos, assim 
registrados em primeira mão, poderão ser objeto de novos entendimentos, 
através das vias diplomáticas ordinárias antes da futura visita do secretário 
de Estado ao Brasil. Caso Vossa Excelência esteja de acordo, o senhor Ru
bottom acertará com seu governo a época mais propícia para a viagem do 
secretário Dulles.

Com a segurança de minha mais alta consideração e com os 
melhores votos pela felicidade pessoal de Vossa Excelência e pelo bemestar 
do povo brasileiro, sou, de Vossa Excelência,

Sinceramente,
(a) Dwight Eisenhower.”

A carta não deixou de me surpreender. Eisenhower, além de ha
ver enviado o secretário de Estado Adjunto para conversar comigo, anun
ciava que aquela visita era apenas uma preparação de terreno para enten
dimentos de muito maior importância, a serem realizados com o próprio 
titular da Secretaria de Estado, Foster Dulles. Entretanto, apesar da boa 
vontade do presidente, percebi que inúmeras dificuldades teriam de ser 
vencidas. E tudo era devido à interpretação que os técnicos do Departa
mento de Estado davam aos acontecimentos da América Latina.

Após ler a carta de Eisenhower, fiz uma exposição, tão objetiva 
quanto me permitiam as circunstâncias, sobre o que ocorria na América 
Latina. Reveleilhe a insatisfação generalizada, da qual os desacatos ao vice
presidente Nixon constituíam exemplos expressivos. Chegara a hora de os 
Estados Unidos pensarem um pouco na América Latina e estudarem uma 
fórmula de fazer frente aos seus problemas, que eram simples e característi
cos dos povos subdesenvolvidos: pobreza, doença, analfabetismo, escassez 
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de recursos para exploração de suas riquezas e, sobretudo, falta de opor
tunidade de trabalho para a grande maioria das populações. Essa situação 
gerava descontentamento, o qual se transformava em agitação social, com 
ameaça às instituições e criação do clima propício aos golpes de estado.

Rubottom, porém, discordava inteiramente do meu ponto de vis
ta. Para ele, os problemas da América Latina eram de natureza puramente 
policial. O que acontecera a Nixon constituía exemplo frisante. Os povos 
daquelas duas capitais não haviam participado das manifestações, as quais 
tinham sido promovidas exclusivamente pelos comunistas. Com habilidade, 
procurei fazerlhe ver que a generalização era perigosa. De fato, os comunis
tas haviam liderado aquelas manifestações, mas se o povo da Venezuela e do 
Peru estivesse satisfeito com os Estados Unidos o apelo dos comunistas teria 
caído no vazio. No entanto, o que se vira fora justamente o contrário: uma 
enorme massa popular deixarase levar por uma reduzida minoria comu
nista. E por que isto acontecera? Justamente porque o apelo dessa minoria 
encontrara as massas psicologicamente indispostas em relação aos Estados 
Unidos. O que era necessário fazerse, declarei com veemência, seria pro
moverse a aproximação dos Estados Unidos com a América Latina através 
da execução de um programa de desenvolvimento econômico multilateral, a 
longo prazo. Sugeri, então, que esse movimento tivesse a designação de Ope
ração PanAmericana, de forma a refletir o caráter global de suas implicações, 
envolvendo todos os povos do hemisfério ocidental.

Rubottom regressou aos Estados Unidos e, apesar da divergên
cia dos nossos pontos de vista, levara ao presidente Eisenhower a súmula 
do meu pensamento político. Enquanto aguardava o desenvolvimento dos 
acontecimentos, decidi mobilizar a opinião pública do Brasil e as chance
larias de todas as nações do continente. No dia 20 de junho, dei início a 
essa pregação fazendo um pronunciamento, através de uma cadeia de rádio 
e televisão, de forma a esclarecer o que era efetivamente aquela tão falada 
Operação PanAmericana.

Minha advertência, além da repercussão que obtivera nos Es
tados Unidos, sensibilizara, igualmente, os governos latinoamericanos. 
Logo que fora conhecida minha mensagem ao presidente Eisenhower, 
Arturo Frondizzi, pela Argentina, o general Stroessner, pelo Paraguai, e 
Manuel Prado, pelo Peru, manifestaram sua solidariedade à Operação Pan
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Americana. Reforçando essas iniciais demonstrações de apoio, os chefes 
das missões diplomáticas latinoamericanas, credenciados junto ao gover
no brasileiro, homenagearamme com um almoço que se realizou no Co
pacabana Palace Hotel, saudandome na ocasião, em nome de seus colegas, 
o embaixador Juan Manuel Álvarez del Castilho, representante do México.

No plano interno, foram numerosas as manifestações de aplauso 
à iniciativa, quer nos círculos políticos, quer no seio das classes conservado
ras e, na avalancha de cartas que recebi, recordome de duas que muito me 
sensibilizaram: uma do marechal Mascarenhas de Morais, excomandante 
da FEB e tradicionalmente avesso a incursões fora da área estritamente 
militar; e outra do exchanceler Oswaldo Aranha, sendo que a deste último 
vazada naquele estilo primoroso, que lhe era característico:

“Meu caro presidente:

É com a emoção de um velho servidor do panamericanismo 
que venho juntar os meus aplausos aos dos que tiveram a honra pessoal de 
ouvir sua notável exposição sobre as bases de uma revisão da política con
tinental, sugerida e, agora exposta, em nome do Brasil, como necessária e 
já inadiável à vida americana e à sobrevivência ocidental. A sua iniciativa e, 
agora, a sua oração marcam a retomada da posição continental e mundial 
que cabia ao Brasil. Nada pode aspirar mais o Chefe de uma nação do que 
interpretar e expressar o seu sentimento e o pensamento, não somente de 
seu povo como dos demais povos irmãos. Receba pela sua palavra e pela 
sua atitude, as felicitações do amigo e os aplausos do cidadão. 

Muito seu,

(a) Oswaldo Aranha.”

A Operação PanAmericana fora lançada, assim, sob os melhores 
auspícios.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Reformulação ministerial

ESTÁVAMOS EM JUNHO DE 1958. A época era de reformulação do 
Ministério, em face das desincompatibilizações impostas pela Lei Eleitoral. 
José Maria Alkmin deixara a pasta da Fazenda; Parsifal Barroso renunciara 
ao Ministério do Trabalho; o professor Maurício de Medeiros demitirase do 
Ministério da Saúde; e Eurico de Aguiar Sales afastarase da pasta da Justiça.

O Ministério das Relações Exteriores também ficara vago, mas 
não por motivos eleitorais. O embaixador Macedo Soares demitirase ale
gando razões de saúde. Tratandose de homem público de admiráveis qua
lidades morais e intelectuais, fiz questão de darlhe uma demonstração 
do meu maior apreço ao deixar a pasta. Além da carta protocolar que lhe 
escrevi, agradecendo sua inestimável colaboração, fizlhe uma visita pessoal 
à noite em sua residência, à praia do Flamengo, o que muito o sensibilizou.

Assim, o barco sob o mesmo comando, mas com novos tripu
lantes, prosseguiu na sua rota acelerada. Entre os cinco novos ministros, 
apenas um traziame alguma preocupação. Tratavase justamente do que 
era meu colaborador antigo, meu amigo íntimo e exauxiliar no governo 
em Minas: Lucas Lopes. O motivo dessa preocupação tinha por base cer
ta discrepância no que dizia respeito à maneira de encararmos a situação 
nacional. Lucas inclinarase ante os princípios dos economistas da escola 
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ortodoxa e, ao convidálo para a pasta da Fazenda, julguei que deveríamos 
ter uma conversa séria, a fim de acertar nossos relógios. Ele era técnico, e, 
nessa condição, deveria gerir os assuntos da pasta da Fazenda. Teria a mais 
ampla liberdade de ação, principalmente levandose em conta a delicada 
situação financeira do país, naquela ocasião ameaçada pela deterioração 
dos preços do café no mercado internacional. Só fazia questão de uma 
coisa: que não criasse qualquer embaraço à liberação das verbas destinadas 
ao Programa de Metas. Sobre isto, era intransigente. Tinha um programa 
a cumprir, e iria cumprilo.

Na época, o índice inflacionário era de 13,5% ao ano – ele
vação irrisória, levandose em conta que as obras, que o governo vinha 
realizando, eram em setores básicos da nossa economia, as quais, uma vez 
concluídas, proporcionariam a rentabilidade necessária para cobrir, com 
vantagem, aquela pequena margem inflacionária. Em 1957, o custo de 
vida elevarase em apenas 13% no Rio, o que fora o mais baixo índice re
gistrado desde 1951, embora em meados do ano seguinte houvesse revela
do mais pronunciada tendência à elevação, acusando entre janeiro e agosto 
de 1958, um aumento de 10% no Rio. A resignação de Alkmin à pasta da 
Fazenda e a celeuma que se levantou para explicar esse seu afastamento – já 
que ninguém acreditava que ele sinceramente houvesse trocado uma pasta 
ministerial por uma cadeira de deputado – contribuíram para levar certa 
confusão à área financeira, determinando a formação de uma atmosfera de 
expectativa, o que não deixava de ser prejudicial numa fase em que todas 
as energias da nação estavam postas a serviço do desenvolvimento interno.

Apesar de todos esses contratempos, a taxa de crescimento do 
país havia se mantido na base de 7% ao ano, ou seja, 4% per capita, o que 
bem demonstrava que, não obstante as ‘obras inflacionárias’ repetidamente 
denunciadas por alguns teóricos, o Brasil crescia, expandia suas riquezas e 
se preparava, através da solução de quase todos seus problemas de infraes
trutura, para fazer frente aos desafios do futuro. Cabe, aqui, perguntar com 
seriedade: “Que seria do Brasil hoje, se aquelas ‘obras inflacionárias’ não 
houvessem sido feitas no quinquênio 1955/61?”

Em face da reforma ministerial, além dos cinco ministros que 
se haviam demitido, outra pasta também ficara vaga: a da Marinha. Fale
cera o almirante Alves Câmara – homem íntegro, militar de brio – e fora 
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substituído pelo almirante Matoso Maia. Em relação ao Ministério do Ex
terior, vago em face da resignação do embaixador Macedo Soares, julguei 
que deveria nomear para o cargo um homem com quem tivesse liberdade, 
de forma a evitar a possibilidade de qualquer atrito, já que, em face da 
Operação PanAmericana, iria intervir com a maior frequência na área das 
atribuições daquela Secretaria de Estado. Minha escolha recaiu em Fran
cisco Negrão de Lima, mineiro, exchefe da minha propaganda eleitoral e, 
então, prefeito do Rio de Janeiro. 

Enquanto aguardava a chegada do secretário de Estado Foster 
Dulles, prossegui na campanha de explicar, aos brasileiros, o que significa
va, em termos de política externa, a Operação PanAmericana em 1936. 
Por ocasião da reunião extraordinária de Buenos Aires, o presidente Roo
sevelt visitara a América Latina, num esforço de mobilização da opinião 
pública em favor de uma unidade americana, diante da ameaça da guer
ra mundial, a ser desencadeada pelo totalitarismo nazifascista. Em 1947, 
realizouse a conferência de Petrópolis, para concretizar o disposto na Ata 
de Chapultepec, e o presidente Truman veio ao Brasil a fim de prestigiar a 
assinatura do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Esse novo 
instrumento de defesa das Américas havia proporcionado as bases para a 
formulação do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), assinado na capi
tal norteamericana em abril de 1949. No ano seguinte, isto é, em 1948, 
realizouse a IX Conferência PanAmericana de Bogotá, que foi prestigiada 
pela presença do general George Marshall, cujo nome ficou ligado ao dis
cutido plano de auxílio econômico à Europa – o famoso Plano Marshall.

Nessa reunião, através de uma das mais importantes decisões 
levadas a efeito no hemisfério, ficara resolvido que a União PanAmericana 
passaria a chamarse Organização dos Estados Americanos, e fora aprovada 
a sua “Carta”. Entretanto, o que distinguiu essa conferência das anterio
res, foi o fato de que diversos problemas novos ali estiveram em debate. 
Discutiramse temas econômicos. Apresentaramse teses. A solidariedade 
continental funcionava num só sentido: quando estavam em perigo os in
teresses dos Estados Unidos.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

A visita de Foster Dulles

No dia 4 de agosto de 1958, chegou ao Rio o Sr. Foster Dulles, 
como representante pessoal do presidente Eisenhower. Seguiu diretamente 
para o Laranjeiras, onde eu o aguardava. Após os cumprimentos, Foster 
Dulles entregou-me outra carta do presidente Eisenhower, na qual, entre 
outros itens de natureza política, o chefe do Executivo norte-americano de-
clarava: “Solicitei ao secretário Dulles que lhe assegurasse o meu constante 
interesse pessoal pelas suas recentes propostas construtivas, no sentido de 
buscar, juntamente com as outras repúblicas americanas, meios de fortale-
cer e unificar ainda mais a comunidade interamericana. É particularmente 
grato para mim saber que o secretário Dulles visitará, com Vossa Excelên-
cia, a futura capital do Brasil – Brasília. Este empreendimento, que vem 
ao encontro de uma velha aspiração dos seus compatriotas, é um atestado 
eloquente do vigor e da imaginação do povo brasileiro, agora no limiar de 
uma conquista maior do vasto interior de seu abençoado país.”

Eisenhower mostrava-se interessado, de fato, em reformular o 
pan-americanismo. Quando discutira aquele mesmo problema com Roy 
Rubottom, senti que estava perdendo tempo. Em face disso, reservei-me 
para tratar daqueles assuntos com Foster Dulles. Entretanto, quando se 
aproximava a data da vinda do secretário de Estado, irrompera a crise no 
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Oriente Médio e os Estados Unidos se viram obrigados a desembarcar tro-
pas no Líbano. Um novo foco de tensão surgira no cenário internacional, 
com séria ameaça à paz do mundo. Foster Dulles telegrafou, perguntando-
-me se não haveria mal em adiar a vinda. Respondi que a conferência, já 
estando marcada e a imprensa havendo divulgado o fato, sua não realização 
poderia ter uma repercussão desagradável. Em face das razões apresentadas, 
Dulles decidira, por fim, vir ao Brasil.

O secretário de Estado permaneceu no Rio três dias e, nesse perí-
odo, sucessivas reuniões foram realizadas, no Itamaraty e no Palácio Laran-
jeiras. Foster Dulles, como já o havia feito Rubottom, apegava-se à questão 
do comunismo. Desejava promover a assinatura de um convênio entre os 
Estados Unidos e os governos latino-americanos, para a extirpação desses 
focos de fermentação ideológica. Expliquei-lhe que esses focos existiam, e 
que eles tenderiam a se ampliar se não combatêssemos, imediatamente, a 
verdadeira causa da agitação no continente, que era o subdesenvolvimen-
to. Subdesenvolvimento englobava numerosos problemas, todos cruciais 
e exigindo solução urgente – pobreza, analfabetismo, enfermidades, falta 
de habitações, desemprego, métodos agrícolas predatórios, pecuária rudi-
mentar, abandono dos campos, crescente urbanização das massas, escassez 
de escolas, vadiagem, asfixia dos pequenos parques industriais por falta de 
recursos, ausência de mercados para os produtos nacionais e, sobretudo, a 
explosão demográfica que avassalava tudo.

Foster Dulles mostrava-se um argumentador tenaz, seguro, 
quase incapaz de um entendimento. Plantara-se nos seus pontos de vista. 
Eu tinha compromissos com outros governos latino-americanos e, nessas 
condições, não iria abrir mão de algumas reivindicações, que não eram 
propriamente do Brasil, mas de todas as nações da América Latina. Con-
tudo, depois de três dias de discussão, chegara o momento de se redigir a 
nota conjunta. Dulles resolvera decidir o assunto comigo pessoalmente. 
Solicitara que lhe marcasse uma audiência, se possível bem cedo, e esta fora 
combinada para as 8 horas da manhã. O assunto era a redação da nota.

Nosso encontro foi uma repetição do que ocorrera, no dia ante-
rior, no Itamaraty. O que me interessava era o estabelecimento das bases de 
uma nova política para o continente, e Foster Dulles apegava-se às medidas 
de segurança. Já que não chegávamos a um acordo, resolvemos redigir dois 
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textos separadamente e, depois, os confrontamos, procurando ajustar um 
ao outro, através da eliminação dos pontos sobre os quais não era possível 
qualquer acordo. Concluído o texto, Foster Dulles levantara a questão da 
assinatura. Desejava que eu assinasse com ele o documento, o que recusei 
prontamente. A nota seria assinada por ele e por Negrão de Lima. Esse 
trabalho durou das 8 da manhã até ao meio-dia.

De qualquer forma, a nota estava redigida – a quatro mãos, é 
verdade – e do seu texto não constavam as medidas policiais, tão ardoro-
samente defendidas pelo secretário de Estado, e que, se houvessem sido 
acolhidas, teriam tido uma péssima repercussão em toda a América Latina.

Nessa mesma tarde, seguimos para Brasília. Foster Dulles mani-
festara o desejo de conhecê-la, e prontifiquei-me a acompanhá-lo. Toma-
mos um helicóptero e sobrevoamos toda a área do Plano Piloto. À noite, 
realizou-se no Palácio da Alvorada, que havia sido inaugurado dias antes, 
o jantar com o qual homenageei o ilustre visitante, antes da sua partida.

Nesse jantar, aproveitando a atmosfera de cordialidade que se 
estabeleceu entre nós, consegui terminar a “costura” do plano, que seria 
a “Operação Pan-Americana”. Depois de um trabalho intenso, sentia-me 
reconfortado. Haviam sido combinados os pontos básicos em que se assen-
taria a nova política: fundação de um grande banco, que seria o BID; e o 
entendimento entre todos os chefes de governo do hemisfério para a reali-
zação de uma reunião de seus chanceleres em Washington, a qual serviria 
de ponto de partida para a formulação da filosofia, que consubstanciaria, 
por fim, os objetivos da “Operação Pan-Americana”. À meia-noite, Foster 
Dulles tomou o avião, retornando aos Estados Unidos. De bordo, enviou-
-me uma carta do próprio punho, vazada em termos sumamente honrosos 
para mim. Referia-se ao problema do desenvolvimento e recordava que eu 
o tratava com a fé dos místicos e que, por isso, estava convencido de que 
obteria êxito na minha pregação.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

O desafio do Nordeste

O Congresso Nacional, após vencer a obstrução dos elementos 
oposicionistas, conseguira aprovar a lei que criava o Fundo Nacional da 
Marinha Mercante, destinado ao desenvolvimento da construção naval no 
Brasil. Esta meta – a 28a do Programa – entrosava-se com a de no 11 – a 
da Marinha Mercante –, já que ambas se completavam, cobrindo um setor 
básico das atividades do país. Tratava-se, portanto, de uma iniciativa dessas 
que refletem uma preocupação de se trabalhar para o futuro: era um traba-
lho de plantio de carvalho, cujos resultados só iriam aparecer nos governos 
que sucedessem o meu. Nessas condições, não era um setor que pudesse ser 
acelerado, que batesse recordes de velocidade.

De fato, numerosos e complexos problemas técnicos, inteira-
mente novos no Brasil, estavam em jogo e, naquela época, apesar dos rele-
vantes trabalhos que vinham sendo realizados no Arsenal da Marinha, não 
dispúnhamos ainda do indispensável pessoal qualificado em quantidade 
suficiente. A solução seria utilizar o mesmo processo que dera excelentes 
resultados na implantação da indústria automobilística: importar know-
-how. Nesse sentido, antes mesmo da aprovação da lei que criou aquele 
fundo, tinha promovido os necessários contatos no exterior, tendo por ob-
jetivo obter de grandes armadores estrangeiros que transferissem seus esta-
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leiros para o Brasil, ou que aqui instalassem subsidiárias. As negociações, 
com esse objetivo, desenvolviam-se num ritmo satisfatório, quer no Japão, 
quer na Holanda, e, em face da criação do fundo, era de esperar que elas 
pudessem ser aceleradas, já que passara a existir a indispensável cobertura 
financeira para o empreendimento.

Na ocasião, estavam em curso, no Nordeste, vários desenten-
dimentos entre os órgãos locais, o que acirrava os ânimos e retardava a 
execução de muitas obras programadas. Em face da situação, resolvi enviar 
um observador à região, a fim de apurar o que ali vinha acontecendo. O es-
colhido foi o coronel Orlando Ramagem, subchefe da minha Casa Militar.

Ao regressar ao Rio, o relatório que o coronel Ramagem me 
apresentou era um documento sóbrio, sereno, imparcial. Apontava algu-
mas irregularidades que eram de se esperar, dada a situação de calamidade 
pública na região, e fazia algumas observações, de natureza pessoal, sobre 
a maneira como poderia ser melhorada a assistência que vinha sendo pres-
tada aos flagelados.

Senti, desde o primeiro momento, que o caminho administrati-
vo não era, sem dúvida, o mais certo. Encontrara no Nordeste, já lançada, 
uma política que recuava aos tempos de Epitácio Pessoa. O ex-presidente 
paraibano procurava ampliar os investimentos federais naqueles estados, 
tentando criar uma estrutura socioeconômica capaz de dar ao Nordeste as 
mesmas condições de progresso das áreas mais prósperas do Brasil. Na per-
seguição desse objetivo, intensificara a construção de grandes açudes e am-
pliara, paralelamente, a rede das ligações terrestres, através da implantação 
de um sistema ferroviário de penetração pelo interior. Após a Revolução de 
30, Getúlio Vargas preocupara-se com o Nordeste e tomara providências 
que não deixaram de ser construtivas.

Os melhoramentos introduzidos foram prejudicados, todavia, 
pelo espantoso crescimento demográfico e resultou, desse choque de forças 
conflitantes, uma caquexia da estrutura socioeconômica da região. O Bra-
sil não poderia continuar a exibir aquela parte debilitada de seu organismo. 
Alguma coisa deveria ser feita para a recuperação da área. Assumi, pois, um 
compromisso comigo mesmo: iria promover a redenção do Nordeste.

Qualquer compromisso é fácil de ser assumido no calor de uma 
campanha eleitoral. Passado, porém, o momento de entusiasmo, ele se 
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converte num tormento, quando examinado friamente sob a ação das limi-
tações administrativas. No caso do Nordeste, os esquemas administrativos 
já elaborados haviam tornado evidente sua ineficácia. O caminho a seguir 
seria outro.

No contato com a região e através da observação constante das 
distorções que lhe singularizavam a fisionomia socioeconômica, cheguei 
a uma conclusão provisória: a solução dos problemas do Nordeste estaria 
no binômio Industrialização e Agricultura Irrigada. Quanto à agricultura, 
uma parte do caminho a ser trilhado estava vencida. Existiam açudes já 
construídos e numerosos outros em construção; muitas estradas haviam 
ou estavam sendo abertas e canais de irrigação vinham sendo rasgados nas 
regiões onde já existia água acumulada. Entretanto, no que dizia respeito à 
industrialização, o problema já era bem mais complexo, dada a falta abso-
luta de energia elétrica na região.

Estabeleci, pois, as bases de uma política desenvolvimentista 
para a região e passei a executá-las com a velocidade característica da mi-
nha ação administrativa. O que tinha em vista era a criação de uma infra-
estrutura adequada à arrancada no rumo da prosperidade e, para isso, teria 
de firmá-la na agricultura, nos transportes, nas comunicações, na saúde e, 
como novo elemento, no incentivo à instalação de indústrias na área. Tudo 
isso, porém, deveria ser coordenado, disciplinado, incentivado por um ór-
gão especializado que assumiria a responsabilidade pelo êxito da cruzada. 
Daí a incumbência que dei a José Sete Câmara de debater com os técnicos 
o problema, os quais, tendo por base o binômio Industrialização e Agricul-
tura Irrigada, montassem a estrutura de um planejamento a longo prazo, 
cujo objetivo seria a redenção do Nordeste.

É sabido que o desenvolvimento de um país não se faz de forma 
homogênea, com a riqueza circulando e proporcionando prosperidade a 
todos. Há pontos de estrangulamento. Existem áreas de estagnação econô-
mica. O administrador tem de localizá-las, defini-las convenientemente e 
procurar extingui-las, usando o tratamento técnico adequado. O Nordeste 
era uma nítida zona de depressão, cujos problemas, agravando-se por in-
cúria das autoridades, ameaçavam até mesmo a integridade territorial do 
Brasil. Isso, porém, não era tudo. No Nordeste oriental, onde os senhores 
de engenho eram cada vez mais odiados e o regime do latifúndio colocava 
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a riqueza nas mãos apenas de alguns, o binômio Industrialização e Agri-
cultura Irrigada constituía um estágio intermediário. Mas ele teria de ser 
vencido, para que o desenvolvimento pudesse chegar ao Nordeste. A usina 
de Três Marias vinha sendo construída em tempo recorde. Ela duplicaria 
a potência de Paulo Afonso e regularizaria o baixo São Francisco, possibi-
litando o aproveitamento racional das terras marginais. Além disso, havia 
sido iniciada a construção da 2a casa de força da usina de Paulo Afonso, 
com uma capacidade de 435 mil kW, mais do dobro da primeira, cuja ca-
pacidade era apenas de 180 mil kW. Determinei a constituição, em caráter 
prioritário, da Comissão de Aproveitamento do Vale do Parnaíba, com a 
finalidade de fazer o levantamento dos recursos hidráulicos daquele siste-
ma fluvial. 

No que dizia respeito a esse grande rio, dentre os 21 locais que 
foram prontamente estudados, selecionou-se o boqueirão, no qual seria 
implantada a primeira unidade do conjunto gerador de força – a barragem 
de Boa Esperança. Após a construção dessa usina, iniciar-se-ia a construção 
da segunda unidade – a barragem de Catingueiro –, com quase 100 metros 
de altura. Em 1959, dei início às obras preliminares da Boa Esperança, 
seguindo-se, já em fins de 1960, a concorrência pública para sua execução, 
ficando a empresa vencedora obrigada, por força da cláusula contratual, a 
entregar aquela barragem pronta em junho de 1963. 

Aliás, essa obra, uma das de maior importância para o Nordeste, 
representava o cumprimento, por parte do governo, da resolução, toma-
da no 2o Encontro dos Bispos do Nordeste, sobre “as medidas necessárias 
ao aproveitamento do Parnaíba”, e que fora consubstanciada no Decreto 
46.359, de 7 de junho de 1959. Resultara também do 2o Encontro dos 
Bispos minha autorização especial para que se desse prioridade absoluta 
à execução da linha de transmissão de Paulo Afonso para Natal. E, por 
fim, dei início à construção das usinas hidrelétricas dos açudes de Orós e 
Banabuiú, que funcionariam como capacitadoras síncronas, dando apoio 
economicamente precioso a uma das mais longas linhas de transmissão do 
mundo.

Os debates de Sete Câmara e Celso Furtado com os integrantes 
do grupo de técnicos do BNDE não progrediram com rapidez, devido às 
interferências políticas: Aloísio Alves, então candidato a governador do 
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Rio Grande do Norte, opusera sérias dificuldades ao projeto de se criar um 
órgão de cúpula na região. Em face dessa resistência, ficara decidido, em 
fins de 1958, que se convocaria uma reunião dos governadores dos estados 
situados na região a fim de que o assunto pudesse ser convenientemente 
esclarecido e as prevenções fossem dissipadas. Já àquela altura, entretanto, 
o grupo de técnicos, por sugestão de José Sete Câmara, inclinava-se no 
sentido da adoção de uma medida revolucionária para a época: a utilização 
de incentivos fiscais para canalizar recursos para o Nordeste. Essa ideia fora 
aprovada e, baseados nela, os técnicos passaram a elaborar o decreto que 
iria dar origem ao que em 1959 iria ser a Sudene.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Uma jornada do ontem para o amanhã

Todas as semanas ia à nova capital, mas, naquela ocasião, minha 
presença fazia-se obrigatória. É que no dia 10 de novembro comemorava-
-se o segundo aniversário da construção do Catetinho. A cerimônia fora 
simples, como todas que se realizavam na nova capital. Inaugurei uma 
placa de bronze comemorativa da data e fiz um discurso, recordando como 
aquela casa havia nascido. Aproveitei a oportunidade para apresentar qua-
tro trabalhadores que haviam vivido o episódio histórico da primeira noite 
passada naquele deserto: José Joaquim dos Santos, pernambucano; An-
tenor Soares, mineiro; Sebastião Calazans, também mineiro, e Francisco 
Rodrigues Martins, português.

Finda a cerimônia, passei a inspecionar as obras. Na ocasião, a 
Praça dos Três Poderes surgia do chão, na imponência de seu traçado ur-
banístico, para se converter no coração administrativo do país. Os três Po-
deres da República ali estavam, frente a frente, um olhando para o outro, 
preparando-se para uma coexistência pacífica, respeitando-se mutuamente 
e, assim, assegurando a plenitude do funcionamento do regime democrático.

Teve início no país um curioso fenômeno de natureza psico-
lógica. Era o espontâneo despertar de energias novas. O povo, ao qual 
nunca havia sido proporcionada uma participação em qualquer das opções 



256 Juscelino Kubitschek

nacionais, sentira-se de súbito responsável por aquela. Brasília deixara de 
ser, assim, um empreendimento do governo, para se converter numa cru-
zada nacional. A flama, havendo contaminado o povo, dera origem, então, 
a um deslocamento convergente de grandes massas humanas. Vaqueiros 
do Norte, mateiros do Amazonas, agricultores do Centro-Sul, hervateiros 
do Oeste, colonos do Sul, toda a confusa caracterização social do Brasil 
frag-mentara-se, de repente, e suas partes dispersas, derivando no rumo do 
Planalto, foram se fundir num espécime humano, que era novo no Brasil: 
o candango.

A sugestão dessa nova e grandiosa realidade, que se abria aos 
olhos de todos, despertara, então, as energias latentes da nacionalidade. As 
coordenadas que orientariam o nosso desenvolvimento teriam de passar 
por Brasília. O grande “cruzeiro” rodoviário teria seu ponto de apoio na 
nova capital. A estrada Brasília-Belo Horizonte estava quase concluída. No 
dia 14 de novembro, inaugurei a ligação rodoviária Brasília-Santos, outra 
audaciosa ponta de lança no rumo da reintegração nacional. Ela daria ao 
Brasil a posse efetiva dos imensos territórios situados entre os vales dos 
rios Grande e Paraíba. A nova rodovia apoiaria Brasília, completando a 
ligação da nova capital com o porto de Santos, com um percurso de 1.175 
quilômetros.

Prosseguia em ritmo acelerado o asfaltamento da Rio-Bahia, 
com 1,8 mil km de extensão, destinada, igualmente, a “costurar” o Bra-
sil por dentro, ligando o Rio a Salvador e beneficiando largos trechos da 
Zona da Mata mineira, área de lavouras de café e açúcar. E por fim, havia 
a Belém-Brasília – a estrada pioneira, a primeira tentativa de domesticação 
da floresta amazônica, numa extensão de 2.269 quilômetros.

No dia 9 de outubro, acompanhado de vários embaixadores es-
trangeiros, fiz uma visita de inspeção às obras da Belém-Brasília. 

Ao aterrissar no primeiro campo de pouso, segui, em compa-
nhia dos embaixadores do Equador, da Alemanha, da Grã-Bretanha e da 
Tchecoslováquia, em caminhonetes de fabricação nacional, até a ponta da 
estrada, no local onde se efetuavam os serviços de desmatamento. Ali, em 
plena floresta, tivemos a oportunidade de assistir à derrubada de árvores 
gigantescas por meio de tratores, para a abertura das picadas onde pene-
trariam, em seguida, as outras máquinas utilizadas na obra monumental. 
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O segundo campo de pouso, construído na região, ainda não dava acesso 
por terra.

Em Imperatriz, onde fizemos uma parada, encontrei Bernardo 
Sayão, à frente da direção geral dos trabalhos. Percebi sua comoção. Seu 
antigo sonho estava sendo concretizado.

De Imperatriz, seguimos para o sul, sobrevoando o Estreito, 
onde a grande ponte sobre o Tocantins estava sendo construída, e segui-
mos para Cercadinho, a meio caminho entre Araguacema e Miracema do 
Norte. Através daquela viagem, pude verificar que o chapadão goiano, 
numa extensão de 1,3 mil quilômetros, já havia sido praticamente vencido. 
Surpreendi-me ao constatar, igualmente, que, à proporção em que a rodo-
via avançava, nas suas margens iam surgindo povoados, núcleos humanos, 
arremedos de vilas que logo se transformavam em localidades florescentes. 
Gurupi, por exemplo, era uma cidade que havia surgido com a construção 
da estrada. Imperatriz, no sul do Maranhão – cidade velha e que se estiola-
va no marasmo –, era outra que renascera para a civilização.

O Brasil despertava e tomava consciência de si mesmo. A flores-
ta estava sendo vencida. O “cruzeiro” rodoviário já havia deixado a pran-
cheta da minha imaginação e ia se convertendo em realidade em toda a 
extensão do Planalto Central.

Naquela época, o escritor inglês Aldous Huxley visitava o Brasil. 
Proporcionei-lhe uma oportunidade de visitar Ouro Preto e Brasília, de 
forma a poder confrontar aquelas duas faces do Brasil. Em telegrama, que 
me enviou após a excursão, externou o entusiasmo de que estava possuído: 
“Vim diretamente de Ouro Preto para Brasília” – dizia em sua mensagem. 
“Que jornada dramática, através do tempo e da História! Uma jornada do 
ontem para o amanhã, do que terminou para o que vai começar, das velhas 
realizações para as novas promessas.” De fato, um novo ciclo se abria na 
História do Brasil.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

A batalha da estabilização monetária

Lucas Lopes assumiu a pasta da Fazenda numa atmosfera de ex-
pectativa simpática. Entretanto, em face da deterioração dos preços do café 
no mercado internacional, o novo titular logo se viu envolvido numa crise 
que poderia ter tido um desfecho dramático. Tratava-se da velha agitação 
que reinava nos círculos dos produtores de café, e que Jânio Quadros 
capitalizava em benefício próprio. A antiga ideia da “Marcha da Produ-
ção”, frustrada um ano antes, ressurgira, em 1958, com muito maior vigor.     

Jânio Quadros agia, em relação ao problema, em dois campos 
distintos: como governador do estado, encaminhava oficialmente ao go-
verno federal propostas dos agricultores; e como político, confabulava com 
os líderes da campanha, estimulando-os em seus anseios reivindicatórios. 
Assim, ia tomando corpo, aos poucos, a denominada “Marcha da Produ-
ção”, que seria o deslocamento em massa de fazendeiros de São Paulo e do 
Paraná, com o objetivo de criar um ambiente de pressão sobre o governo.

No início de setembro, Jânio Quadros veio ao Rio para con-
ferenciar comigo. Entregou-me um memorial contendo as reivindicações 
dos produtores. Mandei chamar Lucas Lopes para debater com o então go-
vernador o complexo problema. Na época, Lucas Lopes agia com a maior 
cautela possível. De fato, a situação financeira do país era delicada. Além 
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do mais, aproximava-se a época da elaboração do orçamento para 1959 e a 
questão do déficit deveria ser enfrentada.

Eu estava inteiramente de acordo com Lucas Lopes no sentido 
de que se realizasse uma política de contenção de despesas, mas que essa 
providência não prejudicasse a execução do Programa cujas obras já ha-
viam começado a apresentar resultados positivos. No primeiro semestre do 
ano, a produção de petróleo do Recôncavo Baiano tinha ultrapassado em 
mais de 30 mil barris o total de 1957. O setor siderúrgico havia sido am-
pliado com o início da construção da Usiminas, em Ipatinga. Prosseguiam 
em ritmo acelerado as obras de Três Marias e de Furnas, e ocorria o mesmo 
em relação a numerosas outras usinas menores. Estava em plena execução 
o plano de dieselização ferroviária e a frota mercante havia sido reforçada 
pela aquisição de várias dezenas de unidades novas. E, por fim, havia a in-
dústria automobilística que batia sucessivos recordes de desenvolvimento.

Antes de qualquer providência de maior profundidade, Lucas 
Lopes pensara em estimular, por meio de uma campanha em larga escala, a 
produção destinada à exportação. Nesse sentido, chegara a criar um grupo 
de trabalho no Conselho do Desenvolvimento. Naquele ano, a safra de 
café deveria se elevar a quase 27 milhões de sacas e não havia a menor dúvi-
da de que só uma parte dela poderia ser colocada nos centros de consumo. 
A perspectiva, em relação a 1959, era de que a safra ultrapassaria a casa dos 
30 milhões de sacas, o que assegurava, com antecipação, o agravamento da 
situação financeira.

A política, que estava em vigor, era a de compra do produto para 
retenção, cujas raízes remontavam ao famoso Congresso de Taubaté. Lucas 
Lopes fazia restrições a essa política, que considerava inflacionária. Con-
tudo, em face da advertência que lhe fizera, de que a filosofia do governo 
deveria se orientar no sentido do “desenvolvimento sem inflação” e, se isso 
não fosse de todo possível, do “desenvolvimento com pequena inflação”, 
ele procurara, no início, refrear seu entusiasmo monetarista. Mesmo assim, 
logo entrara em choque com os representantes da lavoura cafeeira. Fixara 
em níveis muito baixos os preços para a aquisição dos diferentes tipos de 
café e, para contrabalançar essa sangria no Tesouro, tentara aumentar o 
câmbio de custo para importação de gasolina, trigo e outros produtos es-
senciais.
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Essa providência, tomada logo nos primeiros dias de sua admi-
nistração, além de se refletir de maneira negativa sobre o custo de vida, 
provocara agitação na lavoura cafeeira. Mobilizaram-se, então, as associa-
ções da classe e renascera, em consequência, a velha ideia da “Marcha da 
Produção”.

De fato, os produtores de São Paulo e do Paraná não se mos-
travam satisfeitos, mas a crise seria perfeitamente contornável se sentásse-
mos em torno de uma mesa e discutíssemos o problema com isenção. No 
Paraná, o senador Maculan e dois ou três deputados vinham liderando 
os lavradores e, em São Paulo, Jânio Quadros fazia o mesmo, embora de 
maneira não ostensiva. Criara-se, assim, um ambiente de tensão no setor 
agrícola do país.

A situação se agravava dia a dia e alguma providência deveria ser 
tomada. Ficara combinado, então, que o Exército impediria a anunciada 
“Marcha”.

Antes, porém, que alguma providência nesse sentido fosse to-
mada, disse a Lucas que fosse a São Paulo e conversasse com Jânio Quadros 
sobre a inconveniência daquela demonstração, que apenas redundaria em 
perturbação da ordem pública, já que o governo não se curvaria a qual-
quer pressão. O general Lott deveria viajar naqueles dias para os Estados 
Unidos, mas antes do embarque daria as ordens necessárias para que a 
“Marcha” fosse impedida.

O problema do café era complexo e requeria habilidade para ser 
solucionado. As consequências não se fizeram esperar e desabaram sobre a 
cabeça do general Lott, cuja participação no caso fora apenas a de cumprir 
ordens superiores. A oposição, e principalmente os inconformados com o 
contragolpe de 11 de novembro, desencadearam uma tremenda ofensiva 
contra ele, e tão violenta foi a campanha que Lucas Lopes sentiu-se no 
dever de vir a público, para colocar as coisas no seu devido lugar. “A fim de 
eliminar explorações políticas injustas” – declarou, em entrevista coletiva 
à imprensa – “desejo declarar que assumo a responsabilidade de haver so-
licitado ao governo que fossem utilizadas as Forças Armadas para prevenir 
a realização da chamada ‘Marcha da Produção’, a qual, longe de represen-
tar um movimento pacífico de reivindicação de uma classe, foi planejada 
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como movimento capaz de perturbar a ordem, para impor ao governo 
medidas julgadas prejudiciais ao interesse nacional.”

O Programa de Metas vinha sendo executado em ritmo satisfa-
tório, muito embora – e é necessário que se ressalte – sem qualquer auxílio 
estrangeiro de monta. Os financiamentos obtidos mal ultrapassaram os 
que estavam aprovados, em princípio, para o atendimento de alguns pro-
jetos específicos, elaborados pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, e 
datando, em certos casos, do governo de Getúlio Vargas.

Numa faixa de dez anos, a situação que se vinha desenvolvendo 
no país não deixava de ser inquietadora. Enquanto as despesas duplica-
vam, atingindo a 18% do Produto Nacional Bruto, a receita permanecera 
no nível de 9% daquele Produto, dando origem aos crescentes déficits. E 
essa situação estava diretamente vinculada a interesses políticos, já que o 
Congresso, capitalizando a boa vontade do eleitorado, recusava-se siste-
maticamente a votar as leis que poderiam corrigir aquele desajustamento.

Entretanto, não poderia recuar em face das dificuldades. Di-
versas alternativas se ofereciam para enfrentar aquele desafio e, entre essas, 
quatro me pareceram dignas de consideração: a) realizar as obras funda-
mentais, de que o país tinha necessidade, aceitando o ônus de uma infla-
ção suportável; b) aumentar a arrecadação, de forma a reduzir a margem 
dos compromissos a curto prazo; c) comprimir as despesas e equilibrar o 
orçamento; e d) obter grandes financiamentos não inflacionários a longo 
prazo. Optei pela primeira alternativa, e o fiz consciente de que escolhera 
o caminho certo.

O que não era possível, naquele momento, seria deixar o Brasil 
como o havia encontrado, isto é, na estaca zero: sem energia, sem trans-
porte, sem indústrias, sem meios de explorar as próprias riquezas. Desde a 
proclamação da República, o país viera se arrastando ao deus-dará – cada 
governo realizando um pequeno conjunto de obras, em tentativas esporá-
dicas de conjurar apenas certas situações críticas. Tivemos, pois, a época 
da expansão ferroviária. Vivemos o período da colonização estrangeira – 
italianos, japoneses, alemães, nos estados do Sul. Assistimos ao delírio do 
boom cafeeiro, quando todos os recursos nacionais eram despendidos em 
função da expansão dessa riqueza. A economia nacional, ativada em apenas 
determinadas áreas, tornara-se errante, flutuando ao sabor da “mania” de 
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cada época. Assim, tivemos o açúcar no Nordeste. Passamos pela “civiliza-
ção do couro”, de que nos falou Capistrano de Abreu. Houve o ciclo do 
ouro e do diamante. A cada exploração intensiva de uma riqueza sucedia 
uma época de depressão, que era, antes, de exaustão de um setor de ati-
vidades. Daí a monocultura no cenário agrícola, a monovidência aurífera 
no setor extrativo, a pletora da exploração imobiliária nas áreas urbanas. 
Enquanto a riqueza nacional se comprimia em compartimentos estanques, 
o Brasil, como território a ser explorado, fragmentava-se numa sucessão de 
desertos, julgados inconquistáveis. Eram os imensos “espaços vazios”, que 
tanto impressionaram o general Gamelin.

Vivia-se ao sabor das “oposições de velocidade e lentidão”, res-
saltadas por Roger Bastide. Resultara dessa “ausência de consciência dos 
itinerários” a dramática situação que encontrei ao assumir o governo. Daí 
a necessidade e a urgência do Programa de Metas.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

No Rio Negro

Desde muito, pretendia fazer uma visita às obras das missões sa-
lesianas no rio Negro. Tratava-se, porém, de uma viagem difícil, já que 
a região era quase inacessível. Contudo, marquei a viagem para fins de 
setembro, e convidei, para acompanhar-me, além de Sarah e das minhas 
filhas, os embaixadores da Colômbia, do Peru e do Chile.

Deixamos o Rio às 7 horas da manhã e viajamos no Viscount 
presidencial até Manaus. Ali, fui informado de que o percurso até Taracuá, 
nas proximidades da fronteira com a Colômbia, oferecia numerosos peri-
gos. Decidi, pois, deixar os convidados na capital amazonense e seguir via-
gem num Catalina, acompanhado do meu ajudante de ordens, o coronel 
Dilermando Silva, e dos embaixadores. 

Saímos, pois, muito cedo. Conhecia grande parte da chamada 
bacia amazônica, mas aquele roteiro era novo para mim. Enquanto o Cata-
lina roncava, distanciando-se cada vez mais de Manaus, eu, colado à janela, 
examinava com curiosidade a imensa e tenebrosa planura verde. Era-me 
familiar aquele espetáculo. Naquele momento, porém, contemplava a pla-
nura com os olhos diferentes. É que, com a experiência da Belém-Brasília – 
onde descobrimos que aquele nivelamento das frondes era apenas aparente 
–, podia imaginar, sob o oceano de copas entrelaçadas, os imensos vales, 
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a sucessão de colinas, as tenebrosas depressões que configuravam o perfil 
geológico da região.

Em Taracuá, fui recepcionado por dom Pedro Mazza, bispo ti-
tular da Prelazia do Rio Negro e por cerca de 200 índios, que recebiam 
educação nos colégios salesianos. Visitei as obras locais e congratulei-me 
com os padres e as freiras, que, isolados do mundo, realizavam, no mais 
recôndito daquela floresta, uma admirável cruzada de evangelização.

Após a recepção em Taracuá, tomei o Catalina e, em compa-
nhia do bispo dom Mazza, segui para Uapés, à margem do rio do mesmo 
nome. Quando o avião pousou no rio, pude ver aglomerados na margem, 
no local onde deveria desembarcar, outros índios, mas estes aos milhares. 
Deixei a lancha, que me levara do avião ao ancoradouro e os indígenas me 
cercaram. Fui apresentado a padres e freiras que ali viviam havia cerca de 
30 anos, sendo que muitos deles sem haver ido a Manaus uma só vez.

Como a noite se aproximava, disseram-me que me recolhesse, a 
fim de evitar os mosquitos. E, de fato, eles não se fizeram esperar. Consti-
tuíam um flagelo local, já que a mordida de um deles provocava uma dor 
quase igual à de uma picada de escorpião.

Na casa que me deram para passar a noite, deixei-me ficar à 
janela, em companhia do coronel Dilermando Silva, vendo o dia morrer 
em plena selva. Pouco depois, vieram me buscar para ver as obras de uma 
escola. Saí imediatamente. A luz fraca do crepúsculo mal dava para se ver 
o que estava sendo construído. Assim mesmo, fui percorrendo o edifício. 
Na passagem de uma porta, um dos presentes fez-me um gesto nervoso, 
dando a entender que sustasse os passos. Parei, sem compreender o que 
estava acontecendo. Logo, porém, tudo se esclareceu: havia uma cobra, de 
bote armado, um pouco adiante da porta. Em face da algazarra feita pelos 
que me acompanhavam, a cascavel fugiu, desaparecendo num dos muitos 
buracos do chão.

Esse incidente não seria o único. Outro, também, no mesmo gê-
nero, iria ocorrer durante a noite. Depois do jantar, recolhi-me à casa que 
me fora destinada e que se compunha de dois quartos e de um banheiro. 
Instalei-me num dos quartos e o coronel Dilermando Silva ficou no outro. 
Estando sem sono, apanhei um livro e pus-me a ler. Pouco depois, percebi 
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um vago ruído no chão. Desviei o olhar da página e, olhando na direção da 
porta, vi outra enorme cobra que se arrastava, vindo de fora da casa.

Chamei o coronel Dilermando Silva, dizendo-lhe que se aproxi-
masse com cuidado. O coronel é um exímio atirador. Apanhou o revólver 
e matou a cobra com um certeiro tiro, que quase a decepou.

No dia seguinte, às 5 horas da manhã, assisti à missa, tomei um 
lauto desjejum e preparei-me para partir.

A despedida foi tocante. Vieram todos os índios. Alguns deram-
-me presentes. Muitos se atiraram à água, para segurar a lancha que me 
levaria até o Catalina. Às 10 horas, o avião alçou voo. Enquanto o apa-
relho fazia evoluções para ganhar altura, pude contemplar ainda uma vez 
os milhares de silvícolas que, enfileirados à margem do rio, acenavam as 
mãos, num último adeus – certos, naturalmente, de que nunca iriam ver e 
cumprimentar outro presidente da República.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

As eleições de outubro de 1958

Os resultados das eleições de outubro não alteraram a composi-
ção das forças que se digladiavam no cenário político. O PSD conservou a 
mesma bancada na Câmara e no Senado; a UDN melhorou sua situação 
no Senado, embora mantendo o antigo nível na Câmara; e o PTB caiu 
para o terceiro lugar na representação no Senado, mas ficou equiparado 
à UDN na Câmara. Mesmo a questão “nacionalista”, apesar da exaltação 
com que era pregada por alguns de seus líderes, não teve forças para que-
brar o tradicional equilíbrio reinante na representação dos grandes parti-
dos. O horizonte político se desanuviara, permitindo alguma visibilidade 
em termos de sucessão presidencial.

O que ocorrera de inédito na preparação do pleito fora a mu-
dança de tática da UDN na maneira de disputar a preferência do eleitora-
do. Durante 12 anos, esse partido integrado por professores jurisconsultos 
mantivera-se fechado na sua torre de marfim, julgando indigno utilizar-se 
dos processos de campanha eleitoral, de que se valiam as demais organi-
zações partidárias. O lenço branco era o seu símbolo. Nos seus comícios, 
ao invés de cartazes com mensagens efetivas, os udenistas exibiam aquele 
mar de lenços brancos, o que era decorativo sem dúvida, mas não possuía 
qualquer conteúdo de apelo popular.
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Houve outro fato, na época, que foi objeto de intensa especu-
lação por parte dos analistas políticos. Refiro-me à reforma ministerial a 
que fui obrigado a realizar, tendo em vista o dispositivo da lei eleitoral, no 
referente às desincompatibilizações para o pleito de outubro. A escolha dos 
novos ministros, havendo recaído quase só em amigos pessoais, prestara-se 
a uma interpretação que não correspondia à realidade. Dizia-se que eu, ao 
reformar o Ministério, havia liquidado o chamado “governo de novem-
bro”, isto é, o sistema político que emergira da crise de 1955. E citava-
-se, para reforçar esse raciocínio, o afastamento de Alkmin, considerado o 
“general civil” da batalha do contragolpe de Lott, que fora substituído por 
Lucas Lopes, um técnico e não um político.

Como não dei qualquer explicação, definindo o critério que 
prevalecera na escolha do titular da Fazenda, aquela conclusão fora julgada 
válida e, como consequência, os círculos políticos se movimentaram. Sur-
gira, assim, a articulação de uma nova frente, cujo objetivo declarado era 
o de conter o avanço dos esquerdistas. No fundo, o que se pretendia, de 
fato, era o alijamento do general Lott do governo. E a agitação, verificada 
na Aeronáutica naquele período, serviu para justificar a necessidade de 
intensa movimentação política.

Tudo teve início quando o general Lott assumiu a pasta da Ae-
ronáutica, na ausência do brigadeiro Melo, que ia viajar para os Estados 
Unidos. Disseram que havia sido minha a ideia, no entanto o arranjo fora 
concertado entre os próprios titulares. Quando o general Lott fora à Eu-
ropa, para assistir às exéquias do Papa Pio XII, o brigadeiro Melo substi-
tuíra-o, interinamente, na pasta da Guerra. E nada ocorrera naquela área 
militar. Entretanto, já não aconteceu o mesmo quando Lott assumira a 
pasta da Aeronáutica. Por ocasião da transmissão do cargo, 12 brigadei-
ros ostensivamente deixaram de comparecer à cerimônia. No dia seguinte, 
quando o ministro Melo embarcava para os Estados Unidos, o brigadeiro 
Ivo Borges, ao encontrar-se com Lott no aeroporto, fez-lhe a continência 
regulamentar, mas não lhe apertou a mão. O general poderia ter ignorado 
a desconsideração, mas não era homem para isso. Ali mesmo, antes do 
embarque do ministro, ficara decidida a demissão do brigadeiro Ivo Borges 
da Inspetoria Geral da FAB. Essa punição representou o estopim que iria 
desencadear uma onda de agitação naquela pasta.
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Quatro dias mais tarde, ocorrera outra manifestação de indis-
ciplina por ocasião da diplomação de mais uma turma da Ecemar. Lott 
punira, igualmente, os manifestantes e aquela área militar entrara em efer-
vescência. Houve tentativa de se estender o movimento até à Marinha, de 
forma a se caracterizar a rebeldia como um prolongamento da agitação 
política de novembro de 1955, mas a manobra não obteve êxito. Os in-
subordinados foram enquadrados no regulamento disciplinar das Forças 
Armadas e outros o seriam, se o brigadeiro Melo não houvesse antecipado 
seu regresso dos Estados Unidos.

Esses acontecimentos se, por um lado, fortaleceram ainda mais 
a posição do general Lott na área do Ministério da Guerra, deram origem, 
por outro lado, à articulação para alijá-lo daquela pasta. A primeira evi-
dência de que estava em processamento essa articulação, tive-a através de 
contatos realizados, na época, com o general Cordeiro de Farias. Mantinha 
as melhores relações possíveis com esse chefe militar, mas, no plano polí-
tico, éramos adversários. Cordeiro de Farias procurara-me por duas vezes. 
Durante esses encontros a palestra nunca deixara o terreno das generali-
dades, com observações pessoais, minhas e dele, sobre a situação política. 
Intrigou-me a repetição daquelas entrevistas, pois a impressão que tinha 
era a de que o general desejava falar-me sobre alguma questão específica. 
E, de fato, essa questão acabara surgindo, mas num terceiro encontro. O 
general, após uma análise da situação nacional e um apelo em favor de um 
entendimento geral, concluíra: “Mas nenhuma pacificação será possível, 
presidente, enquanto o senhor não desnovembrizar o governo.”

“Desnovembrizar”, segundo me informou, significava afastar o 
general Lott da pasta da Guerra. De fato, ele constituía o grande espan-
talho para os adversários do governo. Com Lott na pasta da Guerra, a 
subversão era impraticável, as instituições estariam garantidas e eu poderia 
me dedicar, sem preocupações, à execução do Programa de Metas. Disse-o, 
com franqueza, a Cordeiro de Farias.

Entretanto, minha situação política naquele momento era per-
feitamente satisfatória. Ao contrário do que acontecera a Getúlio Vargas, 
que chegara ao governo fortíssimo e fora se enfraquecendo com o passar 
dos anos, eu conquistara terreno à medida que se aproximava o fim do 
quinquênio. E uma prova disso fora justamente aquela reforma ministe-
rial, realizada, não segundo um critério político, mas ao sabor das minhas 
preferências pessoais.



Meu caminho para Brasília / 50 anos em 5 269

É verdade que a UDN, por falta de visão política, mostrava-se 
naquele momento visivelmente enfraquecida. Ela se deixara ficar à margem 
de duas iniciativas governamentais que haviam obtido a maior ressonância 
no seio da opinião pública – a Operação Pan-Americana (OPA) e a cons-
trução de Brasília. No que dizia respeito à OPA, tudo fiz para entrosá-la no 
movimento, para discutir o assunto. Os representantes da UDN compa-
receram, mas nenhuma contribuição apresentaram que pudesse ser apro-
veitada. Quanto a Brasília, a atitude dos udenistas refletiu o faccionismo 
que os avassalava. A UDN aprovara a transferência da capital, votara pela 
constituição da Novacap e designara, por fim, dois representantes seus para 
integrar a diretoria daquela empresa. Tudo isso, porém, no pressuposto de 
que Brasília não seria construída. Como nada disso aconteceu, decidira, 
então, torpedear a inauguração. 

Em fins de 1958 tiveram início as manobras nesse sentido. Exi-
giu-se a saída de Íris Meinberg da Novacap, sob o pretexto de que um 
representante da UDN não poderia endossar a “loucura que se fazia no 
Planalto”. Pouco depois, compreendendo que a exigência não seria aten-
dida – já que Íris Meinberg tornara-se um dos grandes entusiastas da nova 
capital –, passou-se à ideia de adiar a data da inauguração. Nesse sentido, 
o senador Othon Mader chegou a apresentar um projeto, na Câmara Alta, 
alterando aquela data para 1970.

Naquela época, Brasília deixara de ser uma obra do meu governo, 
para se converter num símbolo nacional. Sentia-me, pois, tranquilo. Con-
solidara uma situação política própria, acima dos partidos, mas prestigiada 
por quase todos eles. Por ocasião da passagem do ano, Murilo Melo Filho 
fixou, num comentário publicado na revista Manchete, minha surpreenden-
te recuperação no plano do sentimento nacional. “Há três anos” – escreveu 
– “ninguém poderia garantir que ele comemoraria, no Catete, o seu terceiro 
aniversário de mando. Ainda se ouvia o eco dos tanques que saíam da Vila 
Militar para assegurar-lhe a posse. Logo depois, lá no meio da selva, ecoa-
riam também as vozes que em Jacareacanga anunciavam mil e uma agitações. 
Em seguida, a ‘espada de ouro’, o projeto do rádio, o caso Adil, os quebra-
-quebras, Lott na Aeronáutica, aviadores presos. Sobrevivendo e sobrevoan-
do, o presidente Kubitschek atinge o terceiro ano do mandato. Agora, mais 
do que nunca, tem certeza de que chegará ao quinto.”



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Rompimento com o Fundo Monetário Internacional

O Plano de Estabilização Monetária, elaborado pelos técnicos do 
BNDE, era dividido em duas partes: uma, de “transição e reajustamento”, 
que seria executada até o fim de 1959; e outra, de “estabilização”, a cum-
prir-se em 1960. Tratava-se de um trabalho complexo e minucioso, que 
envolvia providências drásticas em quatro setores: moeda; crédito; finanças 
públicas e salários; e balanço de pagamentos internacionais.

Dada sua natureza técnica, porém, aquele plano para obter êxi-
to deveria ser executado globalmente, isto é, através de uma conjunção 
harmônica e simultânea de todas as suas medidas corretivas, num período 
de tempo mais ou menos prolongado. Qualquer político saberia que, no 
estágio de evolução em que o país se encontrava, um plano dessa natureza 
seria impraticável. Entretanto, como não desejava dissipar o entusiasmo de 
Lucas Lopes, que assumira a pasta da Fazenda com verdadeira garra e dis-
posto a realizar uma grande administração, dei-lhe inteira liberdade para 
levar avante aquela experiência.

As decepções não tardaram a surgir. Ao ser discutido no Con-
gresso, o plano fora triturado, reduzindo-se a uma simples lei de aumento 
de impostos. Eliminaram-se muitos de seus dispositivos, que eram real-
mente construtivos, e conservaram-se justamente os que, sendo passíveis 
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de acerba crítica da oposição, iriam causar tremendo impacto no sentido 
da elevação do custo de vida. Qualquer político sabe o que uma elevação 
de impostos representa como fator de alienação da popularidade de um 
governo.

Os debates no Congresso não deixaram dúvida sobre o que iria 
acontecer no país. Além do mais, o plano havia sido apresentado numa 
época nada propícia – quando se fazia ouvir, em todo o país, um clamor 
em favor de um generalizado aumento de salários. O governo viu-se, pois, 
num terrível dilema: aumentar os impostos, por um lado; e mostrar-se 
sensível, por outro, às justas e prementes reivindicações salariais. Contor-
nou-se a situação votando-se o plano, mesmo desfigurado pelas emendas 
introduzidas, e concedendo-se ao funcionalismo civil e militar da União 
um “abono de emergência”. Duas providências que, praticamente, quase 
se anulavam.

Entretanto, enquanto aguardava a decisão do Congresso, nume-
rosas medidas de natureza corretiva foram tomadas pelo ministro da Fa-
zenda, com o objetivo de minorar os efeitos da crise financeira, decorrente 
da deterioração da situação do café. Comprimiram-se as despesas públicas. 
Disciplinou-se a política de liberação de verbas. Sustou-se a execução de 
obras, consideradas adiáveis. Alterou-se substancialmente o nível das taxas 
de custo de câmbio. Todas essas medidas tiveram um efeito imediato no 
setor interno, determinando uma vertiginosa elevação de preços.

O Plano de Estabilização, elaborado sob a supervisão de Rober-
to Campos, teria de refletir – como, de fato, refletiu – mais uma precaução 
técnica do que política. Era seco, rigidamente racional. No segundo semes-
tre de 1958, a reação popular às medidas drásticas, tomadas pelas autorida-
des fazendárias, não acusara uma amplitude que pudesse causar apreensão. 
Já não aconteceu o mesmo em 1959, quando o plano entrara em execução. 
Os protestos das donas de casa adquiriram enorme ressonância. Os bancos 
se queixavam. Os empresários encaminhavam representações. E, pouco 
depois, surgiram os quebra-quebras.

Em fevereiro de 1959, os estudantes do Rio, numa manifestação 
de repulsa à atitude de Roberto Campos, que, no cumprimento de um 
dispositivo do Acordo de Roboré, autorizara duas firmas norte-americanas 
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a explorar o petróleo boliviano, colocaram faixas na sede do BNDE, exi-
gindo sua demissão.

A crise bancária em São Paulo pareceu-me gravíssima e julguei 
que uma providência deveria ser tomada. Chamei Lucas Lopes e lhe expus 
minhas apreensões. Verifiquei, com surpresa, que o fato não o preocupava. 
Disse-me que se tratava de uma consequência do arrocho creditício. Ou-
tros bancos e diversas indústrias iriam, também, à falência. Eram bancos e 
indústrias que não estavam racionalmente organizados, e que o desfecho 
tinha de ser aquele. Tratava-se de um fenômeno de purgação da saúde 
financeira do país.

Fiquei alarmado. À tarde, telefonei a Sebastião Paes de Almeida, 
presidente do Banco do Brasil, e solicitei que ele fosse a São Paulo, a fim 
de examinar a situação e tomar as providências que julgasse necessárias. Já 
no telefone, Sebastião diagnosticou as razões da crise. “Isto era esperado, 
presidente. Com esta retenção de crédito, teremos uma sucessão de concor-
datas e de falências. Sigo hoje mesmo para São Paulo e de lá telefonarei.” 
Sebastião Paes de Almeida, sendo homem de negócios, era favorável a uma 
política de contenção creditícia, mas limitada, isto é, condicionada às ne-
cessidades de desenvolvimento do país. As providências que ele tomou em 
São Paulo foram as que a situação indicava: socorreu os bancos em difi-
culdades com numerário do Banco do Brasil. A economia paulista reagiu 
imediatamente, e a situação se normalizou.

Entretanto, o ano de 1960 havia se iniciado sob maus augúrios. 
O país defrontou-se, naquele período, com uma verdadeira concentração 
de compromissos externos, a curto prazo, e principalmente em moedas 
fortes. Juntando-se àqueles encargos o ônus da deterioração nas relações de 
troca, determinada, na maior parte, pela queda dos preços do café, ter-se-á 
ideia de como estava ameaçada a nossa capacidade de importar, naquele 
ano.

Quando Alkmin estivera na pasta da Fazenda, negociara com 
o Fundo Monetário Internacional a liberação do stand by credit, corres-
pondente à cota que deveria caber ao Brasil, relativa à sua contribuição 
para a formação do capital daquela instituição internacional. Esse adian-
tamento fora liquidado rigorosamente no prazo estipulado. Mais tarde, 
Alkmin decidira renovar o procedimento, em face do que havia ocorrido 
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com o café, e o Fundo, como era hábito seu, exigiu que o governo assu-
misse o compromisso de tomar algumas medidas, tendentes a regularizar 
a situação das finanças do país. Alkmin assinara uma carta nesse sentido, 
e o Fundo liberara o stand by credit que cabia ao Brasil. Depois, ocorrera a 
crise do café, com as consequências que já foram referidas. Além do mais, 
Alkmin, havendo anunciado que brevemente deixaria o ministério, julgou 
que já não lhe competiria realizar as reformas exigidas pelo Fundo, as quais 
deveriam ser levadas a efeito por quem o substituísse no cargo. Assim, 
Lucas Lopes, ao assumir a pasta, encontrou esse problema que demandava 
urgente solução.

Uma missão do Fundo logo aparecera no Rio, com a incumbên-
cia de persuadir as autoridades brasileiras a darem cumprimento à carta-
-compromisso assinada por Alkmin. Os técnicos do Fundo logo se entro-
saram perfeitamente com Lucas Lopes e Roberto Campos. As exigências 
que haviam feito estavam em consonância com a política que ambos julga-
vam a mais conveniente ao Brasil. O Plano de Estabilização, por exemplo, 
fora elaborado tendo em vista obter as boas graças do Fundo. Apesar das 
restrições e do sacrifício que ele impunha ao país, o Fundo não se mostrara 
satisfeito e surgiram novas exigências. Lucas foi aos Estados Unidos e dis-
cutiu o problema pessoalmente com as autoridades daquele órgão e aca-
bara por assumir o compromisso de ampliar as medidas corretivas de seu 
plano de forma a ajustá-lo perfeitamente aos padrões recomendados pelo 
Fundo. Nesse sentido, passara a elaborar um novo esquema de exportação, 
cujos itens principais seriam a fixação de preços não muito altos para o café 
e o lançamento, no câmbio livre, de todas as importações.

Quando Lucas me informou sobre o que pretendia fazer, disse-
-lhe que, embora concordasse em princípio com a liberação das impor-
tações, não iria permitir a sustação do câmbio especial para a gasolina e 
o trigo. Esses três itens eram da maior importância para o país, porque a 
elevação do custo de qualquer um deles teria reflexos imediatos sobre o 
povo. Àquela altura, já estava profundamente preocupado com o efeito das 
medidas monetaristas sobre o custo de vida.

O Fundo aceitara a contraproposta do Brasil. Contudo, os re-
presentantes do governo brasileiro enviados aos Estados Unidos – Casi-
miro Ribeiro e Paulo Pook Correia – foram tratados por alguns órgãos da 
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imprensa norte-americana com incrível agressividade. Os jornais, ligados 
àquele organismo internacional, desencadearam uma campanha de descré-
dito contra o nosso país, declarando-o insolvente. “O Brasil está falido!” 
– apregoavam em editoriais escandalosos.

Ora, a situação da nossa economia nada acusava de inquietador. 
Havia uma crise com o nosso principal produto, mas esta seria resolvida 
com facilidade. Para solucioná-la, era que o Brasil havia solicitado ao FMI 
a concessão daquele stand by credit, e mais outros empréstimos num valor 
de 300 milhões de dólares. Não se tratava de um procedimento insólito. 
Os próprios estatutos do Fundo previam saques dessa natureza. O Brasil 
já o fizera antes, e todos os países integrantes do Fundo valiam-se daquele 
adiantamento em situações idênticas.

Até então, as negociações vinham sendo conduzidas pessoal-
mente por Lucas Lopes. Tratando-se de um assunto técnico, eu lhe dera 
carta branca para agir como julgasse melhor para o Brasil. Em face de um 
imprevisto, porém, vi-me obrigado, de súbito, a entrar na liça. Lucas Lo-
pes, tendo viajado para Caxambu, onde pretendia passar o seu aniversário, 
teve ali uma perturbação circulatória que o imobilizou sobre uma cama 
pelo período de dois meses. Sebastião Paes de Almeida, presidente do Ban-
co do Brasil, assumiu então, interinamente, a pasta da Fazenda.

Casimiro Ribeiro e Paulo Pook Correia ainda estavam nos Es-
tados Unidos, discutindo com as autoridades do Fundo as exigências im-
postas ao Brasil. Informavam-me quase diariamente, pelo telefone, sobre 
o que ocorria de novo no desdobramento das conversações. Assim, fui me 
colocando a par do problema. Conhecendo-o em todos os seus detalhes e, 
quanto mais me aprofundava no assunto, mais injusta e vexatória julgava a 
atitude daquele órgão em relação ao Brasil.

O Fundo Monetário, porém, preocupava-se tão somente com as 
medidas restritivas que impunha, sem querer saber se, com o atendimento 
delas, o país resvalaria ou não para uma crise maior e bem mais complexa, 
que seria um processo de crescente tensão social. Apesar disso, todas as 
nações se curvavam às exigências do Fundo. E isso porque se estabelecera, 
nos círculos financeiros internacionais, que o enquadramento de um país 
às normas daquele órgão assegurava-lhe, de saída, o acesso livre às fontes de 
crédito no exterior e às grandes agências de financiamento. Competia ao 
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Fundo, portanto, dar o certificado de bom comportamento às nações que 
necessitassem de auxílio do exterior para resolver seus problemas internos.

Desde muito vinha observando, com curiosidade, o compor-
tamento do Fundo e as consequências da sua rígida atitude em relação 
principalmente aos países subdesenvolvidos. A Argentina, para obter os 
mesmos 300 milhões de dólares que estavam sendo recusados ao Brasil, 
havia se submetido a um plano de estabilização monetária, imposto por 
aquele órgão, e estava às portas da bancarrota. Apesar do sacrifício feito, a 
Argentina não apresentara qualquer recuperação. Persistira o déficit orça-
mentário, e o peso se aviltara até mesmo em relação ao nosso cruzeiro. No 
Chile, acontecera a mesma coisa. Não se conseguira a estabilização, e o país 
entrara num violento processo de agitação interna. E no que dizia respeito 
à Bolívia – o terceiro mártir da estabilização monetária – as consequências 
ainda foram mais graves: além da crise financeira, a nação passara a apre-
sentar seriíssimos sintomas de convulsão social.

Essa tríplice repetição do mesmo desastre deveria alertar os res-
ponsáveis pelo órgão. Por que o Fundo, dirigido por homens de indiscu-
tível capacidade, não tinha olhos para ver a gritante reincidência do erro? 
O que antes parecia estranho tornava-se, então, altamente suspeito. Uma 
única conclusão se impunha, portanto: a de que o seu comportamento 
obedecia a um esquema secreto, tendo por objetivo conservar as nações 
subdesenvolvidas na América Latina sempre subdesenvolvidas. E, corrobo-
rando esse raciocínio, havia a circunstância de que em todos os três países 
seus produtos básicos de exportação haviam passado a ser vendidos a preços 
vis no mercado internacional. Assim aconteceu ao trigo da Argentina, ao 
cobre do Chile e ao estanho da Bolívia.

Não digo que essa política fosse o resultado de um plano, elabo-
rado no interior do Fundo. Talvez fosse melhor defini-la como a consequ-
ência de um gentlemen agreement, estabelecido entre as grandes potências, 
com o objetivo de conservar as nações subdesenvolvidas como simples for-
necedoras de matérias-primas, e fornecendo seus produtos a preços impos-
tos pelos grupos financeiros internacionais. E para que essa política fosse 
eficiente e tivesse resultados imediatos, existiam as sanções econômicas, 
consubstanciadas num teórico certificado de bom comportamento. Quem 
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rompesse com o Fundo teria fechado, às suas pretensões, todos os bancos e 
agências financeiras internacionais.

Ao se iniciar o mês de junho, essa era a opção que teria de fazer, 
sem perda de tempo. Submissão, que significaria retrocesso ao estágio de 
evolução em que havíamos estado antes da guerra; ou rebeldia, que iria 
importar na alienação de qualquer crédito externo, mas ofereceria uma 
possibilidade – caso eu me mostrasse suficientemente determinado – de 
prosseguir na rota do desenvolvimento.

Quem ouve falar nesse incidente com o Fundo Monetário In-
ternacional, sem estar bem informado sobre a verdadeira natureza do caso, 
há de pensar que o Brasil desejava sacar bilhões de dólares daquele órgão 
e que, em face do volume do empréstimo pleiteado, excepcionais medidas 
de garantia devessem ser tomadas. O que o Brasil pretendia, realmente, era 
sacar apenas 37,5 milhões de dólares do restante da sua cota naquele Fun-
do. O empréstimo total, pleiteado pelo nosso governo, é que era no valor 
de 300 milhões de dólares, mas distribuído entre o Fundo (37,5 milhões), 
o Eximbank e estabelecimentos de crédito privados norte-americanos (200 
milhões) e europeus (o restante).

A razão por que o Fundo apareceu na transação com enorme 
destaque é que, como disse, sua aprovação de qualquer esquema de com-
bate a desajustamentos econômicos representava uma espécie de sinal ver-
de no cenário das finanças internacionais. A fim de evitar os transtornos, 
causados pela ausência desse atestado, é que o Brasil, a braços com a crise 
do café, havia apresentado àquele órgão, com vistas à sua aprovação, um 
plano de estabilização monetária. Tratava-se de um esquema flexível de 
combate à inflação, destinado a dar cobertura ao déficit do seu balanço de 
pagamento num total de quase 300 milhões de dólares.

Examinando a proposta do Brasil, o Fundo julgou que alguns 
progressos haviam sido registrados no ordenamento de sua economia, so-
bretudo no que dizia respeito à restrição de crédito pelo Banco do Brasil, 
mas que o desequilíbrio verificado nas finanças do país era provocado prin-
cipalmente pelo problema cambial. Nesse sentido, exigia: a) que o Brasil 
estabelecesse o câmbio livre para as suas importações; b) que providenciasse 
os incentivos adequados ao comércio exterior; e c) que extinguisse os subsí-
dios às aquisições de petróleo, trigo, papel para a imprensa e fertilizantes.
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Os quatro itens, que consubstanciavam as exigências do Fundo, 
constituíam, sem qualquer dúvida, a súmula de um programa, tendo como 
objetivo a aniquilação do Brasil. Pretendia-se paralisar o país – cuja exten-
são territorial era imensa – tornando proibitivo o uso da gasolina. E para 
que serviriam, então, os milhares de quilômetros de estrada que o governo, 
com enorme sacrifício, vinha construindo? Se o Brasil já era um arquipé-
lago econômico, com numerosos, mas isolados, núcleos de germinação de 
riquezas, ver-se-ia – caso o consumo da gasolina fosse tornado proibitivo 
– devolvido, de repente, aos ominosos tempos do regime colonial, quando 
até as pequenas oficinas mecânicas eram proibidas, a fim de que não fizes-
sem concorrência aos artigos produzidos no exterior. Dissipar-se-ia, como 
por encanto, o sonho da nascente industrialização, que era um motivo de 
orgulho nacional.

Casimiro Ribeiro e Paulo Pook Correia permaneciam nos Esta-
dos Unidos, discutindo com o Fundo. Cada dia, crescia a intransigência 
dos técnicos daquele órgão. Não havia contraproposta que os satisfizesse. 
Em princípio de junho, veio o desfecho. Decidi romper com o Fundo e 
prosseguir, sem qualquer auxílio exterior, no meu programa de desenvolvi-
mento. Logo a revista Time surgiu em campo, antegozando as dificuldades 
que o Brasil iria enfrentar: “O presidente do Brasil está num beco sem 
saída.” Essa era a manchete, característica da tradicional falta de acuidade 
política dos norte-americanos. Num beco sem saída, estaria, sim, se houvesse 
me submetido às imposições do Fundo, pois teria de abrir mão do Progra-
ma de Metas; deixaria o povo passando fome; não construiria Brasília; nem 
realizaria a industrialização do país.

O rompimento foi feito dentro das normas de discrição e com-
postura que a gravidade do assunto exigia. Fiz uma reunião no Catete com 
os parlamentares que integravam a bancada situacionista, e dei-lhes co-
nhecimento da atitude que iria tomar. Em seguida, solicitei ao deputado 
Horácio Lafer que lesse, da tribuna da Câmara dos Deputados, uma nota 
oficial sobre as conversações com o Fundo, na qual era declarado que o go-
verno não podia admitir que uma transação daquela natureza constituísse 
“pretexto para discussões intermináveis, incompatíveis com o nosso crédi-
to e não condizente com a linha de cordial cooperação e respeito mútuo”, 
característica de tal gênero de negociações. E, complementando através de 
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uma medida prática a decisão, ordenei o retorno dos emissários brasileiros 
que se encontravam nos Estados Unidos.

A notícia estourou como uma bomba. No dia 17 de junho, o 
povo do Rio, através das suas organizações de classe, compareceu em mas-
sa ao Catete, a fim de me manifestar sua solidariedade. Discursando na 
ocasião, procurei situar o problema nos seus justos termos: “O fato de 
atravessarmos dificuldades transitórias, que nos levam a propor operações 
de crédito, não significa que devemos ceder, em matéria doutrinária, mas 
de imediatas consequências práticas, ao que possa contrariar a prudência 
ou o conhecimento mais aprofundado das nossas próprias condições. Não 
vemos como seguir orientações ditadas por motivos de ordem puramente 
técnica e que, muitas vezes, não levam em conta numerosos aspectos de 
outra natureza. Devo salientar, de passagem, que temos sido sempre bons 
pagadores, a despeito de nossas condições de país descapitalizado e que 
precisa desenvolver-se a qualquer custo. Convém que se compreenda, de 
uma vez para sempre, que o desenvolvimento do Brasil não é pretensão 
ambiciosa, um desvario, um delírio expansionista, mas uma necessidade 
vital. Desenvolver, para nós, é sobreviver.”

Na realidade, o que estava em jogo, naquele momento, não era 
a concessão de um empréstimo – que poderia, de fato, nos ser útil em face 
da crise do café –, mas a defesa da soberania nacional, a preservação, pelo 
governo brasileiro, do direito de resolver, como bem entendesse, seus pró-
prios problemas.
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 Eleito democraticamente em 1955, 
Juscelino Kubitschek recebe das mãos 
de Nereu Ramos, em exercício na Pre-
sidência, a faixa verde e amarela, que 
ele transmitiu, cinco anos mais tarde, 
a seu sucessor também eleito livremen-
te pelo povo. Nesses cinco anos de go-
verno, o Brasil cresceu cinquenta vezes 
nos vários setores de sua economia. Mas 
sua maior meta foi a democracia. (Pág. 
256.1)
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Um homem sozinho, à sombra do cruzeiro. 
Esta foto foi um símbolo dos primeiros dias 
de governo de JK. Possuído de ideal, entu-
siasmado pela antevisão de um Brasil grande, 
o presidente venceu todos os obstáculos para 
construir Brasília. (Pág. 256.1, verso)

No primeiro desfile das Forças Armadas a que presidiu, no dia 7 de setembro de 1956 
(embaixo), JK já tinha enfrentado sérias crises militares que tentaram impedir a sua 
posse. Nos primeiros dias de governo, um grupo da Aeronáutica se sublevou. JK anis-
tiou a todos e pacificou a nação. (Pág. 256.1, verso)
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A equipe de auxiliares diretos que se formou 
nos primeiros meses de governo: Osvaldo 
Penido, Francisco de Assis Barbosa e Álvaro 
Lins. JK impôs um ritmo novo de adminis-
tração obrigando seus auxiliares a grandes 
maratonas de trabalho. (Pág. 256.2)

Um dos primeiros ministérios do governo JK. Da esquerda para a direita: Nelson de 
Melo, Horácio Lafer, Fernando Nóbrega, Matoso Maia, Mário Pinotti, João Goulart, 
Armando Falcão, Odílio Denis, Sebastião Paes de Almeida, Francisco Correia de Melo 
e Clóvis Salgado. (Pág. 256.1, verso)

Sete horas da manhã do dia 1o de fe-
vereiro de 1956. Primeiro dia de go-
verno, primeira reunião do Ministério. 
JK disse ao que vinha e pediu muito 
trabalho. (Pág. 256.2)
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JK recebe os cumprimentos do almiran-
te Pena Boto, um dos militares que mais 
conspiraram contra a sua posse, em no-
vembro de 1955. O almirante comandou 
o cruzador Tamandaré que levou o presi-
dente deposto, Carlos Luz, até Santos. JK 
não guardou ressentimentos nem mágoas 
e recebeu-o numa audiência oficial. (Pág. 
256.2, verso)

O marechal Henrique Teixeira Lott, seu 
ministro da Guerra, foi o esteio da le-
galidade em 1955. A atitude firme do 
general no episódio da deposição de Car-
los Luz e Café Filho provocou descon-
tentamento em alguns setores das Forças 
Armadas, que estavam comprometidas 
com o golpe articulado pelos ude-nistas. 
(Pág. 256.2, verso)

Com Louis Armstrong e Grande 
Otelo, numa audiência especial 
concedida aos artistas. Durante o 
seu governo, JK se tornou amigo 
de todos os grandes nomes das ar-
tes nacionais, que nele tinham um 
admirador. A Presidência da Repú-
blica não o distanciou do menino 
de Diamantina que gostava das 
serenatas. (Pág. 256.2, verso)
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Dona Júlia Kubitschek de Oli-
veira e seus dois filhos, Nonô e 
Naná. Professora, pobre, viúva 
antes dos 30 anos, ela criou seus 
filhos e soube transmitir a sua 
grande fé no trabalho e na digni-
dade humana. (Pág. 256.3)

Com Israel Pinheiro e Oscar 
Niemeyer, JK examina a ma-
queta do Palácio da Alvorada, 
quando Brasília era ainda um 
desenho na prancheta e um 
sonho de visionário. A persis-
tência, o otimismo e a extra-
ordinária fibra de JK deram 
a Niemeyer e a Israel todos os 
recursos para a construção da 
Meta Síntese. (Pág. 256.3)
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Na solidão do cerrado, em sua primeira visita ao local da nova capital (ao lado), JK 
sente a grandeza no desafio que aceitou para a História: ali construirá uma cidade 
moderna, voltada para o futuro. Acima, ele caminha sobre um enorme tronco tomba-
do para dar lugar à abertura de uma nova estrada. Seus cinco anos de governo foram 
marcados por momentos decisivos que anunciavam o Brasil grande. (Pág. 256.4)

Na primeira visita do governo a Brasília, 
ministros e altas autoridades chegaram a 
duvidar da tarefa que JK assumia. Sen-
tado num tronco de árvore, o presidente 
do Brasil garantiu ao general Lott: “Aqui, 
onde agora é um descampado, transmitirei 
a faixa presidencial ao meu sucessor.” (Pág. 
256.4)
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Exibindo o mapa do Brasil (embaixo), com a indicação de seu Programa de Metas, JK 
dava explicações periódicas sobre os trabalhos realizados em seu governo. Na sequência 
de fotos, diversas etapas de obras que marcaram o seu quinquênio: a inauguração do 
viaduto das Almas, no setor das estradas; o poço petrolífero de Nova Olinda; a pri-
meira viagem de um presidente da República a Fernando de Noronha; a construção 
das hidrelétricas de Furnas e Três Marias; a abertura da estrada Belém-Brasília; a 
instalação das indústrias naval e automobilística. Foto importante (ao lado) mostra 
JK de avental, fundindo pessoalmente o primeiro bloco de motor na América Latina. 
(Pág. 256.4, verso)
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JK teve encontros com os principais estadistas e personalidades de seu tempo. Da esquerda para a 
direita, no alto, com os presidentes Kennedy e Eisenhower, este último em Brasília, lançando a pe-
dra fundamental da nova sede da embaixada americana. Na fila debaixo, com Nixon (que esteve 
presente na posse de JK), Foster Dulles e Nelson Rockefeller. O poder de comunicação do presidente 
brasileiro facilitou o lançamento da Operação Pan-Americana. (Pág. 256.5, verso)

Na Conferência do Panamá, 
realizada por iniciativa dos Es-
tados Unidos, logo após a sua 
posse, JK se encontrou com todos 
os presidentes das três Américas. 
Na foto, entre outros, Fulgêncio 
Baptista, de Cuba, Eisenhower 
e Alfredo Stroessner. Durante a 
reunião, JK sentiu que era o mo-
mento de reativar o pan-ameri-
canismo. (Pág. 256.5, verso)
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O imperador Hailé Selassié, da Etiópia, 
visitou Brasília e ali soube que havia sido 
deposto em seu país. No Rio, JK recebeu 
o presidente Craveiro Lopes, de Portugal. 
Na última foto, com André Malraux, mi-
nistro da Cultura da França, que chamou 
Brasília de a capital da esperança. (Pág. 
256.6)

JK com o papa Pio XII, em Roma (no alto). 
Acima, com o cardeal Montini, que visitou 
o Brasil pouco antes de ser eleito papa, com 
o nome de Paulo VI. JK sempre se manteve 
fiel à religião de seus pais e governou o Bra-
sil dentro do espírito cristão. (Pág. 256.6)
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Com diversas frentes de trabalho em 
todo o território nacional, JK fez do 
avião um prolon-gamento de seu gabi-
nete, despachando e tomando decisões 
durante suas viagens. Ao lado, prepa-
rando-se para um teste supersônico. Foi 
o primeiro presidente da República, em 
todo o mundo, a voar mais depressa do 
que o som. (Pág. 256.6, verso)

A simplicidade foi uma das caracterís-
ticas da personalidade de JK. Ao lado, 
com Herbert Moses, na época, presi-
dente da Associação Brasileira de Im-
prensa, e Mauro Salles. Os jornalistas 
tiveram ampla liberdade duran-te o 
seu governo. Embaixo, colhendo jabu-
ticabas no sítio de um amigo. JK con-
servou seus hábitos simples de mineiro. 
(Pág. 256.6, verso)

A simplicidade foi uma das caracterís-
ticas da personalidade de JK. Ao lado, 
com Herbert Moses, na época, presi-
dente da Associação Brasileira de Im-
prensa, e Mauro Salles. Os jornalistas 
tiveram am-pla liberdade durante o 
seu governo. Embaixo, colhendo jabu-
ticabas no sítio de um amigo. JK con-
servou seus hábitos simples de mineiro. 
(Pág. 256.6, verso)



292 Juscelino Kubitschek

Duas fotos simbólicas. Acima, acompanhado de sua família, JK desce pela última vez as esca-
das do Palácio do Catete, no Rio. Ao lado, desce as rústicas escadas do Catetinho, sede provisó-
ria do governo na nova capital. (Pág. 256.7, verso)

JK promoveu a visita da imagem de Nossa Senhora da Aparecida a Brasília. A padroeira do 
Brasil, levada pelo cardeal Vasconcelos Mota, de São Paulo, esteve presente às grandes festas da 
nova capital. À direita, a Câmara, o Senado e o Palácio do Congresso em fase de construção. 
Apesar do adiantamento das obras, a oposição udenista afirmava que Brasília nunca ficaria 
pronta. (Pág. 256.7, verso)
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O povo sempre ficou ao lado de JK. No alto, durante uma 
manifestação nos arredores do Recife e, acima, em Portu-
gal, sendo aclamado em todas as cidades que visitou. O 
carinho popular fez de JK um grande chefe e ele usou sua 
liderança para apressar o desenvolvimento nacional. (Pág. 
256.7)
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No dia 22 de abril de 1961, pela manhã, JK reuniu oficialmente, pela primeira vez, o 
Ministério em Brasília. Todos esperavam que o presidente ali terminasse o seu trabalho, 
mas JK aproveitou a oportunidade para anun-ciar novas frentes de trabalho. (Pág. 256.8)

Uma foto histórica: durante a mis-
sa de inauguração de Brasília, JK 
não resistiu à emoção do momento 
e chorou. Em apenas três anos cons-
truíra uma cidade em pleno deser-
to. E em nenhum momento deixara 
de cumprir seus ideais democráti-
cos. (Pág. 256.8)
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31 de janeiro de 1961 – Depois de fazer 
o Brasil progredir 50 anos em cinco, sem-
pre dentro da lei, respeitando a demo-
cracia e a liberdade, JK passa o poder a 
seus sucessores, Jânio Quadros (presiden-
te) e João Goulart (vice-presidente), elei-
tos livremente pelo povo. Na foto abaixo, 
o seu último gabinete de trabalho, hoje 
Museu JK, no Edifício Manchete, Rio. A 
mesa e a cadeira, no primeiro plano, são 
as mesmas que ele usou nos palácios do 
Catete e do Planalto.  (Pág. 256.9)
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A morte do bandeirante

1958 chega ao fim. Brasília já havia deixado de ser 
uma obra do meu governo para se converter num símbolo nacional. Não 
existia quem não se admirasse do que estava sendo realizado no Planalto e 
as monumentais construções, levadas a efeito num ritmo até então desconhe-
cido no país, eram acompanhadas, com entusiasmo, pela nação inteira. 
Contudo, são desconcertantes os desígnios da providência. Em face de tão 
encorajadores acontecimentos, que assinalavam o êxito da minha admi-
nistração, eis que, logo no início de 1959, um fato trágico enluta toda a 
nação. Data da tragédia: 15 de janeiro.

Eu havia estado com Bernardo Sayão dois meses antes, em Im-
peratriz, por ocasião da viagem de inspeção à grande rodovia. Depois dessa 
viagem, regressei ao Rio. Sentia-me, porém, tranquilo, no que dizia res-
peito àquela frente de trabalho. Ele comandava a turma do Sul e Rui de 
Almeida a do Norte. Avançavam, um ao encontro do outro, para realiza-
rem a tão sonhada “ligação”. Havia a data marcada para a junção das duas 
turmas: 31 de janeiro de 1959. Trinta quilômetros apenas separavam as 
duas frentes.

Uma semana antes de 15 de janeiro, Sayão enviara um bilhete 
ao acampamento de Açailândia, dizendo: “Se não mandarem mantimen-
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tos, estamos com os dias contados.” Um avião Cesna sobrevoara a frente de 
trabalho e dele caíram os paraquedas com os mantimentos pedidos. “Esta-
mos com os dias contados” – era assim que se jogava a vida na Belém-Brasília.

Ameaçado de morrer de fome, Bernardo Sayão pensava, com 
determinação, na construção do campo de pouso. Era o objetivo imedia-
to, porque o presidente da República deveria ali descer a 31 de janeiro. 
Durante três dias, Sayão estivera acampado no Estreito. Era comum já 
estar dormindo às 8 horas da noite. Naquele dia, porém – véspera em que 
ocorreria sua morte –, já eram 11h30min, e ele ainda estava em atividade. 
O prazo era, de fato, curto, daí o seu nervosismo. No dia seguinte, muito 
cedo, seguiu para o local da “ligação”. Era ensurdecedor o barulho das ár-
vores caindo. A barraca do acampamento estava à beira de um córrego não 
muito perto do serviço.

Enquanto as árvores eram derrubadas, ele, Gilberto Salgueiro e 
Jorge Dias discutiam debaixo da barraca. Gilberto saiu, por um momen-
to, para conferir uma informação. Nesse momento, ouviu-se um estron-
do. “A árvore! A árvore!” – gritaram os trabalhadores. Jorge Dias ficara 
machucado no braço. E Sayão? Ninguém viu o chefe, o comandante, o 
Anhanguera daquela penetração na floresta. De súbito, sua figura hercúlea 
destacara-se entre a galharia deitada. Estava de pé, mas mortalmente feri-
do: uma enorme fratura exposta na perna esquerda; e o braço do mesmo 
lado esmigalhado. Tinha, também, o crânio fraturado. No local não existia 
médico, nem qualquer tipo de socorro. Que fazer? Sayão caminhou até 
um tronco derrubado e, sentando-se nele, pediu que lhe descalçassem o pé 
esquerdo. Quando conseguiram  tirar-lhe a bota, ele dava a impressão de 
que iria ter um colapso. Pediu, então, que o deixassem. Sua camisa estava 
empapada de sangue. Estendido na rede, deixou-se ficar quieto, os olhos 
semicerrados, respirando profundamente. Verificaram, com espanto, que 
havia entrado em coma.

Os trabalhadores entreolharam-se, sem saber o que fazer. Às 3 
horas da tarde, porém, ouviu-se o ruído do motor de um avião. Sobrevoou 
o local, atirando os víveres que ele havia reclamado, através do seu último 
bilhete, os que se encontravam em terra gritaram, tentando fazer com que 
o piloto compreendesse o que havia ocorrido. Por fim, alguém teve a ideia 
de cruzar dois paus e cobri-los com as camisas dos trabalhadores: o piloto 
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achou estranho e reduziu a altura para observar. Viu, então, um homem 
deitado com a roupa vermelha de sangue. 

Em seguida, o avião partiu, os que se encontravam em terra 
ficaram sem saber se o piloto havia compreendido aquele sinal. Contudo, 
ele o entendera. Mais tarde, veio um helicóptero. Com  grande sacrifício, 
puseram Sayão no interior do aparelho e um dos seus auxiliares – Kelé – 
foi junto. Seguiram, então, para o povoado mais próximo – Açailândia. 
Eram 7 horas da noite. Lá embaixo, a floresta se fechara, como um só e 
imenso lençol preto. Pouco depois das 7 horas, o gigante não resistiu aos 
ferimentos. Expirou sem um gemido. Apenas respirara mais fundo... e fi-
cara quieto.

O helicóptero aterrissou em Açailândia e os moradores da lo-
calidade acorreram, julgando que poderiam prestar algum socorro. Tudo, 
porém, estava acabado.

Antes mesmo que o rádio funcionasse, já se sabia, em Belém e 
em Brasília, o que havia acontecido. A notícia correra. Como? Ninguém 
poderia dizê-lo. Talvez houvesse sido propagada da mesma forma misterio-
sa como as que circulam nos aboios e no botucajé dos índios. Transmitida 
pelo pensamento, que eletriza o ar. 

Em Belém, a repercussão foi intensa. Em Brasília, a notícia cau-
sou impacto. Cruzes de crepe começaram a surgir nas janelas da cidade 
livre. Surgiram panos pretos nos para-choques dos caminhões.

Eu estava no Palácio Rio Negro, em Petrópolis, mergulhado 
num oceano de papéis. Deram-me um radiograma. Era a notícia do aci-
dente. Lia, sustando a respiração. Bernardo Sayão era para mim muito mais 
do que um amigo. Nossa amizade tinha um significado que ultrapassava 
o caráter rotineiro das relações afetivas que aproximam duas criaturas. O 
escritor Antônio Callado surpreendeu o sentido máximo dos vínculos que 
nos prendiam um ao outro: “Olhe-se como se olhar o plano de Brasília, é 
inegável que o encontro de Juscelino Kubitschek com Bernardo Sayão foi 
histórico para este país.”

Deixei tudo que estava fazendo e, meia hora depois, já voava 
para Brasília. O avião que trazia o corpo de Sayão aterrissou no aeroporto 
da nova capital às 8 horas da noite do dia 16. Era enorme a multidão que 
aguardava a chegada. No dia seguinte, sábado, foi a romaria ao cemitério 
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virgem de Brasília. Tão virgem era que dois quilômetros de estrada tiveram 
de ser construídos, durante a noite, para dar passagem ao féretro. Um can-
dango, que trabalhava na abertura daquela via de acesso, limpando o suor 
do rosto, comentou: “O doutor Sayão marcou este cemitério. Quando 
terminou a marcação, perguntou: ‘quem será que vai batizar esta terra?’ 
Mal sabia que seria ele mesmo...”

Sayão, que marcara aquele cemitério, iria inaugurá-lo. A inau-
guração, porém, acabou sendo dupla. Benedito Segundo, o motorista do 
jipe e seu companheiro de correrias pelas estradas do Brasil central, quando 
teve notícia do que acontecera ao patrão, exclamara estarrecido: “Não pode 
ser... Deus não podia fazer isso com o Dr. Sayão...” Levou a mão ao peito 
e caiu morto. Assim, os dois inauguraram o cemitério – o patrão ao lado 
do empregado.

Bernardo Sayão, o comandante da batalha na frente sul, morreu 
no dia 15 de janeiro de 1959. Uma semana mais tarde, o engenheiro Rui 
de Almeida, comandante da batalha na frente norte, igualmente deixara 
de existir, vítima de um choque de veículos. Dois acidentes fatais com os 
líderes da grande arrancada, 15 dias antes do encontro das duas turmas de 
desbravadores.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Retomada do desenvolvimento

Em toda administração – como, aliás, em qualquer atividade hu-
mana – existem anos bons e anos de dificuldades. 1959 fora um ano de di-
ficuldades, de aborrecimentos, de agitação interna. Em janeiro, ocorrera a 
morte de Bernardo Sayão. Em seguida, os efeitos do Plano de Estabilização 
quase convulsionaram o país. Em março, fizera-se sentir a pressão do PSD, 
no sentido de ir dispondo as pedras para o xadrez da sucessão presidencial.

Cada problema, entretanto, ia sendo solucionado de acordo 
com a evolução dos acontecimentos. Em 1959, a Meta da construção na-
val havia se tornado prioritária. Era a última das 31 que consubstanciavam 
o programa administrativo tendente a fazer o Brasil progredir 50 anos em 
apenas um quinquênio. O atraso fora devido à própria complexidade desse 
setor.

Em dezembro daquele mesmo ano, pude presidir na ponta do 
Caju à cerimônia do lançamento da pedra fundamental dos estaleiros da 
empresa Ishikawajima do Brasil. Cerca de 80 milhões de dólares estavam 
sendo investidos pela empresa japonesa no empreendimento.

Naquele dia – 13 de dezembro de 1958 – o representante da 
Ishikawajima assinalara que tinha a esperança de bater a quilha da primeira 
unidade de 5 mil toneladas dentro de um ano. Já em janeiro de 1959, um 
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outro decisivo passo era dado no sentido da realização daquele objetivo. 
No dia 8 daquele mês, presidi, na ponta da Areia, em Niterói, à cerimônia 
do início da ampliação dos estaleiros ali existentes, obra integrada na Meta 
de Construção Naval. Acionei, na ocasião, o botão que fez detonar a carga 
de dinamite que daria início à destruição da grande pedreira, trabalho in-
dispensável para a ampliação das atividades do estaleiro. Um mês depois, já 
presidia em Jacuecanga, nas proximidades de Angra dos Reis, a instalação 
dos estaleiros da Verolme, firma que congregava capitais e técnicos nacio-
nais e holandeses.

Por ocasião da inauguração do estaleiro da Verolme, o prínci-
pe Bernard, da Holanda, viera ao Brasil para prestigiar o início do in-
tercâmbio industrial e técnico entre os dois países. Naquela época, havia 
feito instalar um heliporto no alto do Palácio do Catete. Como Angra dos 
Reis é distante do Rio, decidi fazer a viagem de helicóptero. Combinei 
com o príncipe-consorte da Holanda que estivesse no palácio pela manhã, 
de forma a que pudéssemos fazer juntos o percurso. Quando tomamos o 
elevador, ele, sorrindo, observou: “Estamos subindo, presidente, quando 
deveríamos estar descendo.” Julgara que o ascensorista havia se engana-
do. “Vamos subir mesmo, alteza” – respondi. Pouco depois, voávamos no 
rumo de Angra dos Reis.

Em Jacuecanga assistimos à cerimônia e almoçamos. Pouco de-
pois, já estávamos de volta e, quando chegamos ao Rio, perguntei-lhe se 
tinha algum programa naquela tarde, pois poderia deixá-lo onde desejasse. 
Respondeu-me que iria para o hotel (estava hospedado no Copacabana 
Palace). Disse ao piloto, coronel Múcio Scorzelli, que seguisse diretamente 
para a Avenida Atlântica e que pousasse na areia, em frente ao hotel.

Quando o helicóptero aproximou-se do Copacabana Palace, e o 
príncipe identificou-o como o hotel em que estava hospedado, senti que o 
protocolo passara a ser ignorado. Bernard, como qualquer moço em idên-
ticas circunstâncias, mostrou-se excitado pela expectativa daquela aterrissa-
gem na praia. Era como um jovem que estivesse vivendo uma experiência 
inédita. Ria. Movia-se no assento. E como o piloto não falava francês, 
tentava fazer-se entendido por gestos. Quando, por fim, o aparelho pousou 
na areia, com a praia cheia de banhistas, não se conteve: “Nunca pensei, 
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senhor presidente, que viesse encontrar um chefe de governo tão moderno 
em plena América Latina.”

Paralisada a hélice rotativa, descemos, e eu o acompanhei até a 
porta do hotel. Ali, fez uma pausa e olhou para trás, contemplando demo-
radamente o helicóptero. Depois, tocando-me o braço, comentou, já não 
como um hóspede oficial, mas como um companheiro de aventura: “De 
porta a porta... É incrível, presidente!”



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Como surgiu Taguatinga

Apesar dos desajustamentos internos, provocados pelas dificulda-
des de crédito e pelo súbito encarecimento de tudo, em decorrência da 
elevação dos impostos – determinados ambos pelo Plano de Estabiliza-
ção Monetária –, o Programa de Metas vinha sendo executado a grande 
velocidade. O rompimento com o Fundo Monetário Internacional não 
significou um propósito isolacionista. Nenhum país – e muito menos o 
Brasil, que estava em plena fase de expansão – poderia se dar ao luxo de 
enclausurar-se numa muralha chinesa.

O mundo, que se abria além das nossas fronteiras, era a negação 
do individualismo. Individualismo tomado no seu sentido lato, conside-
radas as nações como indivíduos. O nacionalismo ortodoxo cedera lugar à 
política de blocos. A formação desses blocos, se, por um lado, constituíra 
uma garantia de sobrevivência, trouxera no seu bojo um fator de espolia-
ção que não poderia e não deveria ser ignorado. O rompimento com o 
Fundo Monetário Internacional representou, pois, uma manifestação de 
intransigência nacionalista, muito embora a política que vinha realizando, 
no terreno econômico-financeiro, houvesse sido concebida tendo por base 
justamente o participacionismo.
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Sabia que o Brasil não poderia enfrentar o desafio tecnológico 
apenas com seus próprios e escassos recursos. Teria de aceitar a cooperação 
da técnica e do capital estrangeiros, mas condicionando essa participação 
aos imperativos de preservação da soberania nacional. Em face do rompi-
mento com o Fundo Monetário Internacional, todas as portas haviam sido 
fechadas às pretensões do Brasil. Mesmo assim, prossegui no programa 
traçado e o povo, compreendendo a extensão da discriminação de que o 
Brasil passara a ser vítima, cerrou fileiras em torno de mim, impulsionan-
do, através de uma decisiva cooperação da iniciativa privada, o esforço de-
senvolvimentista do governo. As Metas passaram, então, a acusar avanços 
em relação aos objetivos prefixados. Foram substanciais os progressos cons-
tatados nos setores da indústria automobilística, da exploração do petróleo 
e do aumento do potencial hidrelétrico do país. A construção de estradas 
batia recordes sucessivos.

Brasília deixara de ser a cidade do “ali vai ser”, para converter-se 
na cidade do “aquilo é”. O Palácio da Alvorada havia sido inaugurado. O 
Brasília Palace Hotel encontrava-se em pleno funcionamento. Os edifícios 
da Praça dos Três Poderes – incluindo o Palácio do Congresso e a sede de 
todos os ministérios – estavam com suas estruturas prontas, aguardando 
apenas as obras de acabamento. O Plano Piloto, que fora uma cruz riscada 
a lápis na planta de Lúcio Costa, perdera seu caráter irreal, de concepção 
artística no papel, para projetar-se concretamente, com vida própria, já in-
tegrado no cenário do Planalto. A cidade, que “seria a minha sepultura po-
lítica”, transformara-se, em menos de dois anos, num esplêndido pedestal.

Em fins de 1958, Brasília já dispunha de 25 mil habitantes, to-
dos alojados em casas de madeira. Esse núcleo populacional, descontada a 
massa dos contratados pelas firmas construtoras – que possuíam galpões-
-alojamentos nos seus canteiros de obras –, concentrava-se na chamada 
Cidade Livre, que era o primitivo Núcleo Bandeirante.

A Cidade Livre nascera, assim, como consequência da constru-
ção de Brasília. Na região, que até então fora despovoada, não havia como 
se atender aos milhares de candangos que deveriam trabalhar na nova capi-
tal. Imaginou-se, pois, a criação de um núcleo populacional, fora do Plano 
Piloto, com um comércio regular que satisfizesse às necessidades daqueles 
milhares de trabalhadores. Surgiu assim a Cidade Livre – autêntica con-
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centração humana, alojada em casas de madeira, no gênero de Dodge City 
e de outras cidades do mesmo tipo, características do Velho Oeste norte-
-americano. Ela se fez em poucos meses.

Em 1958 já tinha 2,6 mil casas comerciais e sete agências de 
bancos. Abriram-se restaurantes e bares. Instalaram-se hotéis e pensões. 
Surgiram bilhares. Um “mercado municipal” fornecia gêneros e artigos 
hortigranjeiros à população. Vieram os açougues e os armarinhos. E, como 
não podia deixar de acontecer, proliferaram as “pensões de mulheres”. Um 
candango, com o qual conversei numa das minhas inspeções à Cidade Li-
vre, resumiu nesta frase expressiva o que seria aquele formigueiro humano: 
“Isto aqui não para mais, presidente.” De fato, a cidade improvisada não 
iria parar. Pior ainda: iria se transformar num problema social. Esse proble-
ma surgiu quando menos se esperava, no dia 28 de maio de 1958. Cerca 
de 5 mil flagelados, tangidos pela seca do Nordeste, chegaram a Brasília e 
invadiram a Cidade Livre.

Formara-se, assim, a primeira favela de Brasília. Aqueles refugia-
dos, depauperados como estavam, teriam de ser assistidos como o gover-
no vinha fazendo com seus irmãos no Nordeste. No Polígono das Secas, 
porém, existiam os órgãos próprios para aquela assistência. Em Brasília, a 
Novacap não poderia assumir a responsabilidade de alimentá-los. O pouco 
que aqueles flagelados haviam trazido – uns restos de farinha e uns pedaços 
de rapadura – logo fora consumido. E 5 mil bocas passaram, então, a exigir 
comida de forma ameaçadora.

Israel Pinheiro nunca foi de ter paciência com os que interfe-
riam no seu trabalho. Mobilizou a polícia e deu ordem para que os in-
vasores fossem metidos nos caminhões de “pau de arara” e devolvidos à 
caatinga, de onde haviam vindo. Entretanto, a operação militar, que deveria 
ser levada a efeito com a maior energia, teve um desfecho que o descon-
certou. Quando a polícia chegou ao local, esbarrou com um espetáculo 
que a deixou sem ação: uma fileira compacta de homens silenciosos, mas 
determinados, que empunhavam uma faixa com os dizeres “Vila Sarah 
Kubitschek”. Ao lado, via-se desfraldada a Bandeira Nacional na ponta de 
um pau. Nenhum deles se mexeu. Ninguém se atemorizou ante o aparato 
policial. Aqueles homens, silenciosos como estavam, assim ficaram. Israel 
Pinheiro providenciou, então, para que fossem alojados em Taguatinga.
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A morte de Sayão, a despeito do pesar que havia provocado, não 
alterou o ritmo dos serviços de abertura da Belém-Brasília. Havia uma data 
marcada para a “ligação”. Conforme havia sido combinado, eu estaria em 
Açailândia no dia 31 de janeiro para presidir à cerimônia do encontro das 
duas turmas.

Entretanto, como não me foi possível viajar no dia 31 de ja-
neiro, por causa das comemorações da passagem do terceiro aniversário 
do governo, realizadas no Rio, parti no dia 1o de fevereiro, viajando num 
Douglas da FAB, em companhia de Sarah, das minhas filhas Márcia e Ma-
ristela, de vários ministros de Estado e de embaixadores de nações amigas.

Depois do churrasco, realizou-se uma missa campal, num altar 
construído com madeiras da região, oficiando os capuchinhos frei Demé-
trio do Encantado e frei Bernardino Villas-Boas, ambos do Santuário de 
Nossa Senhora de Fátima, de Brasília. Esses dois sacerdotes, examinando 
em torno da floresta, encontraram um grupo de pequenas árvores, cobertas 
de cipós e orquídeas, cuja silhueta lembrava a imagem da Virgem Ma-
ria, com o menino Jesus ao colo. O achado despertou entusiasmo, sendo 
considerado um bom augúrio. De fato, era Nossa Senhora que ali estava, 
esculpida pela mão da natureza. Alguém sugeriu chamar-se “Nossa Senho-
ra da Floresta”, e a ideia foi aprovada por unanimidade. Pedro Calmon, 
baiano de palavra brilhante e eloquente, viu naquela descoberta uma reve-
lação da presença divina e, subindo num trator, fez um vibrante discurso, 
invocando a proteção da Virgem para aqueles bravos mateiros que estavam 
rasgando a rodovia.

O encontro das duas turmas exigia um ato concreto, que o sim-
bolizasse – uma cerimônia própria, expressiva, característica. Nesse senti-
do, um enorme jatobá fora deixado de pé, para que eu, como presidente da 
República e idealizador da ligação norte-sul, o derrubasse. Lá estavam os 
dois sulcos abertos – o que viera de Belém e o que partira para Brasília – e, 
impedindo a ligação, erguia-se, bem no centro da linha que assinalava o 
leito da estrada, aquela árvore imensa. Era um gigante da floresta. O caule 
reto projetava-se contra o céu quase sem galhos e abria-se, lá em cima, a 
fronde majestosa. Pedro Calmon, no seu discurso – que foi a primeira ora-
ção acadêmica pronunciada em plena selva –, referira-se, com eloquência, 
àquele jatobá, dizendo que ele iria tombar como o último tamoio do poe-
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ma célebre, sacrificado para que fosse cumprido um solene compromisso, 
tendo-se em vista o engrandecimento do Brasil e a felicidade das futuras 
gerações.

Num canto, via-se um trator amarelo. Era a arma de que me uti-
lizaria para a luta contra aquele último guerreiro. Sentia-me orgulhoso da 
tarefa que me fora reservada. Dera ordem para derrubar a primeira árvore, 
e eu próprio iria fazer tombar a última. Chegando junto ao jatobá, encos-
tei nele a barra dianteira do trator e acelerei o motor. Ouviu-se um ronco 
cavernoso que ecoou no fundo da floresta. O tronco, porém, conservou-se 
imóvel.

Recuei um pouco, em busca de base mais sólida, e fiz uma se-
gunda investida. As lagartas mordiam o chão, espadanando terra, mas o 
trator não avançava. Reuniram-se os mateiros, cada um fazendo uma su-
gestão, alvitrando uma providência. Cavou-se o tronco, reduzindo-lhe a 
fortaleza. Recuei outra vez e investi com maior força. O jatobá parecia 
invencível. Alguém sugeriu que se conjugassem os empuxos de dois trato-
res, como uma poderosa junta de bois de coice, já que a tarefa era superior 
à capacidade de uma máquina só. Veio, então, o segundo trator, pilotado 
por Darci Vieira Matos, veterano tratorista da floresta e integrante da van-
guarda que viera do norte. O ataque foi desfechado, pois, em duas frentes. 
Ouviu-se um estrondo subterrâneo de raízes que se desprendiam. A terra, 
junto ao pé da árvore, alteou-se, como o dorso de um dromedário. E o 
imenso jatobá balançou no ar, indo e vindo, ameaçadoramente.

Sentado no trator, aguardei que o tronco se imobilizasse. Em 
seguida, engrenei as lagartas e avancei com determinação. O jatobá oscilou 
ainda, mas desta vez de forma diferente. Era o cambaleio que prenunciava 
a morte.

Houve um estalo maior. Ouviu-se o rasgar de fibras vegetais. E 
o gigante começou a se inclinar para a frente, descreveu uma meia circun-
ferência no ar e desabou, por fim, abrindo uma enorme clareira na floresta. 
O último tamoio caíra, e com sua morte desfizera-se a superstição da in-
violabilidade da selva.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Estrutura-se a integração nacional

A abertura da Belém-Brasília, representando uma escalada de des-
bravamento, despertou enorme entusiasmo e gerou emulações. Milhares 
de famílias que viviam no Nordeste ou nas regiões inóspitas da Amazô-
nia passaram a deixar seus lares, a fim de se fixarem ao longo da rodovia, 
antecipando-se ao fluxo de progresso que dentro de alguns meses por ali 
passaria. Os motoristas de caminhão – denodados bandeirantes do século 
XX, cujo patriotismo ainda não foi suficientemente exaltado –, antes mes-
mo que a estrada estivesse pronta, já haviam dado início ao intercâmbio de 
mercadorias entre o Norte e o Sul e vice-versa. Essas viagens constituíam 
verdadeiros atos de heroísmo. No rastro dos caminhões iam surgindo os 
povoados, os núcleos populacionais, integrados por aqueles intrépidos pio-
neiros que se estabeleciam no coração da floresta, com o ânimo de dominá-
-la e civilizá-la.

Ao mesmo tempo em que se concluía a abertura da Belém-Brasí-
lia, já se procedia, em grande velocidade, a construção da Fortaleza-Brasília, 
que ligaria o Nordeste à nova capital do país. Nessa rodovia já haviam sido 
abertas dezesseis frentes de trabalho e a obra estava a cargo do Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem. Seriam outros 1.709 quilômetros de es-
tradas, beneficiando quatro estados: Piauí, Ceará, Bahia e Goiás.
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Ao construir Brasília, o plano não seria o de se atender apenas à 
Constituição, que determinava a transferência da capital. O que eu tinha 
em mente era servir-me daquele dispositivo constitucional para realizar 
uma obra de muito maior alcance: a integração do Brasil. Desejava trans-
formar uma imagem geográfica numa verdadeira nação. E esse objetivo só 
seria conseguido através das providências correlatas que dariam significado 
à transferência. Que seria Brasília – uma cidade linda e revolucionária – se 
a conservasse como um todo em si mesma, sem representar uma abertura 
para a então misteriosa Amazônia e sem uma aproximação física com o 
Nordeste, onde viviam e sofriam 20 milhões de criaturas? O Brasil Cen-
tral, em si, não era o objetivo principal, mas a recuperação de dois terços 
do território nacional que só eram brasileiros no mapa. E esse objetivo foi 
plenamente alcançado. Dez anos após a inauguração de Brasília essa incor-
poração está se processando, mas firmemente, fazendo prever que, no pe-
ríodo de outra década, a unidade nacional esteja definitivamente realizada.

Em abril de 1959, fora entregue ao tráfego a ponte metálica so-
bre o rio São Francisco e ficara concluída a Rodovia Fernão Dias, para São 
Paulo. O rio São Francisco seccionava a interligação rodoviária dos grandes 
eixos do Norte e do Sul, daí a razão por que a construção dessa ponte foi 
incluída no Plano Quinquenal de Obras Rodoviárias 1956–1960. Tratava-
-se de uma providência administrativa que, embora reconhecida como da 
maior importância para o desenvolvimento do país, vinha se arrastando, 
ao passo de cágado, desde 1948, quando sua estrutura de aço fora cons-
truída na França. Governos entraram e saíram, e a ponte permanecia sem 
ser construída.

No mesmo ano, inaugurei a nova Rodovia Fernão Dias, que 
ligou Belo Horizonte a São Paulo. Ela se vincularia indiretamente à nova 
capital, porque seria uma continuação da Belo Horizonte-Brasília, já quase 
concluída. Sua designação “Fernão Dias” fora imposta pela circunstância 
de seu traçado seguir mais ou menos o lendário caminho do famoso ban-
deirante.

Assim, a estrutura da integração nacional ia sendo montada. En-
tretanto, dadas as proporções gigantescas da obra, não era tarefa para um 
governo só. Quanto a mim, tudo havia feito – e o faria ainda até o fim do 
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meu quinquênio – para cumprir o meu dever e, nesse sentido, assentara as 
bases que iriam permitir a grande escalada.

Em abril de 1959, a bancada do PSD no Senado e na Câmara 
dos Deputados compareceu, incorporada ao Catete, a fim de me manifes-
tar seu apoio e solidariedade, em face da acirrada campanha que a oposição 
vinha fazendo, no Congresso e pela imprensa, contra a política financeira 
do governo. Aproveitei a oportunidade para definir meu pensamento po-
lítico no que dizia respeito à sucessão presidencial. Não tinha preferências 
pessoais, mas julgava que o candidato do PSD, quem quer que fosse, de-
veria ser um homem animado do “propósito de continuar a batalha pelo 
desenvolvimento”. Manifestei, igualmente, minha intenção de não intervir 
nas eleições, declarando taxativamente: “Como presidente da República, 
não usarei de meios de intimidação nem abusarei dos poderes que me 
foram confiados, no sentido de impedir a livre manifestação da opinião 
pública.”

Jânio Quadros, deixando o governo de São Paulo e havendo 
sido eleito deputado pelo Paraná, iniciara sua propaganda como candidato. 
Não se apresentava como representante de qualquer partido, mas cada dia 
tornava-se mais evidente que sua candidatura seria de oposição ao governo. 
A Frente Parlamentar Nacionalista, integrada por 180 deputados e senado-
res, agitava uma bandeira exclusivamente doutrinária. Defendia princípios 
e não homens. A aliança PSD-PTB, à qual eu devia minha eleição, estava 
sendo mantida apesar dos crescentes atritos entre alguns dos seus líderes, o 
que fazia prever a possibilidade de um rompimento por ocasião da escolha 
do meu sucessor.

Todos esses fatos não deixavam de me preocupar. O que temia 
era que a campanha sucessória, radicalizando-se com o tempo, convulsio-
nasse o país e acabasse por me impedir de levar a bom termo minha obra 
administrativa. E em junho ocorreu um incidente que não deixou de revi-
gorar os temores que me assaltavam. Organizara-se na Câmara uma comis-
são parlamentar de inquérito para apurar supostos atos de corrupção que a 
UDN julgava que estavam sendo praticados por elementos do DFSP*. Era 

___________
(*) Departamento Federal de Segurança Pública.
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chefe de polícia, na ocasião, o general Amaury Kruel. A comissão agiu com 
plena liberdade de ação, como, aliás, era praxe do meu governo. Dei ordens 
para que todas as informações fossem fornecidas à comissão, de forma a 
não pairar qualquer dúvida sobre a isenção das autoridades. O problema, 
porém, logo passara a ser tratado com a inabilidade característica da UDN. 
Ao invés de procurar apurar se existia ou não corrupção na polícia, ela 
desencadeara uma tremenda campanha de difamação contra o DFSP em 
geral e contra o general Kruel em particular, o que não poderia ter bom 
resultado. Em consequência, os ânimos se exaltaram de lado a lado. Os 
policiais, movidos por um compreensível sentimento de solidariedade de 
classe, reagiram, como julgaram lícito poder fazê-lo, dificultando, tanto 
quanto possível, a ação apuradora dos udenistas.

Os incidentes se repetiam, quer no plenário da Câmara, quer 
no seio da CPI, e a imprensa oposicionista, procurando tirar partido da 
situação, passou a secundar a ação dos deputados udenistas, cobrindo de 
opróbrio o chefe de polícia, com o envolvimento até de um membro de 
sua família. Como era de se esperar, uma investigação levada a efeito sob 
esse clima de exaltação de ânimos não poderia chegar a qualquer conclusão 
satisfatória. A desabrida atitude dos udenistas logo deu origem a uma grave 
crise política. O deputado Menezes Cortes, líder da UDN, foi ao gabinete 
do general Amaury Kruel, a fim de examinar as fichas de alguns policiais 
que, segundo denúncia encaminhada à CPI, estariam comprometidos em 
atos de corrupção. Entretanto, ao invés de se dirigir ao general Kruel com 
o respeito devido a uma alta autoridade governamental, o deputado Me-
nezes Cortes tratou-o com a maior grosseria. Não levou em conta o fato 
de que se encontrava no gabinete do chefe de polícia e esqueceu-se até do 
acatamento imposto pela hierarquia militar, já que ele era coronel e Kruel 
era general.

Kruel reagiu exigindo que Menezes Cortes se comportasse com 
a dignidade que seria de se esperar de um deputado federal e líder de um 
partido político. Sua reação, porém, não surtiu efeito. Estabeleceu-se uma 
discussão e Kruel, perdendo calma, revidou os insultos pessoais do deputa-
do, agredindo-o fisicamente.

Eram mais ou menos 11h30min da manhã quando o incidente 
chegou ao meu conhecimento. Telefonei ao general Lott, relatando o fato e 
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esclarecendo que, embora julgasse que Kruel tivesse razão, porque fora de-
sacatado em seu gabinete, não me seria possível mantê-lo no cargo, já que 
criara um problema grave para o governo. Solicitei ao ministro da Guerra 
que conversasse com o chefe de polícia e lhe manifestasse esse meu ponto 
de vista. O general Lott desincumbiu-se imediatamente da tarefa. O gene-
ral Kruel agiu com a maior nobreza, respondendo que compreendia per-
feitamente minha atitude. Embora tivesse agido no sentido de revidar um 
desacato pessoal, julgava que seu gesto era incompatível com as funções 
que exercia e que, assim sendo, iria me escrever uma carta, exonerando-se 
do cargo.

Enquanto essas démarches tinham lugar, baixei um ato desig-
nando o general Edgar do Amaral, chefe do Estado-Maior do Exército, 
para apurar o incidente. Entretanto, antes que qualquer providência pu-
desse ser tomada, recebi a carta de exoneração do general Kruel, à qual 
respondi em termos afetuosos agradecendo-lhe os bons serviços prestados 
ao governo. Em face desse desfecho, a UDN deu-se por satisfeita e julgou 
prudente moderar a campanha que vinha fazendo contra o governo. Os 
ânimos serenaram e não tardou que a normalidade retornasse ao cenário 
político. O episódio, entretanto, serviu para fortalecer a posição do gover-
no junto à opinião pública do país. Mostrou que ele não se opunha a que 
qualquer dos seus departamentos tivesse suas atividades investigadas.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Campanha udenista contra Brasília

A calma que se seguiu ao episódio Kruel-Menezes Cortes não 
chegou a ser um armistício. Representou apenas uma pausa de tomada de 
posição para que nova ofensiva fosse desfechada contra o governo. Desta 
vez, o objetivo visado era Brasília. Desde algum tempo, sentia no ar que 
se tramava alguma coisa. Em face da velocidade com que a nova capi-
tal estava sendo construída, não permitindo qualquer dúvida de que seria 
inaugurada na data prefixada, os oposicionistas conceberam um plano para 
embaraçar o andamento das obras. Dada a popularidade de que ela gozava, 
despertando interesse até no exterior, a oposição havia chegado à conclusão 
de que uma campanha contra a cidade não sensibilizaria a opinião pública.

Outra tática deveria ser adotada. Ao invés de um combate a 
Brasília, a UDN poderia obter o mesmo resultado se conseguisse evitar 
que coubesse a mim a honra de fazer a transferência do governo. Nesse 
sentido, nada melhor do que uma comissão parlamentar de inquérito, com 
intimação aos diretores da Novacap e a todos os empreiteiros de obras para 
que viessem depor no Rio.

Ninguém ignora o que é uma investigação dessa natureza, quan-
do o objetivo dos seus promotores é o de retardar o desfecho da investi-
gação. O procedimento é sempre o mesmo. Sucedem-se as inquirições de 
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testemunhas. Prolongam-se indefinidamente os debates sobre detalhes sem 
importância. Requisitam-se livros de contabilidade. Exige-se a presença de 
quantos funcionários forem julgados necessários. E enquanto isso ocorres-
se no Rio, tudo estaria paralisado em Brasília – os diretores da Novacap 
ausentes; os tesoureiros sem autorização para fazer pagamentos; os emprei-
teiros sem saber como dar andamento às tarefas que lhes competiam. Seria, 
então, a desordem, a confusão, a paralisação das obras.

A campanha foi muito bem planejada. Começou com a promo-
ção de um apelo, que parecia de fácil absorção pela massa: a inoportuni-
dade. O Brasil atravessava um período de dificuldades e seria melhor que 
se aguardasse época mais oportuna para se construir a cidade. Entretanto, 
esse apelo não foi bem recebido. Brasília já estava quase pronta e nada justi-
ficava que se abandonasse no meio uma obra de tanta repercussão. Em face 
da resistência, alterou-se a tática, adotando-se o critério do “contra condi-
cional”. Dizia-se à boca pequena e divulgava-se pelos jornais engajados este 
tendencioso comentário: “Não. Absolutamente não sou contra Brasília. 
Sou contra a maneira como ela vem sendo construída.” E reforçava-se o 
argumento, insinuando que até os tijolos, para as construções, eram trans-
portados por aviões.

Esta segunda fase da campanha teve o resultado que assinalara 
a primeira: completo fracasso. O povo, fazendo mentalmente os cálculos, 
compreendeu o absurdo que era veiculado. Cada avião poderia levar, no 
máximo, 300 tijolos e, em face disso, quantas frotas aéreas – não aviões 
isolados – seriam necessários só para a construção dos edifícios que se er-
guiam na Praça dos Três Poderes? Havendo fracassado as duas primeiras 
tentativas, a UDN optou, então, para uma solução mais concreta, positiva: 
a comissão parlamentar de inquérito. Forjaram-se denúncias de irregulari-
dades na Novacap e tiveram início os entendimentos no Congresso, para se 
obter o número regimental necessário para a instalação da CPI. 

Brasília se transformara em objeto de uma batalha a ser travada 
entre a maioria governista e uma aguerrida oposição. Ao contrário do que 
se poderia prever, dada a desigualdade das forças em choque, as perspecti-
vas, contudo, não eram animadoras. É que os sucessivos atritos verificados 
entre o PSD e o PTB – os dois partidos de sustentação da administração 
nas duas casas do Congresso – vinham se agravando com o tempo e faziam 
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temer que, num embate decisivo para o governo, aquelas divergências oca-
sionais pudessem se transformar em atitudes de hostilidade, fendendo, de 
alto a baixo, a tradicional aliança que me levara à Presidência da República.

Raramente ligava o rádio de meu quarto. Às 11h45min de certa 
noite, por mera coincidência, sintonizei o aparelho com uma sessão notur-
na da Câmara dos Deputados. Ouvi, estupefato, o final de um discurso do 
deputado Osvaldo de Lima Filho, líder do PTB, no qual era anunciada a 
adesão do seu partido à constituição daquela CPI. O líder petebista escla-
recia que tomava aquela atitude porque o governo não temia sindicâncias e 
que, dada a insistência do deputado Carlos Lacerda, julgava melhor que se 
examinassem, de uma vez, as contas da Novacap, de forma a ficar provada, 
em definitivo, a lisura com que vinha agindo aquele órgão. 

Apesar do trabalho de coordenação realizado pelo líder da maio-
ria, Abelardo Jurema, tornava-se evidente que existiam dissensões no seio 
do bloco situacionista. Contudo, evitando ser pessimista, interpretei a ati-
tude do deputado Osvaldo de Lima Filho como de incompreensão do que 
significava, na realidade, a proposição da UDN. Em face disso, ordenei 
que fizessem uma ligação telefônica para o Palácio Tiradentes, a fim de que 
pudesse falar, imediatamente, com o deputado Carlos Murilo, de Minas 
Gerais. Disse-lhe o que havia ouvido pelo rádio e solicitei que trouxesse ao 
telefone o deputado Osvaldo de Lima Filho. Minha conversa com o líder 
do PTB foi rápida, cingindo-se à mera advertência. Osvaldo de Lima Filho 
desculpou-se, declarando que agira por delegação do partido e que, se ha-
via algum reparo a ser feito ao discurso, seria melhor que eu me entendesse, 
pessoalmente, com João Goulart, que era o presidente do PTB.

Pela maneira como reagira à minha advertência, pude constatar 
que se tratava de uma atitude tomada com nítidos propósitos políticos. 
Embora não o confessasse publicamente, João Goulart sempre fora con-
trário à mudança da capital. Julgava que a localização do governo numa 
cidade ainda em formação seria um desastre para o PTB, que não poderia 
dispor, como acontecia no Rio, de volumosa massa de trabalhadores para 
mobilizá-la, a fim de pressionar as autoridades e o Congresso. Isso no que 
dizia respeito aos objetivos políticos do PTB. Existiam, porém, outras ra-
zões que me levaram a concluir que o discurso do deputado Osvaldo de 
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Lima Filho não tivera por motivo apenas o alegado, isto é, que o governo 
não temia sindicâncias.

Desde que regressara da Europa – aonde fora como chefe da De-
legação do Brasil à Conferência Internacional do Trabalho, realizada todos 
os anos em Genebra – João Goulart vinha fazendo um jogo político am-
bíguo em relação à homologação da candidatura do general Teixeira Lott. 
Não sabia bem aonde ele pretendia chegar. E, por fim, a adesão do partido 
à CPI, requerida por Carlos Lacerda – líder da UDN e tradicional inimigo 
dos petebistas – não deixava de ser comprometedoramente significativa.

Fiz uma ligação imediata para o apartamento do vice-presidente 
João Goulart, que morava no Posto 6, em Copacabana. Disse-lhe que ha-
via ouvido o discurso de Osvaldo de Lima Filho e que não poderia concor-
dar com aquela atitude do PTB. Ninguém melhor do que ele – acrescentei 
– sabia do meu interesse em fazer a mudança da capital no dia 21 de abril 
de 1960, e nisso estava empenhado todo o governo. O que Carlos Lacerda 
tinha em vista, na realidade, não era a apuração de qualquer irregularidade, 
mas impedir, através da CPI, que a transferência se fizesse na data marcada. 
Esclareci ainda que, quanto à CPI propriamente dita, não tinha qualquer 
objeção a fazer. Sempre aceitara e até estimulara a fiscalização da oposição. 
Mas não iria me deixar envolver por uma manobra da UDN. E tanto não 
fazia objeção a uma sindicância que assumia o compromisso de fazer com 
que o PSD assinasse um requerimento para a constituição de uma CPI, 
com o mesmo objetivo, mas no dia 22 de abril de 1960 – vinte e quatro 
horas após a transferência da capital.

Fui veemente na minha explicação. João Goulart tentou mini-
mizar o problema, esforçando-se por me convencer de que a CPI não tinha 
aquela finalidade. Percebi que ele estava disposto a resistir. O deputado 
Osvaldo de Lima Filho havia pronunciado seu discurso alguns momentos 
antes e as assinaturas, para o requerimento, só passariam a ser colhidas, 
naturalmente, no dia seguinte. No entanto, João Goulart alegava que era 
tarde demais para um recuo. Em face da sua atitude, fui franco e incisivo. 
“Bem, Jango” – disse-lhe encerrando a conversa –, “deixo o assunto ao seu 
critério. Se o PTB apoiar a CPI, isso assinalará o rompimento do partido 
com o governo." Despedi-me e desliguei o telefone.
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João Goulart compreendeu o que significaria um rompimento 
com o governo, tendo como consequência a passagem do Ministério do 
Trabalho e de todas as autarquias previdenciárias para as mãos de adversá-
rios seus, e justamente quando se procediam as articulações para a sucessão 
presidencial. Antes que isso pudesse acontecer, deu ordens aos seus parti-
dários para que não assinassem o requerimento.

Enquanto eu parlamentava com João Goulart, lançando mão 
até de ameaça de rompimento, outras démarches tinham lugar no recinto 
da Câmara dos Deputados. O deputado Carlos Murilo, após nossa con-
versa pelo telefone, entendera-se com o líder da maioria, Abelardo Jurema, 
revelando-lhe o estado de espírito em que eu me encontrava. Promoveu-se, 
então, uma reunião para a discussão do assunto. Além de Carlos Murilo e 
do líder Abelardo Jurema, estavam presentes, entre outros, os deputados 
petebistas Osvaldo de Lima Filho, Almino Afonso e Sérgio Magalhães. 
Através da discussão estabelecida, tornara-se patente a razão principal e 
oculta da rebeldia do PTB: o convite que eu havia feito a Santiago Dantas, 
integrante daquele partido, para ocupar a pasta da Agricultura. Santiago 
Dantas, apesar de ser a mais expressiva figura do PTB, por sua grande inte-
ligência, por sua cultura jurídica e pela elevação da sua conduta no cenário 
político, não afinava ideologicamente com aqueles seus correligionários, 
daí o veto à sua indicação.

Carlos Murilo decidiu enfrentar a situação. Procurou Santiago 
Dantas e expôs a situação com franqueza, dizendo-lhe que o fazia por ini-
ciativa própria, adiantando, porém, que eu, em face do convite que já lhe 
havia feito, manteria a minha palavra, preferindo romper com o PTB a 
tornar sem efeito o convite feito. Santiago Dantas ouviu tudo com a fleu-
ma que lhe era característica, solicitando apenas a Carlos Murilo para me 
comunicar o seu desejo de me falar dentro de duas horas. Nesse encontro, 
Santiago Dantas, dando mais uma prova da sua grandeza, entregou-me 
uma carta, agradecendo o convite que lhe havia feito e enumerando as 
razões que o obrigavam a recusar a distinção, entre elas, a de que seria 
candidato a vice-governador de Minas, o que iria obrigá-lo a deixar a pasta 
num período inferior a um ano. 

Resolveu-se assim, em entendimentos em duas frentes, a grave 
questão da CPI contra a Novacap. Resultou dessa contramarcha que a CPI 



318 Juscelino Kubitschek

teve um voto a menos do total necessário – 109 assinaturas – para a sua 
constituição automática. Jânio Quadros, candidato putativo da UDN à 
sucessão presidencial e então deputado pelo estado do Paraná, encontrava-
-se em viagem pela Europa. Como ex-governador de São Paulo, já havia 
feito declarações contrárias à construção de Brasília. Julgava-se que ele não 
se negaria a dar a sua assinatura para completar aquele número regimental.

Jânio Quadros, porém, não frequentava o Congresso. Eleito pe-
los paranaenses, nunca fizera um só discurso no plenário ou fora visto no 
recinto da Câmara dos Deputados, o que contribuiu para poupar ao país, 
naquela oportunidade, um choque político que, em face de suas consequências 
imprevisíveis, teria alterado o curso de sua história.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

A reunião dos “21” em Buenos Aires

A “Comissão dos 21”, encarregada de estruturar a Operação Pan-
-Americana, reuniu-se no mês de abril, em Buenos Aires. A composição 
das delegações apresentou, de modo geral, nível hierárquico bem mais ele-
vado. Além de Fidel Castro, chefe da vitoriosa revolução cubana, estiveram 
presentes dois ministros de Relações Exteriores (Uruguai e Venezuela), dois 
ex-chanceleres (Colômbia e Guatemala), um presidente de Senado (Chi-
le), um ministro de Economia (Cuba) e três subsecretários de Relações 
Exteriores (Argentina, El Salvador e Paraguai), o que deu a medida da 
crescente significação da OPA.

O presidente Frondizzi, inaugurando a conferência, analisou a 
situação da América Latina e ressaltou que a desigualdade de nível de vida 
entre o norte-americano e o latino-americano constituía um problema cuja 
gravidade transcendia o âmbito do continente e punha em jogo “o destino 
da democracia”.

Thomas Mann, delegado norte-americano, enumerou as 12 
providências concretas, adotadas pelo seu país, em apoio da Operação 
Pan-Americana: completa adesão à criação do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento; aumento de 2 bilhões de dólares no capital do Banco 
de Exportação e Importação; aumento substancial dos recursos do Fun-
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do Monetário Internacional; criação do Fundo de Empréstimos para De-
senvolvimento; proposta de duplicação da capacidade de empréstimos do 
Banco Internacional; apoio aos esforços latino-americanos para o estabe-
lecimento do mercado comum; cooperação ativa com os países produto-
res de café; concordância, através do GATT, com propostas de algumas 
nações do continente, para restringir a importação de certas mercadorias, 
a fim de proteger as indústrias incipientes das mesmas; maior volume de 
empréstimos públicos e privados; maior contribuição nos planos de assis-
tência técnica e, finalmente, elaboração de um programa de garantia para 
os investimentos, que já haviam beneficiado mais da metade das repúblicas 
latino-americanas. 

Todas essas medidas, e outras mais, segundo o Sr. Thomas 
Mann, seriam tomadas pelos Estados Unidos; não porque “o seu país te-
messe o bloco soviético, mas porque o governo norte-americano desejava 
verdadeiramente participar, com toda a sua capacidade, na concretização 
do nosso apelo e ideal comum de que a América – a América toda – se 
converta numa região de paz e progresso”.

Fidel Castro causou verdadeiro impacto na conferência, dando 
a dimensão do auxílio financeiro que deveria ser proporcionado à América 
Latina: 30 bilhões de dólares. Muitos acreditaram que ele assim o fizera 
para desmascarar os Estados Unidos, os quais, desde Roosevelt, falavam em 
política da boa vizinhança, mas nada faziam no sentido de emprestar uma 
feição concreta a essa política.

A impressão que o Itamaraty me transmitiu foi relacionada com 
aquela interpretação, isto é, o desmascaramento dos Estados Unidos. En-
tretanto, minha reação pessoal não coincidia inteiramente com o ponto 
de vista da nossa chancelaria. Eu havia conversado com Fidel Castro em 
Brasília, e tivera a oportunidade de conhecer, em profundidade, seu pen-
samento. O que concluí era que se tratava de um idealista amargurado, 
que sofria na carne as consequências do apoio dado pelos Estados Unidos 
às ditaduras na América Latina. Nesse tempo, ele não revelara ainda sua 
adoção do credo marxista-lenista. Vivia o drama de se definir, de optar 
entre a democracia e o totalitarismo. A Cuba, que lhe chegara às mãos, era 
um país marcado por uma longa tradição de tirania. O povo, que sofrera 
o garrote do regime de Batista, não conseguia separar a trágica realida-
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de da situação interna do apoio irrestrito de Washington ao opressor do 
país. A indústria açucareira, a grande riqueza da ilha, estava nas mãos dos 
norte-americanos, e todo o comércio de exportação fazia-se através de um 
esquema de espoliação, que só proporcionava aos nativos as migalhas do 
banquete imperialista.

Fidel Castro fizera sua revolução justamente contra esse estado 
de coisas e tivera o apoio maciço da opinião pública do país. E depois, o 
que aconteceu? Surgiram as restrições ao crédito interno. Sucederam-se as 
negativas aos pedidos de ajuda. Fizeram-se sentir as pressões no sentido de 
que os milionários norte-americanos continuassem a espoliar a nação.

Perseverando na sua falta de tato, os Estados Unidos acabaram 
perdendo não só as usinas, como o bom negócio da exportação do açúcar. 
E, no que dizia respeito à sua tradicional área de influência, provocaram 
a fragmentação da unidade política do continente. Lenin costumava dizer 
que os norte-americanos, em face de um problema, pensam apenas no 
lucro da venda da corda, esquecidos de que ela seria utilizada para enforcá-
-los. Devo recordar, aqui, minha entrevista com Fidel Castro, o que não 
deixa de ser pitoresco. Fui recebê-lo no aeroporto, e levei-o de helicópte-
ro para ver a nova capital. Extasiou-se em face do que lhe foi dado con-
templar. Examinou tudo. Fez mil perguntas. Quando a excursão chegava 
ao fim, deixou-se ficar calado, os olhos postos na paisagem cinzenta do 
Planalto. Percebi que alguma coisa o tocara. Não sei se a emoção ou se 
o impacto da cidade, que surgia do chão, acendera-lhe o espírito para as 
inevitáveis comparações.

Quando chegamos ao Palácio da Alvorada, senti que já havia se 
reencontrado, que, outra vez, era dono de si mesmo. Sentados na biblio-
teca do palácio, tentei um diálogo, a fim de atraí-lo para a Operação Pan-
-Americana. Mas não consegui. Fidel Castro não compreende o diálogo. 
É homem de monólogo. Falou durante duas horas seguidas, quase sem 
tomar fôlego. À 1 hora da tarde, tentei interrompê-lo, para ordenar que 
servissem o almoço. A todo gesto que fazia, ensaiando levantar-me, segu-
rava-me pelo braço e falava com maior veemência. O almoço só terminou 
três horas depois. Estávamos em cima da hora para seguirmos para o aero-
porto. Tomamos o helicóptero outra vez. Mal ganhamos altura, a paisagem 
de Brasília fez com que ele voltasse de súbito à realidade. Até ali, era um 
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iluminado que falava. Pregava o que lhe parecia justo, sem se preocupar 
com o efeito do que dizia. Brasília, contudo, tivera o efeito de trazê-lo de 
volta ao chão. Contemplou-a outra vez longamente, e disse-me, quase com 
unção na voz: “É uma felicidade ser jovem neste país, presidente.” Fez-se, 
então, um longo silêncio entre nós. Enquanto as hélices do helicóptero 
giravam, o futuro falava lá embaixo.

O discurso de Fidel Castro em Buenos Aires refletiu, melhor 
do que os demais, dada a crueza que ressaltava de suas palavras, a tragédia 
da América Latina. Nessa época, ele era apenas um revolucionário, uma 
expressão dinâmica do inconformismo latino-americano em face da empe-
dernida insensibilidade norte-americana.

Em Buenos Aires, o Comitê dos 21 aprovara 24 projetos de 
resolução e ficara decidido que se realizaria uma terceira conferência em 
Bogotá, em setembro de 1960. Estabeleceu-se o longo período de dezesseis 
meses para que os delegados das nações do continente se reunissem de 
novo – tempo mais do que suficiente para que fosse executado o plano, já 
tramado em Washington, de se desfazer no espírito dos latino-americanos 
aquela preocupação por seu bem-estar e, sobretudo, aquele absurdo anseio 
por desenvolvimento.

Assim, em face do desafio de Cuba, o Departamento de Estado 
adotou, em relação à OPA – não de maneira clara, mas sorrateiramente, 
lançando mão de recursos protelatórios –, a política que era ditada pelos 
grupos financeiros de Wall Street.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Agitação política

Por ocasião da reunião dos governadores dos estados do Nordeste, 
realizada no Palácio do Catete, fiz um retrospecto do que o governo havia 
levado a efeito na região e expus o programa elaborado – que dependia da 
aprovação legislativa – para solucionar, de forma definitiva, os problemas 
da conjuntura nordestina.

Em fevereiro havia enviado ao Congresso uma mensagem crian-
do a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – que ficaria co-
nhecida como Sudene –, dotada de recursos próprios, representados por 
um fundo rotativo de 1 bilhão de cruzeiros, a ser utilizado em projetos 
constantes de um plano diretor, diretamente sob a supervisão e a fiscaliza-
ção do presidente da República.

O problema do Nordeste havia sido encarado, até então, apenas 
do ponto de vista da seca. Sempre se esquecera que a área necessitava de 
um plano de desenvolvimento econômico e que a seca era tão somente um 
detalhe. No Nordeste sobrava mão de obra e, apesar de se tratar de uma 
região agrícola, seus habitantes não tinham o que comer, acossados perma-
nentemente por angustiante crise alimentar. Em face da situação, o que se 
deveria fazer era aproveitar as possibilidades da região, e isso seria conse-
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guido através de um esquema de industrialização, o qual daria emprego, de 
imediato, a cerca de 50 mil pessoas.

Quando concluí minha exposição, José Sete Câmara distribuiu 
aos governadores cópias da mensagem sobre a Superintendência do De-
senvolvimento do Nordeste; e o economista Celso Furtado explicou o que 
o governo tinha em vista ao enunciar seu plano de recuperação da região.

A efetivação de Sebastião Paes Leme de Almeida na pasta da 
Fazenda, antes mesmo que qualquer providência oficial houvesse sido to-
mada, no sentido de corrigir as distorções impostas pelo Plano de Estabi-
lização, já provocara um afrouxamento da tensão social. Os negócios não 
tardariam a se recompor. O custo de vida, que se elevava de dia para dia, 
disciplinou-se num ritmo regular e satisfatório. A produção industrial vol-
tou aos seus antigos níveis. E o comércio, sentindo-se desafogado, lançou 
planos de venda acessíveis que estimularam o consumo.

Mas logo surgiram alguns problemas na área política. A refor-
ma ministerial, que eu empreendera naquela oportunidade, não fora bem 
recebida em alguns setores da atividade partidária. Na área situacionista, o 
candidato que desde muito se impunha era o general Teixeira Lott. Tinha 
o apoio do PSD, do PTB, do PR e do agrupamento político denominado 
Frente Parlamentar Nacionalista. Como candidato de oposição, insinua-
va-se Jânio Quadros, que vinha realizando uma política de conteúdo ex-
clusivamente pessoal, desvinculada de qualquer compromisso partidário. 
Falava-se, também, em Ademar de Barros, então prefeito de São Paulo, e 
veterano de pleitos presidenciais.

O general Lott não era um pessedista. Ou melhor, não era po-
lítico. Defendia teses que haviam sido esposadas pela Frente Parlamentar 
Nacionalista. Daí, o lançamento de sua candidatura pela Frente, homolo-
gada pelo PSD. Para se chegar a esse resultado, porém, um longo caminho 
teve de ser percorrido. No início, falava-se que Lott seria indicado pelo 
PSD, mas que a Frente, cujos integrantes pertenciam a diferentes partidos, 
iria reivindicar para si essa iniciativa. Nessa ocasião, Bias Fortes, que era o 
governador de Minas, veio ao Rio a fim de trocar ideias comigo sobre o 
problema sucessório. Nesse encontro, expus meu pensamento com a maior 
sinceridade. Julgava ótima a candidatura do general Lott, embora, não sen-
do ele político, lhe faltasse a maleabilidade exigida pelos vaivéns do jogo 
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eleitoral. Bias Fortes revelou o conteúdo dessa conversa a alguns jornalis-
tas, e precipitou-se a discussão do problema sucessório.

Desde a campanha eleitoral tinha uma dívida de gratidão para 
com Amaral Peixoto, em face da correção com que havia agido, na dire-
ção do PSD, quando alguns dissidentes pretenderam impedir a indicação 
do meu nome. Eleito para a Presidência, era meu propósito integrá-lo na 
equipe ministerial. Não me fora possível realizar esse intento na época, 
dada a exaltação de ânimos em certos círculos políticos, em relação aos 
elementos reconhecidamente getulistas. Daí a sua nomeação para a nossa 
Embaixada em Washington.

Em 1959, a situação já era outra. Amaral Peixoto, presidente do 
PSD, deveria regressar ao Brasil a fim de comandar pelo partido que dirigia 
a luta pela sucessão. Havia uma outra circunstância que me obrigava a dar-
-lhe uma efetiva demonstração de apreço naquele momento: nas eleições 
de outubro do ano anterior, seu candidato para a governadoria do estado 
do Rio havia sido derrotado por Roberto Silveira, jovem líder petebista.

Chamei-o ao Rio e discutimos, juntos, a posição que lhe deveria 
caber no governo. Convidei-o – e insisti no convite – para ocupar o Minis-
tério de Viação. O titular da pasta era o comandante Lúcio Meira, que vi-
nha realizando uma brilhante administração naquele setor. Era uma pena, 
realmente, deslocá-lo daquelas funções. Entretanto, os compromissos po-
líticos muitas vezes têm prioridade sobre as exigências administrativas. A 
época era de recomposição ministerial e não seria difícil arranjar para Lú-
cio Meira um cargo à altura da sua capacidade administrativa. Ofereci-lhe, 
pois, a prefeitura do Distrito Federal. Recusou. Convidei-o, então, para a 
presidência do BNDE – órgão que era o principal financiador do Progra-
ma de Metas – e ele aceitou, embora, segundo mais tarde fui informado, 
houvesse acedido a contragosto.

O que eu tinha em vista, ao reformular o Ministério, era conso-
lidar a frente parlamentar e partidária que havia me ajudado a executar, até 
ali, o Programa de Metas. Naquela época, tendo em vista evitar o tumulto 
de uma campanha eleitoral muito disputada, cheguei a pensar em uma 
solução extrapartidária para o problema sucessório. Nesse sentido, realizei 
diversas conversações com Juraci Magalhães, então presidente da UDN e 
governador da Bahia. Já que não iria interferir no pleito, sugeri-lhe que 
se candidatasse à minha sucessão, pois as eleições seriam disputadas num 
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ambiente de integral liberdade. O PTB já tinha dado um presidente – Ge-
túlio Vargas, o PSD estava representado por mim no poder e, já que os dois 
grandes partidos haviam tido a oportunidade de governar o país, nada mais 
justo, portanto, que a UDN também o fizesse.

Prometi a Juraci auxiliá-lo nessa tarefa, esforçando-me por que-
brar as inevitáveis resistências dentro do PSD, mas para isso seria necessário 
que ele também cooperasse, reelegendo-se para a presidência da UDN. Jura-
ci concordou com a ideia e se empenhou a fundo na própria reeleição, o que, 
infelizmente, não conseguiu. Magalhães Pinto, novo presidente da UDN, 
era mineiro e homem com quem se podia conversar. Trocamos ideias sobre 
aquela tese, e Magalhães, embora concordando comigo, manifestou seu re-
ceio de que Carlos Lacerda impedisse a concretização do plano.

Enquanto prosseguiam nossos entendimentos, percebi que Ma-
galhães Pinto temia Carlos Lacerda, que era uma espécie de ditador no seio 
da UDN. E esse temor crescia à medida em que se aprofundavam nossas 
conversações. Lacerda, talvez informado sobre o que se passava, viajou pre-
cipitadamente para São Paulo e ofereceu o apoio integral da UDN a Jânio 
Quadros, caso este se candidatasse à minha sucessão. Frustrou-se, assim, o 
plano que eu havia concebido de dar ao partido da oposição uma chance 
de chegar ao poder – fazendo-o, porém, legitimamente por meio das ur-
nas, sem recorrer aos seus tradicionais expedientes golpistas.

Constituído o novo Ministério, logo surgiram as primeiras re-
sistências a alguns de seus integrantes. O PTB, do seu lado, também mos-
trou-se frio em relação à candidatura Lott, em face da sua evidente fraque-
za eleitoral. Julgavam alguns petebistas que, embarcando naquela canoa, o 
partido, que vinha crescendo satisfatoriamente, iria perder todas as posi-
ções até ali conquistadas e projetar-se, aos olhos do público, como o grande 
derrotado nas eleições presidenciais. Havia um outro fator de perturbação 
das boas relações que deveriam reinar entre petebistas e pessedistas: Leonel 
Brizola. Eleito governador do Rio Grande do Sul, esposara a tese naciona-
lista com sua habitual veemência, e logo passara a criar desagradáveis casos 
políticos. Não se contentava em divergir do governo federal, mas desejava 
tutelá-lo, pretendendo fazer imposições que sempre ignorei. Nessa ocasião, 
João Goulart encontrava-se na Europa, como chefe da delegação brasileira 
à Conferência Internacional do Trabalho, que se realizava em Genebra. 
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Embora informado sobre o que se tramava, decidi aguardar o regresso de 
Jango para tratar com ele o problema sucessório.

Dentro do PSD, existiam diversos líderes contra a candidatura 
Lott, e declararam-se em dissidência contra a direção nacional do partido 
os diretórios regionais de Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Pará e Santa 
Catarina. E, por fim, aproximava-se o mês de setembro – época em que 
findariam os contratos coletivos de trabalho e o Pacto da Unidade Intersin-
dical ameaçava desencadear greves de certa proporção.

Diversos fatores reuniram-se e se conjugaram, para compor uma 
imagem otimista de Jânio Quadros. Ninguém o conhecia bem, e a impres-
são que seu governo em São Paulo deixara era a melhor possível. O progra-
ma de industrialização, que o governo federal vinha realizando, beneficiara 
enormemente o estado bandeirante. A maioria das indústrias havia se loca-
lizado em São Paulo. E como uma coisa chama outra, no rastro das fábricas 
que se fundaram, outras atividades tiveram início, transformando em pou-
cos anos a fisionomia econômica do estado. Para se ter uma ideia da onda 
de progresso por que passara São Paulo naquela época, basta dizer que, em 
apenas três anos, a receita estadual decuplicara. Esse surto desenvolvimen-
tista, impulsionado pelo governo federal, aproveitara-o Jânio Quadros. E, 
em consequência, quando se abrira a questão sucessória, ele se projetou 
como candidato natural. Suas atitudes políticas, todas calculadas, tendo 
como objetivo impressionar a opinião pública, haviam calado no espírito 
das massas. Lembro-me de uma fotografia sua, tirada quando deixou o 
Palácio dos Campos Elísios. Vinha ele à frente, em manga de camisa, logo 
seguido por dona Eloá, ambos descendo uma escadaria, carregando enor-
mes malas. O homem da rua via nesse gesto uma atitude de humildade – e 
se enternecia. Daí o crescente prestígio do filho de Campo Grande, que se 
fizera líder político em São Paulo. Naquele momento – meados de 1959 
– Jânio Quadros realizava, para impressionar o futuro eleitorado, uma 
viagem espetacular pelo exterior. Os jornais publicavam fotografias suas, 
em Moscou, no Cairo, em Tóquio, em Capetown, em Istambul, usando 
aquele famoso “pijânio” – que tentara introduzir no Brasil, quando assu-
mira a Presidência da República – copiado do coronel Nasser, do Egito. 
Era o mesmo “homem do povo” que odiava as formalidades. E a imagem 
impusera-se aos poucos. Formara-se a crença de que o ex-governador de 
São Paulo, e então deputado pelo Paraná, era uma revelação.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Primórdios da sucessão

A candidatura Lott, no que dizia respeito à área pessedista e dos 
demais associados, foi-se consolidando. Entretanto, prosseguiam a indeci-
são, o alheamento e a frieza dos petebistas em relação ao nome do ministro 
da Guerra. Foi o PTB que organizara, em 1956, a manifestação da “espada 
de ouro”, que tanta preocupação trouxera ao governo. Fora o PTB que 
emprestara conteúdo político à chamada Frente de Novembro, que só ser-
vira para reacender ódios e radicalizar posições, obrigando-me a fechá-la, 
juntamente com o Clube da Lanterna, quando eu me empenhava numa 
sincera política de pacificação nacional. Fora ainda o PTB que contribuíra 
com o maior número de deputados para a formação da Frente Parlamentar 
Nacionalista, a principal responsável pelo lançamento da candidatura Lott. 
Quando o nome do ministro da Guerra já havia sido lançado e todos os 
partidos, que formavam o esquema político de sustentação do governo, 
tinham manifestado sua adesão, os petebistas se omitiam, negavam-se a 
tomar claro seu apoio.

Tudo aquilo era calculado. O PTB, levado pela frustração pro-
vocada pela evidente fraqueza eleitoral do general, julgara poder obter van-
tagens políticas definitivas, utilizando-se da força. O inspirador dessa ma-
nobra escusa era Leonel Brizola, o qual, em face da ausência de João Gou-
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lart, optara por uma solução extralegal, a ser desencadeada com a cooperação 
do chamado Pacto da Unidade Intersindical. A oportunidade seria, como já 
disse, a renovação dos contratos coletivos de trabalho. Nessa ocasião, seriam 
feitas exigências exorbitantes ao governo. Mobilizar-se-ia a massa trabalha-
dora. Numerosas e sucessivas greves seriam declaradas. E quando a tensão 
social chegasse ao auge, algumas tropas, trabalhadas pelo governador rio-
-grandense, sairiam às ruas, impondo-me a alternativa: enquadramento do 
governo no esquema trabalhista, com a retirada da candidatura do general 
Lott, ou apresentação de um candidato “popular e nacionalista”, em favor de 
cuja vitória nas urnas seriam empenhados todos os órgãos governamentais. 
Seria uma “eleição” pré-articulada, com um candidato imposto ao país, não 
cabendo ao povo o direito da livre escolha, pois, se assim acontecesse, a “pro-
cissão sindical” sairia às ruas, convulsionando o país.

Em 1959, houve o “Comício do Feijão” na praça da Sé, em São 
Paulo, promovido pelo Pacto da Unidade Intersindical. Este deveria ser o 
começo, o aviso aos líderes sindicais engajados. A agitação era manipula-
da, e o laboratório das experiências sociais estava instalado nos porões do 
Palácio Piratini.

Acompanhava atentamente o que ocorria, procurando agir de 
acordo com o meu temperamento – com serenidade, mas com energia. 
Quando João Goulart retomou da Europa, discutimos o problema sucessó-
rio em termos elevados, assim como os informes da agitação social progra-
mada pela liderança do PTB. Encareci-lhe a necessidade de que se definisse 
em face das candidaturas, pois desejava ter o cenário político desanuviado, 
de forma a que pudesse cuidar da conclusão do Programa de Metas.

O vice-presidente prometeu-me examinar o assunto com brevi-
dade, e que voltaria ao palácio a fim de trazer-me o pensamento oficial do 
partido. Ao contrário disso, embarcou para o Rio Grande, onde, segundo 
era de se prever, iria fortalecer o esquema agitacionista, já que o mês de 
setembro estava próximo. Fiz realizar, então, uma reunião no Laranjeiras e 
combinamos divulgar um comunicado oficial à nação, denunciando o que 
se tramava nos bastidores. Esse comunicado teve duas redações. Julguei a 
primeira veemente em excesso e, portanto, incompatível com o seu caráter 
oficial. Sete Câmara, que a redigira, suavizara a forma na segunda versão, e 
esta teve minha autorização para ser divulgada. Depois de se referir à reu-
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nião realizada no Laranjeiras, com a presença dos ministros militares, do 
comandante do Primeiro Exército, dos titulares das pastas, cujas atribui-
ções interferiam com a ordem pública, social e econômica, do consultor-
-geral da República e dos chefes das Casas Civil e Militar da Presidência, 
a nota esclarecia o motivo do encontro daquelas autoridades: “examinar o 
movimento organizado e orientado por conhecidos agitadores, no sentido 
de criar condições que venham a ameaçar a ordem e a paz do povo brasilei-
ro, através da deflagração de greves ilegais e concomitantes, inspiradas por 
entidades marginais da vida sindical, estando nos seus planos até mesmo 
uma greve geral.”

O documento esclarecia que os ministros militares e os da Justi-
ça e do Trabalho haviam ficado incumbidos de coordenar o plano de ação 
imediata de prevenção e repressão de tais atividades.

A nota denunciava o fato, mas omitia o nome dos conspirado-
res. Na Câmara dos Deputados, vozes se ergueram exigindo que o governo 
fosse explícito. “É preciso dar nome aos bois!” – exclamara um deputado, 
procurando comprometer a direção do PTB. A imprensa, porém, incum-
biu-se de identificar os que conspiravam contra a ordem pública, citando 
João Goulart e Leonel Brizola.

O vice-presidente retornou apressadamente do Rio Grande e 
procurou-me para explicar que nada tinha a ver com o que o Pacto da 
Unidade Intersindical estava planejando. Manifestou a adesão do PTB à 
candidatura Lott e solicitou-me, por fim, que divulgasse outro comuni-
cado, isentando-o daquelas acusações e que, em troca, faria sucessivas e 
veementes declarações de respeito à legalidade e de preservação das insti-
tuições democráticas. João Goulart cumpriu o que havia prometido.

O problema sucessório fora posto, assim, nos seus devidos ter-
mos. De um lado, estava o general Lott apoiado pela aliança PSD–PTB; e 
de outro, encontrava-se Jânio Quadros, indicado pela UDN, mas, na reali-
dade, agindo como livre atirador – pairando acima dos partidos, mas com 
as frequentes oscilações impostas pela instabilidade que lhe é característica.

Serenada a situação política, dediquei-me por inteiro à obra de 
retomada do desenvolvimento, prejudicada pelo Plano de Estabilização 
Monetária. Como o ano de 1959 era o da construção naval, tinha minha 
atenção voltada principalmente para esse setor das atividades nacionais.
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Após o primeiro contrato para a construção de dois navios de 
5 mil toneladas, o Brasil concluíra novo acordo com a Polônia, segundo o 
qual os estaleiros de Gdansk construiriam, para a sua frota mercante, até 
1960, outras dez unidades da mesma tonelagem. Os estaleiros de Szczecin, 
por sua vez, iriam construir para o nosso país quatro navios de propulsão 
a motor, de 6 mil toneladas cada. Com as aquisições feitas na Polônia e na 
Finlândia, cujos navios deslocavam em conjunto quase 100 mil toneladas, 
e mais as compras realizadas por armadores particulares, a importação pre-
vista já completava, em 1959, as 200 mil toneladas previstas no Programa 
de Metas.

Enquanto era ampliada a Marinha Mercante, preocupava-me em 
reforçar a Frota Nacional de Petroleiros, através da aquisição de importantes 
unidades. Já se encontrava no Brasil, e pronto para entrar em serviço, o su-
perpetroleiro presidente Juscelino e, em junho, chegara ao porto de Santos o 
presidente Getúlio, construído em estaleiros holandeses, e, dentro de pouco 
tempo, receberíamos o presidente Dutra – todos de 33 mil toneladas. Seguir-
-se-iam o presidente Wenceslau e o presidente Washington Luís, que seriam 
entregues até dezembro de 1960 – data em que, conforme a meta fixada, a 
Frota Nacional de Petroleiros teria 530 mil toneladas, o que significaria nossa 
autossuficiência em matéria de transporte de petróleo.

No que dizia respeito ao setor de construção naval, as perspec-
tivas não eram menos alentadoras. Com os quatro projetos, já aprovados 
pela Geicon, elevava-se a 133 mil toneladas anuais o total de nossa capa-
cidade de construção de navios. Encontrava-se, assim, o país próximo a 
atingir a meta do governo, de 150 mil toneladas anuais, fixada para 1960, 
a cargo da nossa indústria de construção naval.

Em 1959, procurei acelerar as obras destinadas a dotar o país 
de duas novas e grandes usinas siderúrgicas: a Cosipa, em São Paulo, e a 
Usiminas, em Minas Gerais. Em março, estive em Piaçaguera, próximo ao 
Município de Cubatão, em território paulista, para presidir a cerimônia do 
início da construção da Cosipa, que deveria produzir diariamente 1.200 
toneladas de gusa, podendo atingir a 2 mil toneladas. Na sua primeira fase, 
a usina produziria 500 mil toneladas de lingotes de aço por ano, devendo sua 
produção, na segunda fase, subir até 700 mil toneladas e, através de amplia-
ções sucessivas, atingir a 2,5 milhoes de toneladas por ano. Dei início tam-
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bém aos trabalhos de outra grande si,erúrgica – a Usiminas. Doze meses 
antes, os bois pastavam tranquilamente às margens do rio Piracicaba, perto 
da confluência com o rio Doce. Em meados de 1959, já milhares de ope-
rários e de técnicos brasileiros e japoneses ali trabalhavam. Em agosto de 
1958, eu havia batido a estaca inicial da usina Intendente Câmara, assim 
chamada em homenagem ao pioneiro da siderurgia no Brasil e, segundo 
estava programado, em janeiro de 1962 teria lugar a sua primeira corrida 
de aço.

A Usiminas era uma entidade pioneira, pois seria a primeira a 
fabricar chapas grossas no Brasil. Associou-se a essa iniciativa o poderoso 
grupo japonês da Nippon Usiminas, que reunia 14 grandes empresas side-
rúrgicas do Japão, lideradas pela Yawata, Fuji e Nippon, formando-se um 
capital inicial de 3,2 bilhõe de cruzeiros a ser ampliado para 4 bilhões. Na 
constituição do capital da empresa, verificou-se um fato virgem: apesar de 
caber ao Japão a integral responsabilidade pelo fornecimento do equipa-
mento e de sua montagem, o Brasil ficara com 60% das ações da empresa, 
cabendo aos japoneses apenas 40%. Com a construção da Usiminas, estava 
surgindo uma nova cidade industrial no mapa do estado – Ipatinga.

Minha preocupação no que dizia respeito ao setor siderúrgico não 
se limitava, porém, à construção dessas duas usinas. A Meta Siderúrgica era 
bem mais ampla, envolvendo, além da instalação da Cosipa e da Usiminas, 
a expansão da Siderúrgica Nacional (Volta Redonda), da Belgo-Mineira e da 
Manesmann, o que iria permitir que a produção tivesse um aumento de 1,7 
milhoes toneladas, ultrapassando, portanto, a meta prefixada.

O Brasil crescia. E seu crescimento não se fazia sentir somente 
na área litorânea. Era um desenvolvimento uniforme, balanceado entre as 
diferentes regiões do país, as quais – graças à urdidura do sistema rodo-
viário, de malhas que cada vez mais se estreitavam – gradativamente iam 
ficando mais próximas umas das outras. O Norte já não estava separado 
do Sul; e o Oeste vinculava-se cada vez mais estreitamente com os grandes 
centros produtores nacionais. E a vanguarda dos desbravadores, ultrapas-
sando Brasília, avançava na direção do Extremo-Oeste, numa tentativa de 
integrar o Brasil, que já estava ligado pelo seu meridiano central, também 
ao longo de suas fronteiras ocidentais.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Interlúdio familiar

Em setembro, os diretores da Ishikawagima estiveram no Laran-
jeiras. Ali compareceram para um ato solene: entregar-me o modelo do 
primeiro navio a ser construído no Brasil. Receberia o nome de Brasília, e 
deveria ter sua quilha batida em princípios de 1961. Foi grande a emoção 
que senti. Comparei-a a outra, da mesma natureza que experimentei dois 
anos antes – quanto tive nas mãos o modelo do primeiro automóvel a ser, 
também, construído no Brasil. Tratava-se de um Volkswagen.

A cerimônia comoveu-me duplamente. Primeiro porque aquele 
naviozinho da fantasia era o resultado de uma aspiração que me roubara 
muitas horas de sono; e segundo, porque ele constituía o símbolo de uma 
nova era para o Brasil. 

Desde o início do governo, Sarah vinha recebendo frequentes 
convites para visitar países amigos. Prometera atendê-los, quando houvesse 
oportunidade. Em 1959, decidira fazer uma viagem só, liquidando de uma 
vez todos aqueles compromissos. Levou em sua companhia as nossas filhas 
Márcia e Maristela.

Da manhã à noite, eu tinha a agenda cheia e, além disso, as obras 
que vinha realizando haviam avançado tanto que se tinham transformado 
em verdadeiros desafios. Em face disso, aceitei, com certa tranquilidade, os 
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primeiros dias de ausência da família. Entretanto, a solidão foi penetran-
do, sem que o percebesse, no Palácio das Laranjeiras. Sentia-a vagamen-
te quando terminava um despacho. Pressentia-a, com certa frequência, à 
mesa do jantar, ao ver três cadeiras que sempre estiveram ocupadas. E, por 
fim, a ter a impressão nítida do que ela representava quando, terminado o 
expediente do dia, fazia um disco girar na vitrola. Meu mundo afetivo era 
limitado, mas rumoroso. Minhas filhas enchiam-me a vida com a alegria 
de suas vozes claras, com a desenvoltura de seus gestos de carinho.

Sarah, por ser mãe, tinha o encargo, sempre desagradável, de 
ser a disciplinadora, embora o fizesse com a doçura que só o amor mater-
no sabe prodigalizar. Quanto a mim, cabia-me o papel de conselheiro, de 
amigo mais velho, de confidente sempre inclinado à conciliação. Assim, 
havíamos vivido até então – sempre unidos nas horas boas e más. Com 
aquela viagem das três ao exterior, senti que todo aquele universo íntimo 
já não estava ao alcance das minhas mãos. O palácio tornara-se enorme. 
O silêncio, em certas horas, pesava como chumbo. De repente, veio um 
telegrama, anunciando uma data. Era o regresso.

Pela manhã, estive no aeroporto para recebê-las. À noite, depois 
do jantar, deixei que Márcia e Maristela contassem as emoções da viagem. 
Em Nova Iorque assistiram ao Balé Bolshoi, com 300 figuras, além das 
primas bailarinas Galina Ulanova e Plessitskaya. Maristela queria conhecer 
Marilyn Monroe, que se encontrava na cidade, mas coube a Márcia o privi-
légio de lhe ser apresentada num teatro. Nelson Rockefeller fez questão de 
homenageá-las, oferecendo a Sarah um grande almoço. Enquanto comiam, 
Márcia olhou através da janela e viu a neve caindo lá fora. Emocionou-se. 
Era a primeira vez que assistia àquele espetáculo. Deixando Nova Iorque, 
seguiram para Washington. Visitaram a Casa Branca e viram as cerejeiras 
em flor. Após um jantar oferecido por Amaral Peixoto, na Embaixada do 
Brasil, regressaram a Nova Iorque, onde tomaram um jato para a Europa.

Tudo, para elas, era deslumbramento – as lojas da Park Avenue, 
as luzes da Broadway, o avião a jato. Na França, tiveram a oportunidade 
de participar do baile das debutantes no Palácio de Versalhes. Eram 300 
moças e, entre elas, encontravam-se três princesas alemãs, uma austríaca e 
uma italiana e, pela primeira vez na história daquela deslumbrante festa, 
duas jovens de Minas compareciam àquela famosa reunião – as filhas do 
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presidente do Brasil. O baile foi aberto sob os acordes de uma valsa de 
Tchaikovski, e faziam parte do comitê da festa a Sra. André Malraux, a du-
quesa de Maillé, a Sra. Couve de Murville e o embaixador Hervé Alphand.

Entretanto, o baile mais divertido a que assistiram não foi o de 
Versalhes – excessivamente protocolar –, mas o que o embaixador Hugo 
Gouthier lhes ofereceu em Bruxelas. Ali conheceram o príncipe Rufo da 
Calábria, irmão da princesa Paola, da Casa Real belga.

A emoção maior esperava-as, porém, na Inglaterra. Assim que 
chegaram, Assis Chateaubriand, nosso embaixador em Londres, comuni-
cou a Sarah que a rainha Elizabeth mandara convidá-la, com as filhas, para 
um chá no Buckingham Palace. Prepararam-se com cuidado, aprendendo 
a reverência que é obrigatória na presença de Sua Majestade. E, na tarde 
combinada, dirigiram-se para a sede da monarquia inglesa. Faltavam cinco 
minutos para as 5 – hora marcada para o chá. Às 5 em ponto, a porta do 
elevador se abriu e elas foram conduzidas até o segundo andar, onde se 
situava o apartamento real. Mal ali haviam chegado, e a rainha apareceu 
– simples, sorridente, acolhedora. Maristela sentiu-se inibida e não conse-
guiu falar. Interrompi a narrativa para observar: “Mas como, minha filha, 
você que é a tagarela da família?” Maristela replicou: “Não consegui, papai. 
Fiquei o tempo todo observando a rainha, impressionada com seus olhos 
muito azuis e tristes."

Tomaram chá, servido pela própria soberana. Quando Sarah pe-
diu licença para levantar-se, Elizabeth II mostrou-se ainda mais cativante. 
Perguntou-lhe se não desejavam conhecer o palácio e, em face da afirmati-
va de Sarah, levou-as através dos salões e corredores, mostrando-lhes tudo 
quanto merecia ser visto. Estiveram na galeria de pintura – uma das mais 
preciosas da Inglaterra –, visitaram a Sala do Trono e, por fim, foram co-
nhecer os aposentos da rainha Vitória. Quando se despediram, Elizabeth II 
levou-as até o elevador. Maristela revelou-me a reação de Sarah: “Quando 
o elevador descia, mamãe disse para nós: ‘Que pena que tenho da rainha!’ 
Pena por que, mamãe? – perguntei, intrigada. Mamãe respondeu: ‘Não sei. 
Mas quando ela deu aquele adeus, pareceu-me tão pequenina e tão frágil 
naquele palácio enorme, que senti um aperto no coração.’”

Visitaram a duquesa de Kent, que havia estado no Brasil. Quan-
do soube que elas se encontravam em Londres, mandou convidá-las para 



336 Juscelino Kubitschek

irem, juntas, a um teatro, e que, depois, fossem cear no Kensigton Palace, 
que era a sua residência. Assis Chateaubriand acompanhou-as nesse pro-
grama. “No teatro, sentou-se entre a duquesa e mamãe” – é Márcia quem 
conta –, “e, quando o espetáculo ia pelo meio, começou a dormir. Não 
dormia simplesmente, mas ressonava alto, chamando a atenção de todos. 
Mamãe, preocupada, tentou acordá-lo, sacudindo-o pelo braço, sem que 
a duquesa o percebesse. Chateaubriand roncou, então, com mais força, o 
que provocou esta observação da duquesa: ‘Já estamos habituados com as 
excentricidades do embaixador. É um homem encantador.’”

Deixando a Inglaterra, fizeram uma excursão pelo interior da 
França, visitando os maravilhosos castelos do Loire. Depois, estiveram na 
Alemanha, na Tchecoslováquia, na Áustria, na Itália, na Espanha e em 
Portugal. Assistiram às festas de Landshut, realizadas de quatro em quatro 
anos, e que reproduzem a cerimônia do casamento de uma princesa local 
com o imperador da Rússia, ocorrido no ano 1300. Em Munique, visita-
ram a fábrica Mercedes-Benz. Um dos interesses de Sarah e das meninas 
era ir à Tchecoslováquia, pois desejavam conhecer a terra dos meus ante-
passados. Depois de haverem percorrido a Baviera, cheia de campos flori-
dos e respirando prosperidade em todos os setores das atividades humanas, 
sentiram-se chocadas, contemplando a terra árida, a pobreza generalizada 
e constatando o atraso em que se encontrava a Tchecoslováquia. Ali, elas 
eram hóspedes oficiais do Estado e tiveram de se submeter a um rígido 
protocolo.

Em Praga, quando apareciam em qualquer lugar público, eram 
cercadas por verdadeira multidão, e o que as impressionava era o silêncio 
da massa. “Aquelas criaturas aproximavam-se de nós e ficavam nos olhan-
do” – explicava Maristela – “como se fôssemos entes de outro planeta. 
Olhavam, sem nada dizer, sem um gesto, sem qualquer manifestação, 
como uma legião de autômatos”.

Deixando Praga, viajaram pelo interior, acompanhadas por dois 
guardas que falavam português até com gíria carioca. Passaram uma noite 
no castelo de Luboka, que possuía 147 quartos, e foram tratadas com a 
maior gentileza. Tudo ali era medieval. O jantar foi servido à luz de velas. 
Beberam café à moda turca. E, numa festa improvisada, dançaram músicas 
regionais. Apesar de antiquíssimo, o castelo apresentava um ar romântico, 
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situado no alto de uma colina, isolado por fossos. Quando se recolheram, 
à noite, foram levadas através de corredores sinistros, com os criados ilumi-
nando o caminho com archotes de resina. Márcia achou tudo lindo. Mas 
Maristela teve medo de assombrações.

Por fim, chegaram a Treborr, quase na fronteira da Tchecoslo-
váquia com a Áustria. Era a cidadezinha humilde, de onde havia emigrado 
meu bisavô que fora se estabelecer em Diamantina. Ali conheceram um 
Kubitschek, e Maristela, depois de se dar a conhecer, passou a chamá-lo 
de “primo”.

A viagem prosseguiu. Fizeram um passeio de gôndola em Vene-
za. Viram as ruínas de Roma. Visitaram Pompeia. Depois, seguiram para 
a Espanha, onde foram acolhidas com extremo carinho pelo generalíssimo 
Franco. Conheceram, durante um jantar, Carmencita, a filha do generalís-
simo que era esposa do marquês de Vila Verde. No hotel, estavam hospe-
dados Eddie Fisher e Elizabeth Taylor, então um dos casais mais famosos 
de Hollywood.

Chegaram, por fim, a Portugal. O primeiro-ministro Salazar, 
assim que soube que elas estavam em Lisboa, deixou seu gabinete e foi 
visitar Sarah no hotel. Era a primeira vez que ele fazia isso, em 30 anos 
de governo. Datam daí as relações afetuosas que passaram a existir entre 
todos os membros da minha família e o grande estadista, que, depois de 
uma vida dedicada ao seu país, consumira-se, aos poucos, confinado num 
quarto de doente.

Sarah tinha um dever a cumprir nessa visita a Portugal. Não era 
bem um dever, mas o cumprimento de uma promessa. Quando Márcia 
estivera doente, a Sra. Craveiro Lopes, que estava no Brasil na ocasião, 
sugerira-lhe que Nossa Senhora de Fátima era milagrosa e que lhe fizesse 
um pedido pela recuperação de nossa filha. Sarah fez, então, uma promes-
sa: caso Márcia ficasse boa, iria, com ela, em peregrinação ao santuário da 
santa. Desde que a promessa fora feita, Márcia começara a melhorar. Já não 
sentia dores nas costas. Andava pelo palácio. Recebia amigas.

A viagem a Fátima foi feita com enorme fé. O santuário estava 
vazio, quando ali chegaram. Márcia ficou de pé, com os olhos postos na 
imagem, como hipnotizada. “Senti uma coisa estranha, papai” – contou-
-me. “Era como se estivesse na presença da própria santa. Olhava-a, espe-
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rando que me dissesse qualquer coisa, mas nada ouvi. Mas ela falou-me 
através dos olhos. Não eram os olhos de uma imagem que me contempla-
vam. Eram os olhos da própria santa."

Meu mundo estava, por fim, refeito. O palácio, que me parecera 
enorme, retornara às suas reais proporções. Podia tocar a vitrola, depois do 
jantar, que nenhuma evocação surgia para me perturbar o espírito. Naque-
la noite, quando fui deitar-me, senti mais do que nunca a importância que 
a família desempenhava na minha vida.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

A candidatura Jânio Quadros

Na época, procurei manter o maior sigilo sobre os entendimen-
tos que vinha realizando, no sentido de coordenar um poderoso grupo 
político que apoiasse a candidatura Juraci Magalhães. Não o fazia, porém, 
porque desejasse ocultar meu pensamento. Esses entendimentos tiveram 
início muito antes que a candidatura do ministro da Guerra houvesse sido 
corporificada.

Três motivos fizeram com que assim agisse: a) um de natureza 
ética, relacionado com a necessidade de se quebrar um rodízio – PSD e 
PTB alterando-se no poder – que julgava prejudicial ao aprimoramento de 
nossa educação política; b) outro de sentido premonitório, imposto pelo 
pressentimento de que a eleição de Jânio Quadros não asseguraria ao Brasil 
os dias tranquilos que a sua evolução exigia; e c) a convicção de que, se 
vencida nas urnas, a UDN iria conspirar para se apossar do poder.

Quando Amaral Peixoto fez uma viagem de inspeção pelo Nor-
deste, já como novo ministro da Viação, aproveitou a oportunidade para 
conversar com líderes políticos da região sobre o esquema em gestação. 
Entendeu-se não só com os integrantes do PSD, mas, igualmente, com 
os elementos udenistas, os quais, segundo se podia depreender, eram con-
trários à adoção pelo partido da candidatura Jânio Quadros. Nessa fase, 
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Carlos Lacerda desempenhou um papel da maior importância como ar-
ticulador da candidatura do ex-governador paulista. Antes mesmo que a 
comissão diretora do partido se manifestasse sobre o problema, ele hipo-
tecara o apoio integral da UDN a Jânio. Magalhães Pinto, que assumira a 
presidência da agremiação, sentira-se tolhido em seus movimentos. Juraci, 
embora sentindo o desfalque que se operava nas fileiras dos seus parti-
dários, lutou com desassombro até o fim. A convenção da UDN, dada a 
importância do que ali seria resolvido, transformou-se num acontecimento 
de inegável transcendência política. O país inteiro tinha os olhos voltados 
para o Palácio Tiradentes, onde se realizava a convenção.

A vitória de Jânio foi esmagadora – 205 contra 85. Frustrara-se 
aquela minha tentativa de assegurar, para o Brasil, um futuro tranquilo 
e construtivo. Diante do fato consumado, retraí-me para a posição que 
me competia assumir, já que a questão sucessória estava definida. Jânio 
iniciou, então, sua campanha, delirantemente apoiado pelo povo que via 
nele uma espécie de Messias político. Era o “Enviado”, o “Prometido”, o 
“Redentor” desde muito aguardado pela nação.

O general Lott, conquanto um homem digno e capaz de reali-
zar um bom governo, lutava contra dois handicaps: o fato de ser militar, o 
que sempre se chocou com o espírito civilista dos brasileiros; e sua difícil 
penetração popular. Ademar de Barros, entregue ao seu próprio destino, 
fez-se candidato mais uma vez. O único grande partido que permanecia 
omisso, em face do desafio eleitoral, era o PTB, corroído internamente por 
dissensões e atritos entre seus principais líderes.

O que eu pensava de Jânio Quadros teve uma confirmação, 
pouco depois, quando ele espetacularmente renunciou à sua candidatura. 
A renúncia era outro expediente, no gênero da “tuberculose”, de que havia 
se utilizado, dois anos antes, para explorar meu sentimento de solidarieda-
de humana. Na renúncia à sua candidatura, o que pretendia era libertar-se 
da tutela da UDN, compondo, para si mesmo, a imagem de um candidato 
acima dos partidos.

Numa entrevista em São Paulo, logo que regressara do exterior, 
Jânio definira com clareza o que aspirava ser: “um candidato da angústia 
popular”. Era o vereador de Vila Mariana que se apresentava no cená-
rio nacional, agitando uma bandeira nova’ – a vassoura. Essa vassoura, 
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na mentalidade simplista do homem da rua, comportava numerosas in-
terpretações – renovação, guerra aos corruptos, eficiência administrativa, 
afirmação do princípio da autoridade e, sobretudo, a presença do povo no 
governo. Refletindo-se, hoje, sobre a carreira política de Jânio Quadros, 
não há como não se dar razão a Abraham Lincoln: “Pode-se iludir alguns, 
durante todo o tempo, é possível enganar-se todos durante algum tempo; 
mas é impossível enganar-se todos durante todo o tempo.”



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

O movimento de Aragarças

A pesar da agitação decorrente da abertura do problema sucessó-
rio, prossegui com determinação na execução do Programa de Metas. Em 
agosto, inaugurei a rodovia Curitiba-Lages, entregando ao tráfego um tre-
cho inteiramente pavimentado, com a extensão de 357 quilômetros. Essa 
nova estrada fazia parte integrante do grande tronco rodoviário, o qual, 
quando completado, constituiria a verdadeira coluna vertebral do Brasil, 
ligando o Extremo Norte ao Extremo Sul.

No dia 3 de dezembro – menos de um mês para o término do 
ano, a nação foi surpreendida pela repetição da aventura subversiva de 
Jacareacanga. Desta vez, o local escolhido foi a distante localidade de Ara-
garças, no interior de Goiás. Tudo não passou, porém, de uma repetição do 
episódio anterior – a fuga de aviões, a busca de um lugar ermo do território 
nacional, a desesperada espera de adesões que não se positivaram e, por 
fim, o refúgio no exterior, levando a aeronave sequestrada.

Na madrugada daquele dia, três aviões da FAB levantaram voo 
da base aérea do Galeão, sem permissão das autoridades competentes, e 
seguiram para Aragarças. Entre os oficiais rebeldes, encontrava-se o ins-
pirador do episódio de Jacareacanga, o major Haroldo Veloso, anistiado 
por mim na época, e que então já era tenente-coronel. De Belo Horizonte, 
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levantara voo um avião civil, pilotado por dois aviadores da FAB, que tam-
bém tomara o mesmo destino. Além disso, um Constellation, da Panair do 
Brasil, que viajava do Rio para Belém, foi obrigado a mudar de rumo. Esse 
avião que tinha 38 passageiros a bordo, entre os quais 6 jornalistas, e mais 
8 tripulantes, fazia uma viagem de rotina para a capital do Pará, quando o 
seu sequestro se deu mais ou menos à altura da cidade de Imperatriz, no 
estado do Maranhão.

A bordo desse Constellation existia uma carga pouco comum: 
o corpo da Sra. Regina Coeli Farry – falecida no Hospital dos Servidores 
do Estado, no Rio – e que ia ser enterrada em Belém. Entre os passageiros, 
encontrava-se o Sr. Remy Archer, presidente do Banco da Amazônia. 

O governo tomou as providências necessárias para a captura 
dos fugitivos, enviando para o local tropas paraquedistas do exército. Os 
oficiais indisciplinados fixaram-se, a princípio, em Aragarças e, depois, se 
transferiram para a localidade de Cachimbo. Em seguida, levantaram voo 
e foram pousar no aeroporto de Assunção, no Paraguai.

Lances curiosos pontilharam a aventura aérea. Até a defunta não 
teve seu destino respeitado, rodando de um lado para outro, segundo a 
veneta do “Comando da Revolução”. Dois aviões foram os “astros” dessa 
sublevação: o Constellation da Panair e o C-47, núm. 2060, veterano lega-
lista de Jacareacanga, e que, sendo forçado a servir aos rebeldes, foi o autor 
do único gesto heroico em toda a história: morreu queimado.

Passado o episódio de Aragarças, a imprensa e a opinião pública 
desejaram saber como eu iria agir. Daria nova anistia ou puniria os irres-
ponsáveis? Minha resposta foi taxativa: “Escapa à alçada do Executivo im-
pedir que atos passíveis de penalidade sejam subtraídos à ação da justiça.”

Por ocasião de Jacareacanga, a situação era bem diferente. O epi-
sódio ocorrera logo depois que havia assumido a chefia do governo. Não 
desejava iniciar minha administração sob o signo das lutas internas. Em 
face desses antecedentes considerei que seria mais profícuo para a causa da 
consolidação democrática propor uma anistia em favor dos rebeldes.

Em face de Aragarças, porém, os líderes militares autênticos – 
não os engajados em esquemas políticos – compreenderam, de súbito, que 
o resíduo da frustração ainda estava em fermentação e que se impunha, 
portanto, uma atitude de vigilância, por parte deles, tendo como objetivo 
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a manutenção da ordem e a preservação das instituições. A desconcertante 
atitude legalista de Carlos Lacerda, na madrugada em que tivera lugar a 
aventura de Aragarças, constituía indicação de que uma articulação sub-
terrânea estava em processamento no país. Segundo fui informado na oca-
sião, Lacerda tivera conhecimento do que tramavam os oficiais subversivos, 
quando se encontrava em Cabo Frio. Transportara-se, imediatamente, para 
o Rio, naturalmente para avaliar as possibilidades de êxito do movimento. 
O que concluiu, segundo parece, não foi alentador. Daí a razão por que, 
pela madrugada, quando os aviadores preparavam os aviões para a fuga, 
ele telefonou para Bento Gonçalves, presidente da Frente Parlamentar Na-
cionalista, denunciando o que se passava. Bento Gonçalves, acordado no 
meio da noite e justamente por seu tradicional adversário político, sentiu-
-se perplexo. O que Lacerda lhe pedia era que levasse ao conhecimento do 
general Lott o que se passava.

Colhido de surpresa, Bento Gonçalves tentou fazer alguns con-
tatos, mas não obteve êxito. Lembrou-se, porém, de que o brigadeiro Edu-
ardo Gomes residia no mesmo prédio de Lacerda e ninguém melhor do 
que ele, para informar sobre o que estava ocorrendo. Telefonou, pois, a 
Lacerda, solicitando-lhe que se comunicasse com o brigadeiro, pois não 
desejava acordar o general Lott para discutir um assunto sobre o qual tão 
pouco sabia.

Contudo, face ao que Lacerda lhe dissera, Bento Gonçalves pas-
sou a ficar preocupado. Às 5 horas da manhã, ligou para a residência do 
general Lott e já o encontrou de pé, fazendo sua habitual ginástica sueca. 
O ministro da Guerra disse que iria mobilizar imediatamente os órgãos 
de segurança de seu ministério, o que foi feito, apurando-se, então, que 
alguns aviões haviam deixado a base do Galeão sem autorização das auto-
ridades competentes. Lott comunicou-se, em seguida, comigo, dando-me 
conta do que ocorria.

O que se seguiu à aventura de Aragarças tornou evidente que, 
após três anos de absoluta tranquilidade nos quartéis, a mechano vembrista 
passava a fumegar de novo. Brizola e Lacerda, embora em campos opostos 
e aspirando objetivos antagônicos, atuavam como duas forças de oposição 
à continuidade democrática. E foi justamente essa conjugação de polos 
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que se repeliam que, afinal, alertara os líderes das Forças Armadas, no sen-
tido da necessidade de uma frente militar para a preservação do regime.

Entretanto, não foram apenas esses dois fatores que contribuí-
ram, naquela ocasião, para que os militares legalistas se dispusessem a to-
mar posição. Duas outras circunstâncias concorreram também para fazê-
-los compreender que deviam se unir, na expectativa de uma emergência 
qualquer. Um deles estava relacionado com a desorganização constatada 
nos próprios serviços de segurança do governo. O coronel Crisanto Figuei-
redo, que substituíra o general Kruel na chefia da polícia, preocupando-se 
quase exclusivamente com a repressão ao lenocínio e ao jogo do bicho, 
acabara por negligenciar os serviços de segurança política que competiam 
ao DFSP.

Assim é que, desde vários meses, vinha observando que assuntos 
absolutamente confidenciais, tratados pelo telefone com ministros de Es-
tado e líderes partidários, eram imediatamente divulgados pela imprensa 
oposicionista. Em alguns casos ainda era possível admitir-se indiscrição ou 
leviandade do interlocutor, mas, na maioria das vezes, a divulgação torna-
va-se inexplicável. Chamei o coronel Crisanto e dei-lhe conhecimento das 
minhas preocupações.

A apuração teve início, mas tornara-se evidente, desde logo, que 
a interceptação das minhas conversas tinha lugar fora do Catete. A polícia 
solicitou a cooperação da Companhia Telefônica e foi constatado que uma 
ligação clandestina havia sido feita em determinado ponto da rua Silveira 
Martins, ao lado do palácio.

Ao saber que a polícia preparava-se para obter um flagrante da-
quela violação do sigilo que resguarda os assuntos oficiais, ordenei que ela 
desistisse desse intento. Que ficasse tudo como estava, pois iria aproveitar 
o esquema de escuta, montado pela oposição, para aturdi-la com as mais 
desconcertantes informações. E, assim, durante algum tempo, forneci, eu 
próprio, o que desejava que meus adversários soubessem, obrigando-os a 
tomar atitudes que os desgastavam no conceito do público.

O outro fato, que determinaria a mobilização dos elementos 
legalistas das forças armadas, dizia respeito ao comando do 1o exército. Em 
face da abertura da campanha eleitoral, o general Lott estava pensando 
em deixar a pasta da Guerra em janeiro de 1960. Caso isso aconteces-
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se, não haveria qualquer problema para o governo, já estava combinado 
que o marechal Odílio Denis, comandante do 1o exército, seria nomeado 
para substituí-lo no ministério. Havia, porém, uma circunstância que não 
deixava de me causar preocupação. Se o general Lott não deixasse a pasta 
naquela data, o marechal Denis ver-se-ia obrigado a deixar o seu posto, 
pois terminaria no dia 12 de fevereiro o período de sua convocação para a 
ativa. E, nessa situação, estabelecer-se-ia uma solução de continuidade no 
comando do 1o exército.

O PTB, influenciado por Brizola, pensou em tirar proveito da 
situação. Como Lott havia declarado que só deixaria a pasta depois que 
sua candidatura fosse homologada pelo PTB, Brizola passara a pressionar 
João Goulart no sentido de que retardasse, quanto possível, a realização da 
convenção do partido, na qual essa atitude seria tomada. O que ele tinha 
em mente era obter, através desse adiamento, que Lott permanecesse no 
ministério e, se assim acontecesse, o marechal Denis seria obrigado a deixar 
o comando do 1o exército no dia 12 de fevereiro, já que um oficial-general 
da reserva não poderia comandar uma unidade militar.

Acreditava Brizola que, diante dessa ameaça de quebra do es-
quema de segurança do governo, eu acabasse por atender às suas exigências 
de substanciais auxílios financeiros, a serem concedidos pelo Ministério da 
Fazenda. Brizola, ao ser eleito para o governo do Rio Grande do Sul, pen-
sara em transformar aquele posto num patamar de apoio para um segundo 
e mais largo voo, em busca de uma liderança nacional. Nesse sentido, pre-
cisava de dinheiro – muito dinheiro – para realizar obras que impressionas-
sem o espírito público. Como o Rio Grande não dispunha desses recursos, 
decidira arrancá-los do governo Federal, lançando mão do reprovável siste-
ma de chantagem política. Assim, começara a se bater, com a desenvoltura 
que lhe é característica, pela remoção de Sebastião Paes Leme da pasta da 
Fazenda, já que este sempre ignorara suas exigências. João Goulart, acom-
panhando o jogo do cunhado, também pensara em obter, de forma a se 
fortalecer no seio do PTB, a aprovação de quatro ou cinco medidas legis-
lativas – lei orgânica da Previdência Social, regulamentação do direito de 
greves, nacionalização dos depósitos, disciplina da remessa de lucros para 
o exterior e uma ou duas outras mais – que, desde quatro anos, vinham 
sendo torpedeadas pelo PSD. Acreditavam os dois líderes petebistas que, 



Meu caminho para Brasília / 50 anos em 5 347

como era hábito na vida política brasileira, eu iria me empenhar, de corpo 
e alma, na sustentação da candidatura situacionista, pondo à disposição 
dos partidos que a apoiavam não só os recursos do Tesouro, como todo o 
poder de pressão que era capaz a máquina administrativa do governo fe-
deral. Acontecia, porém, que meu propósito não era o de agir como meus 
antecessores.

O general Lott, indicado pelo PSD e meu ministro da Guerra, 
estava ciente desse meu propósito e, justiça seja feita, nem de leve insinuou 
que eu devesse favorecê-lo. Aceitara ser candidato para defender e promo-
ver suas teses políticas, e deixaria que os eleitores fizessem espontaneamen-
te sua opção. 

A agitação que se esboçava não era insuflada pelos candidatos, 
mas por alguns líderes políticos que os apoiavam. Brizola, por exemplo, era 
radical e pregava, inclusive, a necessidade de soluções extralegais. Fazia-o, 
contudo, em benefício próprio, visando ao fortalecimento de sua liderança 
no Rio Grande do Sul. Em face da situação, João Goulart havia adiado a 
convenção do PTB, que deveria ser realizada a 6 de fevereiro, para o dia 17 
do mesmo mês. Quanto a Carlos Lacerda, que sempre fora o inspirador de 
todas as articulações subversivas, sua atitude, naquele momento, causara 
enorme decepção aos seus seguidores. A denúncia que fizera por intermé-
dio do deputado Bento Gonçalves, deixara-o muito mal, não só perante os 
que o acompanhavam, como também em face da opinião pública do país.

Todos esses fatos, aliados a indicações de que se processavam no 
Nordeste, articulações de cunho esquerdista, fizeram com que a maioria 
esmagadora das Forças Armadas assumisse uma atitude de vigilância: a de 
não permitir que, sob o pretexto de se mobilizar a opinião pública para o 
pleito, pudesse ser desencadeado qualquer processo revolucionário.

Brizola, que manifestara simpatia pelos aventureiros de Aragar-
ças e que, nas suas confidências com os amigos, vinha anunciando seu 
próximo rompimento comigo, refreara seu ímpeto e se ajustara à candi-
datura Lott. E Jango, por fim, talvez avaliando o desgaste que a perda do 
Ministério do Trabalho e dos institutos de previdência poderia representar 
para o seu prestígio, não só fizera o PTB homologar a escolha do ministro 
da Guerra, mas concordara, igualmente, em figurar como vice-presidente 
na sua chapa.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Criada enfim a Sudene

O ano chegava ao fim, mas antes que isso acontecesse, eu teria 
a oportunidade de anunciar à nação uma providência administrativa da 
maior importância para o seu futuro: a criação da Sudene. O anteprojeto 
tivera uma tramitação difícil através das duas casas do Congresso. Tratando-
-se de um plano de desenvolvimento do Nordeste, os interesses regionais 
logo se fizeram sentir. Em primeiro lugar, havia a disputa em relação à 
escolha de quem dirigiria o novo órgão. Surgiram, depois, as tentativas 
de esfacelamento do plano, de forma a se obter a preservação de certas e 
tradicionais áreas de domínio político.

No que dizia respeito à superintendência da futura Sudene, era 
violenta a oposição à nomeação de Celso Furtado. Sendo ele um técnico e 
não um político, os líderes nordestinos iniciaram uma campanha no senti-
do de que o cargo fosse entregue a um elemento ligado à oligarquia desde 
muitos anos dominante na região. E era isso, justamente, o que eu desejava 
evitar. Entretanto, como o anteprojeto teria de ser aprovado antes, julguei 
prudente dizer aos deputados, senadores e governadores nordestinos que 
não havia ainda pensado em nomes e que o importante seria a aprovação 
da lei.
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Quando o anteprojeto chegou ao Senado, novas dificuldades 
surgiram. O relator da matéria, o senador Argemiro Figueiredo, sugerira 
que o DNOCS fosse desmembrado da Sudene, o que importaria numa 
irreparável mutilação de todo o plano.

Assim, minha mensagem propondo a criação da Sudene teve de 
vencer numerosos obstáculos, mas, por fim, foi aprovada. No dia 15 de 
dezembro de 1959, sancionei a lei numa solenidade realizada no Palácio 
das Laranjeiras.

A 31 de dezembro, dirigi uma mensagem ao povo, afirmando 
categoricamente: “O ano de 1959 não o perderemos para o Brasil.” De 
fato, apesar dos efeitos negativos do Plano de Estabilização Monetária, 
das divergências no terreno político e do episódio de Aragarças, grandes 
progressos foram registrados no campo da administração.

O Brasil havia mergulhado numa realidade que se fizera irre-
versível – a de planejar grandes obras de infraestrutura e de executá-las em 
prazos certos. A opinião pública passou a reclamar, então, dos candidatos 
à minha sucessão, o mesmo elan de enfrentar problemas que haviam pa-
recido insolúveis. Exigia um novo desafio às nossas deficiências, a “garra”, 
enfim, de perseguir as fraquezas nacionais e corrigi-las.

Jânio pretendera dar a entender que seria contra tudo quanto 
eu havia feito. A reação popular foi imediata. Sua definição de “estrada 
das onças” para a Belém-Brasília chocara e causara mal-estar no seio da 
opinião pública. Jânio Quadros compreendeu que havia avançado o sinal 
e procurou ser discreto em relação às principais obras do meu governo. A 
UDN tudo fez para que ele investisse contra Brasília, mas não obteve êxito.

O que aconteceu em relação à campanha sucessória repetiu-se 
nos terrenos das conspirações golpistas. Quando cheguei ao Catete, pulu-
lavam os “revolucionários”. Houve Jacareacanga. Mais tarde, surgiu Ara-
garças. Em artigo publicado, Assis Chateaubriand definiu, com nitidez, a 
natureza da minha situação: “A riqueza que acumulou para o Brasil, num 
sem-número de novas iniciativas, transforma-o no prodigioso regenerador 
de uma democracia, a qual ficou sem tempo para conspirar. Seu governo 
febril, excitador de feixes de energia de todo tamanho, tem sido uma segu-
ra máquina revolucionária, porque destinada a matar as revoluções. Quem 
fala mais em marcha da fome, com o café de 90 a 100 milhões de dólares 
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ao ano e o feijão a 45 cruzeiros? O país está abarrotado de cereais, o que é 
uma forma de acabar com a carestia de vida. Do dia para a noite, o ocaso 
do último ano de Juscelino Kubitschek se transforma numa aurora.”

E citava, para dar força ao seu pensamento, os seguintes fatos: 
“A sua larga e inacreditável empresa atinge o fim quase em todas as metas. 
Muda a capital; dá comunicação por terra entre o Amazonas e Brasília; tem 
Furnas em meio; Três Marias no fim; fez navegável o rio São Francisco; põe 
de pé a Usiminas; cria e desenvolve a indústria automobilística nacional; 
atinge a 100 mil barris de petróleo no Recôncavo; bate a quilha de vários 
navios; compra outros tantos; restitui à navegação marítima o seu prestí-
gio; vende bem o café; libera vários produtos do confisco cambial; põe o si-
sal a 35 cruzeiros e o algodão a 400 a arroba, ao mesmo tempo que negocia 
com o exterior a exportação de 450 mil toneladas de açúcar contra 50 mil 
que tínhamos autorizados quando ele aqui desembarcou.” E concluía: “A 
única realidade nacional é o perfil de Juscelino Kubitschek atarefado numa 
obra que ninguém lhe pode negar – a de providenciar botas de sete léguas 
para um gigante caminhar.”

A exposição que pretendia fazer sobre as atividades do governo 
teve lugar, finalmente, no dia 5 de fevereiro. Dois motivos a atrasaram: a 
morte de Oswaldo Aranha e a necessidade de minha presença em Brasília 
por ocasião do encontro das colunas da Caravana de Integração Nacional.

Nessa noite, ocupei uma rede de rádio e de televisão pelo espaço 
de três horas e meia. Dei um balanço completo nas atividades do governo, 
exibindo mapas e fotografias para que os ouvintes se compenetrassem de 
que o que estava dizendo não era apenas um discurso, mas um relato de 
obras realizadas. Procurei traçar um retrato amplo do Brasil, comparando o 
que havia encontrado e mostrando o que vinha sendo feito para melhorar 
a situação nacional. O povo exigira que se promovesse o desenvolvimento, 
daí a elaboração do Programa de Metas. Após esse pequeno introito, referi-
-me a um fato que demonstrava o empenho do governo na batalha do de-
senvolvimento. “Hoje à tarde, recebi, às portas do Catete, sessenta veículos 
nacionais que, através de 2,2 mil quilômetros de selva, deram testemunho 
de que esse progresso é patente. Percorreram estradas desde Belém do Pará, 
através de Brasília, Belo Horizonte, até que, por fim, chegaram ao Rio.” 
Para ilustrar o que disse, mostrei no mapa o itinerário percorrido pela Ca-



Meu caminho para Brasília / 50 anos em 5 351

ravana de Integração Nacional. A exposição desenvolveu-se ao longo dos 
31 itens do Programa de Metas.

Energia Elétrica – No início do governo, o Brasil dispunha de 
apenas 3 milhões de quilowatts. Programei a ampliação dessa capacidade 
para 5 milhões de quilowatts. Com o decorrer do tempo, porém, perce-
bi que aquele acréscimo não seria ainda suficiente para evitar, em pouco 
tempo, um colapso, dado o surto de progresso verificado no país naqueles 
últimos quatro anos. Decidi, pois, que a meta de 5 milhões deveria ser 
atingida em 1960 e que medidas fossem tomadas no sentido de que o 
Brasil dispusesse em 1965 de um total de 8 milhões e meio de quilowatts.

O problema da energia elétrica era de tal monta que não se co-
gitava da construção de pequenas usinas, optando-se pelas de grande ca-
pacidade de produção. No cumprimento desse programa, estavam sendo 
construídas 18 novas usinas de grandes proporções e uma vinha sendo 
ampliada, somando as obras desse gênero, incluídas as que se realizavam 
apenas com a participação do governo federal, 30 usinas. Entre essas, duas 
se destacavam: a de Três Marias e a de Furnas. 

Petróleo – Em 1956, a produção de petróleo por dia era de 6 
mil barris; em 1957 subia a 40 mil; em 1958 a 60 mil; e em 1959 atingira 
a 72 mil barris. Em 1961, de acordo com as providências já tomadas, a 
produção deveria ser de quase 200 milhões de barris e em fins de 1959, 
possuíamos 610 milhões. Quanto ao refino do petróleo, o que se verifi-
cara era o seguinte: em 1955 nossa capacidade de refinação era de 96 mil 
barris por dia; em 1959 chegamos aos 160 mil e em 1960 atingiríamos a 
308 mil barris diários. No setor de petroleiros, foram estes os progressos 
alcançados: em 1955 dispúnhamos de apenas 224 mil toneladas de petro-
leiros; em 1959 contávamos já com 370 mil toneladas e teríamos 510 mil 
toneladas em fins de 1960, pois naqueles dias o Brasil receberia mais três 
petroleiros encomendados ao Japão.

Rodovias – Em 1955 só existiam 23 mil quilômetros de estradas 
construídas pelo governo federal, nem todas em boas condições. Durante 
os últimos quatro anos, o meu governo construiu 18 mil quilômetros e, 
entre as novas rodovias, algumas, como a Belém-Brasília, poderiam ser 
consideradas autênticas epopeias do século XX. Existia ainda a Brasília-
-Fortaleza, com 1,8 mil quilômetros, que estava sendo aberta; e iria ser 
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iniciada, naqueles dias, a Brasília-Acre, passando por Cuiabá e pelo Ter-
ritório de Rondônia. Enquanto o grande eixo rodoviário Belém-Brasília-
-Porto Alegre media 5 mil quilômetros; o que iria de Brasília ao Acre se 
estenderia por 3,5 mil quilômetros, formando uma gigantesca cruz, que 
significaria, também, a concretização, numa imagem física e geográfica da 
velha aspiração dos brasileiros que era a integração nacional.

No que dizia respeito à pavimentação, existiam no país, até 
1930, 106 quilômetros de estradas asfaltadas. De 1931 a 1951, foram as-
faltados apenas mais 2.381 quilômetros. Ao chegar ao Catete, eu fixara a 
meta do meu governo em 3 mil quilômetros de pavimentação. Essa meta 
havia sido ultrapassada em muito, pois, até o término do meu mandato 
esperava pavimentar um total de 5 mil quilômetros.

Ferrovias – Esclareci que, durante aqueles quatro anos, eu dera 
maior prioridade ao problema do reequipamento do que ao de construção 
de novas ferrovias. 51 bilhões haviam sido gastos até então na aquisição de 
locomotivas diesel para as diversas estradas de ferro brasileiras. O governo 
comprara também 12 mil carros e vagões, bem como trilhos e demais aces-
-sórios. A meta de construção de 1,5 mil quilômetros já havia sido ultra-
passada com a abertura de 1,8 mil quilômetros de novas ferrovias.

Nordeste – A propósito dos problemas dessa região, declarei que 
aquela parte do Brasil até há pouco tempo servia apenas de tema para a 
literatura. Referi-me ao espetáculo que presenciara durante a última seca 
no interior da Paraíba, quando havia me misturado aos flagelados, conhe-
cendo ao vivo o martírio por que passavam. Tomei todas as providências 
para socorrê-los. Em dois meses foram empregadas 530 mil pessoas salvas, 
assim, do flagelo. De volta ao Rio, encarregara o economista Celso Fur-
tado de estudar e equacionar o problema. Surgira então a Sudene, que já 
estava em funcionamento. Antes da guerra, a produção do Nordeste para 
o cômputo geral da renda nacional era de 30%, caindo para 11% - índice 
vigorante naquela época. Revelei ainda que, quando assumira o governo, 
o volume de água ali disponível era de 3 bilhões de metros cúbicos, o qual 
conseguira aumentar para 8 bilhões de metros cúbicos, com a construção 
de novos açudes e barragens. Naquele ano, deveriam ainda ficar conclu-
ídos dois imensos açudes: o de Banabuiu e o de Orós, este começado no 
Império por Pedro II e que, desde muito, constituía objeto permanente de 
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demagogia para muitos governos. Esse açude fora atacado por mim e sua 
conclusão dar-se-ia ainda no meu governo, tudo feito, em apenas um ano.

Agricultura – Expliquei que este problema era, acima de tudo, 
um problema de fertilizantes e de mecanização. Embora houvesse sido acu-
sado pela oposição de dar preferência à industrialização, com desprezo da 
agricultura, a verdade era bem outra. Dando ao país melhores estradas, 
mais eficientes meios de transporte, aumentando-lhe a capacidade de ar-
mazenagem – o que era novo no Brasil – estava favorecendo, de fato, essa 
nossa produção básica, já que sem escoamento fácil, sem meios de conser-
vação e racionalização, a lavoura e a pecuária não encontravam condições 
para prosperar. 

Não sendo possível continuar o país na fase da enxada e da ex-
ploração irracional do solo, eu formulara, dentro do Programa de Metas, 
planos visando a dotar o Brasil de armazéns e silos, com uma capacida-
de para 400 mil toneladas. Essa meta havia sido largamente ultrapassada, 
pois, enquanto em 1959 a capacidade armazenadora do país não ia além 
de 85 mil toneladas, em 1960 era superior a 600 mil. Sobre a mecanização 
da lavoura, anunciei que ela seria incentivada com todo o vigor, princi-
palmente através da produção de tratores iniciada, de fato, naquela época, 
como desdobramento da indústria automobilística. Dezesseis firmas já ha-
viam encaminhado propostas ao Geia, interessadas naquela indústria. Até 
o fim do ano seriam fabricadas no Brasil 2,5 mil unidades e havia planos 
elaborados para a elevação daquela produção a 7 mil tratores, em 1961. 
Estava programada para julho, ou seja, 5 meses mais tarde, a saída do pri-
meiro trator brasileiro das linhas de montagem. 

Siderurgia – Nesse setor havia sido prevista uma produção de 
2,3 milhões de toneladas para 1960 e essa capacidade já fora atingida, 
prevendo-se sua elevação para 3,5 milhões de toneladas em 1965, graças à 
expansão da Companhia Siderúrgica Nacional e à criação de duas grandes 
empresas, como a Usiminas e a Cosipa – a primeira, com a capacidade 
inicial de 500 mil toneladas, e que deveria passar a 2 milhões; e a Cosipa 
com 500 mil toneladas. No início do governo, a usina de Volta Redonda 
tinha uma produção de 650 mil toneladas, mas já havia alcançado naquele 
mês de fevereiro 1.1 milhoes. Com isso o Brasil havia tido uma economia, 
na importação de aço, de 230 mil toneladas.
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Minérios – Assim que cheguei à presidência, mandei que se ela-
borasse um plano para as exportações da Companhia Vale do Rio Doce. 
Em 1956 a exportação era da ordem de 2,5 mulhões toneladas, devendo 
alcançar até o fim do governo a cifra de 6 milhões de toneladas. Provi-
dências idênticas foram tomadas a respeito do manganês do território do 
Amapá.

Indústrias básicas – Levando em conta a importância da pro-
dução de metais não ferrosos para as necessidades da indústria nacional, 
não me descuidei desse importante problema, uma vez que a produção de 
estanho, que era inicialmente de 3 mil toneladas, elevava-se então a 6 mil. 
A produção de níquel também fora estimulada, tendo atingido em 1959 
a cifra de 89 mil toneladas. O cobre e o alumínio deveriam alcançar, em 
1960, cifras animadoras de produção, que compensariam os esforços des-
pendidos pelo governo com relação a esses produtos vitais para a economia 
industrial do país. A Companhia Nacional de Álcalis acompanhara, igual-
mente, o ritmo de trabalho programado pelo governo, já que a produção 
de soda cáustica atingira, em 1959, a 65 mil toneladas. A produção de 
celulose, de 390 toneladas, ultrapassara a meta prevista pelo governo.

Marinha Mercante – Quanto ao transporte marítimo, referi-me 
à instituição do Fundo da Marinha Mercante, aprovado pelo Congresso, 
que surgira para resolver definitivamente as dificuldades da nossa frota 
mercantil. Em virtude dele, já estavam em pleno funcionamento numero-
sos estaleiros que dariam ao Brasil, dentro em breve, navios de 5, 20 e até 
de 40 mil toneladas, possibilitando o reequipamento dos nossos transpor-
tes marítimos. Apesar dos progressos realizados, nossa extensão litorânea 
requeria, ainda, a instalação de novos estaleiros, para que, em plena carga, 
pudessem ser atendidas as exigências cada vez maiores da navegação de 
cabotagem.

Educação – Discorri, em seguida, sobre os problemas da edu-
cação, mostrando o apoio que o governo vinha dando ao Ensino Técnico 
Profissional. Esclareci, para ilustrar, que os Estados Unidos e a Rússia es-
tavam empenhados numa competição de engenheiros, em virtude da qual 
tinham conseguido prodigiosos resultados no campo da ciência astrofísica. 
O Brasil tinha de olhar também para esse problema. A Constituição es-
tabelecia que 10% da arrecadação fossem destinados à educação, índice 
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que meu governo superara em 1960, com a destinação de 16 bilhões para 
essa finalidade. Declarei que, ao assumir o governo, encontrara das dota-
ções destinadas à educação, 70% para o ensino superior, e 4 a 5% para o 
ensino primário. Em 1960, o primário já absorvia 4 bilhões de cruzeiros, 
o ensino médio 4 bilhões e o superior 3,5 bilhões de cruzeiros. Estavam 
em execução, além disso, planos para o reequipamento da rede de escolas 
industriais, que seria aumentada de novas e modernas unidades. Ainda no 
setor educacional, destaquei a Companhia Nacional de Teatro, a constru-
ção da Casa do Estudante do Brasil em Paris e o Projeto de construção de 
estabelecimento idêntico em Madri.

Brasília – Referi-me, em seguida à Brasília, exibindo fotografias 
e gráficos, para que os telespectadores tivessem uma ideia das obras ali 
realizadas. Estávamos há dois meses da transferência da capital, e alguns 
elementos da UDN insistiam em dizer que Brasília não existia. Mostrei 
as fotografias, de forma a que o povo visse o Alvorada, o Congresso, o Pa-
lácio do Planalto, o edifício do Supremo Tribunal, os Ministérios – tudo 
concluído. Que admirasse, as enormes avenidas asfaltadas, a Praça dos Três 
Poderes ajardinada, e os 3,7 mil apartamentos já prontos, à espera dos seus 
moradores, as centenas de residências construídas pela Fundação da Casa 
Popular, pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil.

Declarei que Brasília não era apenas uma cidade nova. Ela assi-
nalava o início de uma nova era na evolução da civilização brasileira. De-
pois de 400 anos de lutas, o povo decidira deslocar-se do litoral, rumando 
para o interior, tomando posse do seu imenso território. Acrescentei ser 
doloroso verificar que, naquele ano de 1960, o Brasil tivesse dois terços 
de sua superfície ainda desconhecidos e conservados como um autêntico 
deserto – o maior deserto do mundo.

Rio de Janeiro – Referi-me, depois, à cidade do Rio de Janeiro, 
e disse que o fazia com profunda emoção. O Rio, desde que Pombal o 
transformara na capital do Brasil, passara a ser praticamente, o cenário de 
quase toda a história nacional. Ali Tiradentes morrera na forca, por seu 
sonho de liberdade; ali nascera a Independência, a Regência e o Império; 
ali se desenrolara o ato da abolição da escravatura e se implantara a Repú-
blica. Durante 200 anos, o Rio hospedara o governo da nação. Entretanto, 
apesar de Brasília haver exigido enormes esforços da Administração, eu 
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nunca me omitira em relação às necessidades do Rio. Uma semana antes, 
inaugurara o túnel da rua Barata Ribeiro.

De fato, numerosos melhoramentos haviam sido incluídos na ci-
dade, durante o meu governo. Alguns estavam concluídos e outros encon-
travam-se em andamento, como, por exemplo: o túnel Catumbi-Laranjeiras, 
a grande estação de tratamento de esgotos, o desmonte do morro de Santo 
Antônio, a avenida Perimetral, o aterro do Flamengo.

Conclusão – O esforço despendido naqueles quatro anos mina-
ra-me as energias, a ponto de, pela primeira vez em minha vida, haver 
passado o dia 31 de dezembro em um leito de enfermo. Não me limitara 
a governar de um gabinete, mas percorrera o território nacional em todas 
as direções, sentindo de perto as necessidades e as deficiências do país. Mi-
nhas viagens, dentro do Brasil, equivaliam até então a 75 voltas ao mundo. 
Sentia-me, porém, feliz, pois tinha a consciência de haver cumprido o meu 
dever. 



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Lott prepara-se para a luta sucessória

Os últimos meses de 1959 e o primeiro trimestre de 1960 ha-
viam sido dos mais exaustivos. Sempre tive uma resistência física admirável. 
Trabalhava 16 e, às vezes, 18 horas durante o dia e, terminado o expediente, 
era frequente tomar o avião e só repousar um pouco a bordo, enquanto me 
transportava de um lugar para outro. Esse abuso repetido acabara por me 
debilitar o organismo, e aquela exposição de três horas e meia pela televisão 
representara a gota d’água que me fez transbordar o copo.

Quando acordei, na manhã seguinte, não tive ânimo para me 
levantar. Sarah e as meninas se alarmaram, e logo telefonaram para o Dr. 
Aloísio Sales, o qual, após demorado exame, chegara a esta conclusão: eu 
fora vítima de uma perturbação circulatória. Não era nada grave, mas exi-
gia repouso. Na época – primeira quinzena de fevereiro – o calor no Rio 
estava insuportável. Decidi, então, subir para Petrópolis.

O clima da serra fez-me um bem extraordinário. Três dias mais 
tarde, já estava às voltas com altos funcionários do Itamaraty, combinando 
providências para a recepção, ao presidente Eisenhower, que, no fim do 
mês, chegaria ao Brasil.

Em 1960, os países da América Latina passavam por um perí-
odo de grandes tensões. Havia agitação por toda parte e intensificara-se, 
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depois do caso de Cuba, a propaganda comunista. Nas minhas conversas 
com o embaixador Briggs, aconselhava-o a dar conhecimento ao Depar-
tamento de Estado sobre o que ocorria no sul do hemisfério. Em face dos 
sucessivos relatórios do embaixador Briggs, recebidos pelas autoridades de 
Washington, a situação, pouco depois, passara a preocupar o próprio pre-
sidente Eisenhower. E, em janeiro de 1960, ele me solicitara que lhe en-
viasse sugestões sobre o que deveria ser feito com o objetivo de se dissipar 
aquele ambiente de hostilidade e de se restabelecer a antiga cordialidade 
entre as duas partes do continente. Sugeri que fizesse imediatamente uma 
visita aos principais países da América Latina. A ideia fora bem acolhida 
em Washington, e, pouco depois, eu recebia a comunicação oficial de que 
Eisenhower chegaria a Brasília no dia 25 de fevereiro e, depois, viria ao Rio 
e, em seguida, visitaria São Paulo.

Brasília ainda não estava concluída. Vivia-se naquele período a 
fase febril dos últimos preparativos para a transferência da capital.

Meu repouso em Petrópolis, conquanto salutar, não teve a dura-
ção prescrita pelo Dr. Aloísio Sales. A época era de grande atividade polí-
tica, com os candidatos à minha sucessão já em plena campanha eleitoral. 
O general Teixeira Lott, indicado pelo PSD, deveria se desincompatibilizar 
para concorrer ao pleito. A questão da vice-presidência na sua chapa per-
manecia em aberto. João Goulart, insuflado por Brizola, prosseguia no seu 
jogo dúplice, apoiando o general, mas se negando a figurar na sua chapa.

Em janeiro, um apelo fora feito a Oswaldo Aranha. Só ele, dado 
o seu prestígio nas hostes petebistas, poderia unir o partido em torno da 
candidatura Lott. O impasse, relativo à vice-presidência, havia se formado 
na poderosa seção gaúcha, justamente na qual Brizola pontificava. A única 
maneira de se contornar a situação e de se fazer o eleitorado petebista do 
Rio Grande do Sul cerrar fileiras em torno do ministro da Guerra era esta: 
a inclusão do nome do ex-chanceler na chapa pessedista.

Os entendimentos nesse sentido, embora demorados, acabaram 
obtendo êxito. Oswaldo Aranha concordara, por fim, em ser o vice de 
Lott, mas pedira que sua resolução fosse mantida em segredo até a realiza-
ção da Convenção Nacional do PTB. No dia 27 de fevereiro, procurado 
pelo senador Camilo Nogueira da Gama, Aranha ratificara o compromisso 
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assumido com João Goulart e, exaltando-se, como era do seu temperamen-
to, levantara o sigilo que vinha mantendo em relação à sua atitude.

Nessa ocasião, Camilo Nogueira da Gama perguntara ao 
ex- chanceler: “Posso comunicar à imprensa que o senhor será o vice, em-
baixador?” Oswaldo Aranha, após ligeira reflexão, respondera: “Pode.” O 
senador mineiro nem tempo tivera para divulgar a notícia. Três horas mais 
tarde ocorria o falecimento súbito do ilustre homem público. 

O general Lott observava os acontecimentos com a indiferença 
característica de quem não estava afeito às lides políticas. O que o preo-
cupava era apenas o cumprimento do imperativo constitucional, relativo 
ao prazo para a desincompatibilização, o qual terminaria no dia 2 de abril. 
Entretanto, sendo um homem íntegro e fiel aos seus compromissos, estava 
atento, por outro lado, à segurança do regime, pois um problema seria 
criado, caso aguardasse a expiração daquele prazo para se afastar do Minis-
tério. É que o seu substituto na pasta, o marechal Denis, estava pressiona-
do, igualmente, por uma questão de tempo: o período de sua convocação 
para a ativa terminaria no dia 12 de fevereiro, quando por força da força 
da lei deveria deixar o comando do 1o Exército.

De acordo com os entendimentos havidos entre mim, ele e o 
marechal Denis, o problema pôde ser contornado. Lott anteciparia sua 
saída do Ministério e Denis seria nomeado para substituí-lo, sem que se 
verificasse qualquer interregno entre sua demissão do comando do 1o Exér-
cito e sua posse na pasta da guerra. Assim, o general Lott escreveu-me uma 
carta, solicitando demissão, e, no dia 11 de fevereiro – vinte e quatro horas, 
portanto, antes da expiração do prazo da convocação do comandante do lº 
Exército para a ativa – assinei dois decretos que sê faziam necessários: o de 
exoneração, a pedido, do general Lott. do cargo de ministro da Guerra e o 
de nomeação, para as mesmas funções, do marechal Odílio Denis.

A exposição que fiz pela cadeia de rádio e televisão obteve a 
melhor repercussão. Nos setores políticos, sempre se ergueram vozes para 
declarar que as obras anunciadas pelo governo não passavam de propa-
ganda oficial. A televisão, entretanto, mostrara tudo. O povo vira, com os 
próprios olhos, o estágio de andamento em que cada obra se encontrava. 
Disseram-me que uma fotografia da Belém-Brasília, tirada de bordo de 
um avião, causara verdadeiro impacto na sensibilidade dos telespectadores.
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A realidade da obra administrativa realizada pelo governo já não 
poderia ser contestada. Mesmo os que não compreendiam o sentido econô-
mico dos empreendimentos levados a efeito, sentiam que uma nova fase se 
abria para o Brasil. É que, além das obras, o país enveredara resolutamente 
pelo campo da industrialização. As ruas cada dia exibiam maior número 
de veículos nacionais. Crescia a produção de petróleo e multiplicavam-se 
as fábricas de todos os gêneros. A indústria da construção naval já era uma 
realidade. O Nordeste, depois da dura experiência da seca de 1958,  renas-
cia das próprias cinzas.

Todos esses fatos fizeram a oposição compreender que sua técni-
ca de combate ao governo deveria ser reformulada. O negativismo puro e 
simples – que caracterizara a ação principalmente da UDN – já não tinha 
razão de ser. O deputado Antônio Carlos Magalhães, em discurso na Câ-
mara, definira, com clareza, a diretriz a ser seguida pelo partido: “Chegou 
o momento da UDN abraçar a tese do desenvolvimento econômico e não 
entregar a bandeira aos seus adversários. Na política, o pior dos crimes é 
negar a evidência.”

Essas palavras refletiam a desorientação que reinava nas hostes 
oposicionistas. O deputado Adauto Lúcio Cardoso, um dos mais ferrenhos 
inimigos do governo, curvara-se, pouco depois, à evidência dos fatos. E o 
fizera de maneira desconcertante – procurando ser mais realista do que o 
rei. “Não é possível continuarmos à mercê da má fé dos que nos apontam 
como adversários do desenvolvimento” – declarou, e acrescentou: “Que-
remos tudo o que está nas metas e mais ainda do que nelas está. Somos 
favoráveis a Três Marias, a Furnas, à industrialização.”

Essa irritação do ilustre representante mineiro refletia uma sen-
sível mudança na orientação política, até então seguida pela UDN. De 
fato, não faltava quem acusasse esse partido de ser contrário às metas e, 
portanto, inimigo do desenvolvimento nacional. Alguns udenistas, toda-
via, os integrantes da ala moderada da agremiação, julgaram que apenas 
uma mudança no modo de pensar não seria suficiente. Era indispensável 
que o partido se definisse com clareza, de forma a não pairar qualquer 
dúvida sobre seus “propósitos patrióticos”. Surgiu, pois, um movimento 
no seio da agremiação, organizado pelos deputados Ferro Costa, Edilson 
Távora e José Sarney, cujo objetivo seria o de esquematizar, no que fora 
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denominado uma “Carta de Princípios”, a atitude da UDN em face do 
desafio desenvolvimentista.

O que eles tinham em vista era o estabelecimento de uma linha 
de ação que representasse uma atitude de “compromise” como dizem os 
ingleses, isto é, um meio termo entre a necessidade do partido de prosse-
guir numa intransigente oposição, e a conveniência de não negar apoio a 
algumas realizações do governo. No que dizia respeito à caracterização da 
UDN como partido da oposição, existia o problema de Brasília. A nova 
capital deveria ser combatida de todas as maneiras, nem que esse combate 
importasse em graves prejuízos para o país. Para se definir o facciosismo, 
a exaltação dos udenistas em relação à nova capital, basta citar a frase de 
um dos seus deputados, constante de uma entrevista à imprensa após uma 
visita que havia feito a Brasília: “Falta um edifício naquela cidade: o edifí-
cio para acolher os gênios que a construíram, os quais deverão ali ficar sob 
permanente vigilância de psiquiatras.”



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

A ideia da Brasília-Acre

J
á recuperado da perturbação circulatória que me forçara um repouso 

em Petrópolis, retomei com ímpeto redobrado minhas funções de “fiscal 
inflexível”, fazendo-se presente em todas as frentes de trabalho do país. 
Aquele início de ano era de grandes iniciativas no campo das atividades 
governamentais.

Em janeiro, lancei em Poços de Caldas a pedra fundamental 
da Usina de Beneficiamento de Urânio, empreendimento a cargo da Co-
missão Nacional de Energia Atômica. Deveria tratar o zircônio urinífero, 
existente em grandes quantidades naquela cidade balneária, e sua instala-
ção fora tornada possível graças a um acordo de financiamento, negociado 
com bancos franceses, para a compra do necessário equipamento.

Ainda em janeiro, o Brasil recebera a visita do presidente do 
México, Adolfo López Mateos – o primeiro chefe de governo da nação 
amiga a vir ao nosso país. Esse contato revelara-se altamente proveitoso, 
pois o México, de todas as Repúblicas da América Latina, fora a única que, 
a princípio, recebera com reserva a minha ideia da Operação Pan-Ameri-
cana. Nas conversações realizadas no Rio, todas as arestas foram aplainadas 
e o movimento, já apoiado pelas demais nações latino-americanas, pudera 
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apresentar uma unidade e uma identidade de pontos de vista que pareciam 
indestrutíveis.

Por ocasião do encontro das quatro colunas da Caravana de In-
tegração Nacional, em Brasília, aproveitando a oportunidade, havia feito 
realizar, no Palácio da Alvorada, uma reunião dos governadores dos estados 
e dos territórios da Bacia Amazônica, a fim de estudar com eles os proble-
mas surgidos com a abertura da rodovia Belém-Brasília. Uma enorme área 
fora posta à disposição dos desbravadores e já se iniciara, com grande êxito, 
a colonização das duas margens da estrada.

Nessa reunião, o governador Manoel Fontenele de Castro, do 
Acre, fez-me uma dramática exposição sobre o isolamento em que vivia o 
território sob sua jurisdição. Qualquer mercadoria, adquirida no Rio ou 
em São Paulo, levava nove meses até chegar à sua capital, Rio Branco. O 
transporte era feito por via marítima até Belém; dali, por via fluvial, ao lon-
go do Amazonas e do Madeira até Porto Velho; desta cidade pela Estrada 
de Ferro Madeira-Mamoré até Guarajá-Mirirn; e, daí, por terra, através de 
estradas, quase intransitáveis até atingir Rio Branco. Quase um ano entre 
o litoral e a capital do território do Acre!

Um mês antes, conforme já revelei páginas atrás, o governador 
do território de Rondônia, o coronel Paulo Nunes Leal, havia autorizado 
a realização da viagem pioneira de um caminhão, carregado com quatro 
toneladas, da capital paulista a Porto Velho, e essa iniciativa havia sido co-
roada de pleno êxito. O tempo gasto no percurso fora muito menor; houve 
considerável economia para os cofres públicos; a carga chegara em perfeito 
estado; e ficara provada a viabilidade da travessia de veículos entre aqueles 
extremos, levada a efeito através do Centro-Oeste do país. O cruzeiro que 
idealizara, para ligar os pontos cardeais do território nacional através de 
Brasília, já era uma realidade. A Belém-Brasília estava aberta, e o mesmo 
acontecia em relação ao tronco-sul. Naqueles dias, a Caravana de Integra-
ção Nacional provara, de maneira prática, a concretização daquele ideal. 
As quatro colunas – uma partindo do Rio; outra, vindo de Porto Alegre; a 
terceira, descendo de Belém; e a quarta, arrancando de Cuiabá – integra-
das por veículos nacionais, que queimavam gasolina nacional, haviam se 
encontrado na Praça dos Três Poderes, em Brasília, na data que assinalava 
a passagem do quarto aniversário do governo. Aquele fora um fato histó-
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rico, já que rasgara novas e imensas perspectivas para o desenvolvimento 
nacional.

Apesar do êxito da Caravana de Integração Nacional, eu não me 
sentia satisfeito. A grande cruz rodoviária havia sido rasgada, de fato, mas 
um dos seus braços, justamente o esquerdo, ainda não estava completo. O 
tronco oeste estendia-se por cerca de 1,5 mil quilômetros, mas só avançava 
até Ponte de Pedra, no rio Verde, um pouco além de Cuiabá. Era necessário 
empurrá-lo, fazê-lo aproximar-se ainda mais da fronteira ocidental, atra-
vessando Rondônia e penetrando no Acre.

Enquanto tinham lugar as discussões, vinha-me à mente uma 
reportagem, publicada numa revista carioca, sobre a Estrada de Ferro Ma-
deira-Mamoré. Essa reportagem havia sido divulgada em outubro de 1959 
e iniciava-se com esta carta a mim dirigida. “Doutor Juscelino: Dedico 
esta reportagem a Vossa Excelência, a pedido de Raimundo Nonato dos 
Santos. Este Raimundo é um rio-grandense do norte, que tem sua bar-
raca no quilômetro 172 da estrada Madeira-Momoré. Pai de cinco filhos 
esfalfa-se na sua roça de cana e macaxeira, no tempo que lhe sobra das lides 
de seringueiro. É uma gente encantadora, boa e trabalhadeira, senhor pre-
-sidente. É ele que, com a família, depende da Madeira-Mamoré, define a 
ferrovia em poucas palavras: “É uma porcaria.” As safras pobres do pobre 
Raimundo apodrecem, por falta de transporte. Já perdeu um filho por 
falta de socorro, e o socorro só poderá vir pela Madeira-Mamoré. “Diga 
pro presidente JK pra olhar um pouco por nós” – foi  o que me pediu. É o 
que tento fazer, excelência. Olhe pelos noventa mil Raimundos que vivem 
à beira dessa ferrovia, vele por uma estrada que custou dezesseis mil vidas, 
ajude aquele povo de Rondônia a sair da sua infelicidade. Não os desapon-
te, doutor Juscelino.” (a) Jorge Ferreira.

Esta carta tocara-me profundamente. Li-a diversas vezes e pro-
curei, no mapa, uma alternativa que me permitisse solucionar aquele pro-
blema. A Madeira-Mamoré fora o resultado de uma daquelas imprevidên-
cias, tão comuns no passado. Surgira como consequência do Tratado de 
Petrópolis, assinado entre o Brasil e a Bolívia. Entretanto, as vantagens 
oferecidas pela ferrovia só eram usufruídas pelos bolivianos. Ao Brasil, ca-
biam, tão somente, as responsabilidades de mantê-la em funcionamento. 
A situação assim permanecera por muitos anos.
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Como a exploração da ferrovia não interessava ao Brasil, os 
governos acabaram por abandoná-la. Foi apodrecendo em vida. A sua 
construção constituíra uma verdadeira epopeia. Ingleses, irlandeses, espa-
nhóis, italianos, gregos e mateiros brasileiros haviam se empenhado, de 
corpo e alma, naquele empreendimento. Rasgava-se a selva e, à medida 
que os trilhos avançavam, os cadáveres iam se acumulando no leito da 
linha. Entretanto, todo aquele esforço, desdobrado através de diversos go-
vernos, acabara por se tornar inútil. Os caboclos da região chamavam-na 
“o caminho que partiu do nada para não chegar a lugar algum”. Esta era a 
Madeira-Mamoré, a ferrovia que o Raimundo Nonato dos Santos definira 
para o jornalista Jorge Ferreira com esta chocante dramaticidade: “É uma 
porcaria.

Era uma necessidade a abertura para o Oeste. Rondônia deve-
ria ser conquistada e o mesmo precisaria ser feito em relação ao; Acre. A 
escalada era um desafio, e enfrentar os desafios sempre foi um dos meus 
fracos. A cruz rodoviária teria seu braço esquerdo acrescido. Seria uma 
nova Belém-Brasília, embora muito mais extensa e bem mais difícil de ser 
rasgada. A ideia da Brasília-Acre havia surgido.

Quando deixei a reunião, os jornalistas presentes no Alvorada 
desejaram saber o que resultara daquele encontro com os governadores da 
Amazônia. Fui seco e positivo: “Uma nova estrada.” E acrescentei: “Será a 
Brasília-Acre.” Senti que minha informação chocara alguns dos repórteres. 
“Mas como, presidente?” – perguntou um deles. “O senhor já está no fim 
do seu governo, e como pensa em construir uma rodovia que será uma ou-
tra Belém-Brasília?” – “Com vontade, meu caro” – respondi. “Não só vou 
construir, mas também inaugurá-la, antes de deixar o governo.”

No dia seguinte, todos os jornais divulgaram a notícia e, como 
sempre acontecia, a oposição logo tomou posição contra a iniciativa. “Um 
absurdo!” – exclamava um. “Verdadeira loucura!” – verberava outro. Eu es-
tava habituado com aquelas reações. Abrir uma estrada de 3.335 quilôme-
tros, dos quais cerca de 1.090 quilômetros em plena selva, representava um 
temeridade. E pior do que isso: abrir e inaugurá-la, antes de deixar o gover-
no, isto é, em apenas onze meses! O empreendimento era de desencorajar 
qualquer desbravador. As dificuldades não residiam apenas na extensão da 
rodovia, mas principalmente na exiguidade do tempo, que não permitiria 



366 Juscelino Kubitschek

milagres. Além do mais, a região, onde se iria trabalhar, era praticamente 
inacessível. Como as motoniveladoras ali chegariam? Meu pensamento era 
deixar a estrada pronta. Se assim não o fizesse, o Acre continuaria isolado 
do resto do Brasil. Daí a razão por que me esforçava por concluir a exe-
cução do Programa de Metas antes que se extinguisse o meu mandato. 
Contudo, e apesar dessa precaução, algumas iniciativas minhas, de enorme 
importância para o desenvolvimento nacional, sofreram a ameaça de se-
rem desfeitas depois de executadas. Jânio Quadros, ao assumir o governo, 
extinguiu a Rodobras, tentando fazer desaparecer a Belém-Brasília. Não o 
conseguiu. Os próprios desbravadores, que haviam se instalado ao longo 
da rodovia, tomaram a peito a tarefa de não permitir que a selva se fechas-
se. Infelizmente, esse desastre aconteceu à Brasília – Fortaleza, embora a 
houvesse deixado aberta e com o leito pronto para receber o asfalto.

Depois de combinado o traçado, combinei com o engenheiro 
Regis Bittencourt, a criação, no Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem, de uma Comissão Especial de Construção da Brasília-Acre, a 
qual seria uma espécie de Rodobras – o órgão responsável pela construção 
da Belém-Brasília. Igualmente, acertei com o diretor do DNER a convoca-
ção dos maiores empreiteiros do Brasil, de forma que a abertura da estrada 
pudesse contar, não só com avultado número de engenheiros, especializa-
dos em trabalhos rodoviários, mas, também, com uma frota de máquinas 
à altura da importância do empreendimento. Ficou combinado, por fim, 
que o DNER entrasse imediatamente em contato com o Serviço de Prote-
ção aos índios, com o objetivo de se proceder a uma rápida colonização da 
nova estrada, através de um trabalho de integração das diversas tribos que 
habitavam a região, com a promoção de culturas de seringais, de castanhas 
e de outras lavouras da área, criando-se, dessa forma, fontes de riqueza 
necessárias à sobrevivência daqueles indígenas. No desdobramento desse 
plano, o Serviço de Proteção aos índios organizaria equipes de 12 homens, 
tecnicamente preparados, às quais incumbiria o trabalho de atrair os pa-
cás novos, os suruís, os quarás e os mambiquaras – tribos que habitavam 
aquelas matas – pelo mesmo sistema de integração que havia sido levado a 
efeito na BR-14.

Terminada a entrevista, Régis Bittencourt embarcou, imediata-
mente, para o Rio, a fim de tomar as providências combinadas. Um mês 
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mais tarde, as concorrências haviam sido abertas e os empreiteiros já se 
preparavam para iniciar os trabalhos. Cerca de 5 mil toneladas de materiais 
diversificados de construção rodoviária tinham seguido para Porto Velho, 
a bordo do navio Rio Tubarão. Esse carregamento deixara o Rio no dia 22 
de março e deveria levar 30 dias para vencer a distância até a capital do 
território de Rondônia.

Estava lançada, assim, a última obra do meu governo. Tinha 
apenas nove meses para executá-la. Apesar disso, não hesitei. Tratava-se de 
uma necessidade do país, e que seria indispensável para a complementação 
do meu plano, de realizar, em termos práticos, uma obra de integração 
nacional.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Visita do presidente Eisenhower

Lançada a Brasília-Acre, voltei-me para os preparativos da recep-
ção ao presidente Eisenhower que, no dia 23 de fevereiro, chegaria ao Bra-
sil, Seria uma visita curta – de apenas 72 horas. Sendo sincero amigo do 
Brasil, Eisenhower estava empenhado, de corpo e alma, numa tentativa de 
reaproximação das duas partes do hemisfério. No Brasil, as aclamações que 
recebeu foram consagradoras. Contudo, tornara-se visível que elas eram 
tributadas ao herói da guerra, ao Comandante Supremo das Forças Alia-
das, e não ao presidente dos Estados Unidos. O ressentimento contra o 
governo de Washington – tanto no Brasil, como nas demais nações latino-
-americanas – era uma evidência que já havia se tornado agressiva e que 
não poderia ser disfarçada.

Eisenhower iniciou sua visita por Brasília e, depois, esteve no 
Rio e em São Paulo. Acompanhei-o durante todo o tempo. Por ocasião da 
sua chegada a Brasília, Eisenhower observava a cidade com curiosidade. 
Quando chegamos ao Alvorada, ele parou, voltou-se e, outra vez, con-
templou o panorama demoradamente. Sacudiu a cabeça, num gesto de 
incredulidade: “Como foi possível fazer tanta coisa em apenas dois anos, 
presidente?” Convidei-o, então, para a inauguração da nova capital, que 
seria dentro de dois meses. “Gostaria de estar aqui no dia 21 de abril” – 
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esclareceu. “Mas a conferência da cúpula, na mesma época, exige minha 
presença na Europa.” Quando subíamos a rampa do palácio, ele se referiu 
mais uma vez a Brasília: “Esta cidade excedeu todas as minhas expectativas. 
É uma inspiração.” Senti que não dizia aquelas palavras apenas para me ser 
agradável. Estava, de fato, surpreendido.

Após um ligeiro descanso, convidei Eisenhower para um voo 
de helicóptero, de forma a que pudesse ter uma ideia em conjunto do que 
era a nova capital. Ficou impressionado com a beleza da Praça dos Três 
Poderes, que oferecia, àquela hora, um espetáculo  deslumbrante – com o 
sol se pondo, escoltado por uma legião de nuvens vermelhas. O palácio do 
Congresso cintilava. Os edifícios dos Ministérios projetavam suas silhuetas 
esguias contra o telão do horizonte, amplamente aberto e tinto de sangue. 
Ao lado da audácia da arquitetura, pairava a mansidão da atmosfera do 
Planalto.

Durante o dia, realizou-se uma grande manifestação popular ao 
ilustre visitante e que teve lugar na plataforma do Eixo Monumental. No 
discurso que pronunciei na ocasião, disse a Eisenhower que o recebia num 
“campo de batalha”, que era Brasília, e que o meu governo vinha se ba-
tendo por uma política de desenvolvimento no hemisfério – a “Operação        
Pan-American”, que representava um apelo à razão e não à generosidade – 
mas que não “ficaria à espera dos efeitos benéficos dessa ação multilateral”.

Depois da manifestação, acompanhei o presidente norte-ame-
ricano até o local onde havia sido erguido um marco comemorativo de 
sua; visita à nova capital, e, ali, foi lida a Declaração Conjunta de Brasília, 
documento que reafirmava a determinação das duas nações de defender as 
liberdades democráticas, incentivar a harmonia no âmbito da comunidade 
interamericana, manter os princípios da solidariedade política e econômi-
ca, contidos na Carta da OEA e lutar para que pudessem ser concretizados 
os ideais, consubstanciados na “Operação Pan-Americana”.

À noite, realizou-se no Palácio da Alvorada um coquetel, segui-
do de jantar íntimo, findo o qual pudemos conversar à vontade, durante 
algum tempo, sem as limitações e os embaraços das reuniões protocolares. 
Durante essa conversa, com perguntas e respostas de lado a lado, pude 
verificar que Eisenhower não estava suficientemente informado sobre a 
“Operação Pan-Americana” que, desde quase um ano, vinha empolgando 
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os povos latino-americanos. Ele havia apoiado decididamente o movimen-
to, mas ignorava que o Departamento de Estado, reincidindo nos erros do 
passado, vinha tentando transformar aquela questão num simples pretexto 
para conferências internacionais, sem que a ideia básica do movimento 
fosse examinada com a objetividade e a presteza que se faziam necessárias. 
Admirou-se do que lhe falei a respeito e, como era tarde e deveríamos 
viajar no dia seguinte, cedo, para o Rio, combinamos que voltaríamos ao 
assunto, e de maneira informal, como naquela noite. No dia seguinte, às 8 
horas da manhã tomávamos o avião no aeroporto de Brasília, com destino 
ao Rio, onde chegamos às 10 horas da manhã. Ele se sentia feliz com a 
recepção que tivera em Brasília. No íntimo, eu alimentava certa apreensão 
sobre o que pudesse ocorrer no Rio. A campanha de sentido nacionalista, 
desencadeada por elementos exaltados, havia contagiado a opinião públi-
ca, e o ressentimento, que sempre existiu no Brasil contra os Estados Uni-
dos, atingia, naquele período, um estado emocional.

Durante o trajeto – principalmente ao longo da avenida Rio 
Branco – as aclamações foram delirantes. Contudo, quando passamos em 
frente da sede da União Nacional dos Estudantes, na praia do Flamengo, 
vimos uma enorme faixa que cobria a fachada do edifício. Disse a Eisenho-
wer que se tratava de uma poderosa organização estudantil muito atuante 
no cenário político. Quando nos aproximamos, pudemos ler os dizeres que 
se encontravam na faixa: We like Fidel Castro. Eisenhower comentou: “Eu 
também gosto dele. Ele é que não gosta de mim.”

No dia seguinte, realizou-se a visita a São Paulo. Ali, também, 
foram entusiásticas as aclamações com que o ilustre estadista fora recebido. 
Entretanto, o brilho da recepção acabara por ser empanado pela notícia 
de um gravíssimo acidente de avião, ocorrido no Rio, que vitimara 67 
pessoas. Um aparelho da Aerovias havia se chocado com outro da Marinha    
norte-americana, na altura do Pão de Açúcar, e ambos se precipitaram no 
mar. Morreram diversos brasileiros e o mesmo aconteceu a todos os inte-
grantes da Banda Naval dos Estados Unidos, que estava chegando de Bue-
nos Aires, a fim de abrilhantar as festividades da visita do seu presidente.

Eisenhower ficou profundamente chocado com a tragédia. So-
licitou ao governo paulista que cancelasse as solenidades programadas e 
convidou-me a regressarmos, juntos e imediatamente, ao Rio. Durante a 
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viagem, o presidente retomou o assunto da Operação Pan-Americana, que 
não pudera ser concluído em Brasília. Admirou-se de que o Brasil tives-
se queixas do governo norte-americano, pois ele, pessoalmente, apoiara o 
movimento e dera instruções nesse sentido ao Departamento de Estado. 

Expliquei que minhas recriminações não tinham por alvo o go-
verno dos Estados Unidos, mas alguns funcionários categorizados do De-
partamento de Estado que, não compreendendo a importância da OPA, 
vinham submetendo os entendimentos a uma incompreensível política de 
protelação. Eisenhower esclareceu que, infelizmente, nem sempre o que 
o presidente determina é cumprido à risca. Os relatórios, que havia lido 
em Washington, davam conta de que a Operação Pan-Americana vinha se 
desenvolvendo a contento e que, no devido tempo, surgiriam as soluções. 
Julgou acertada minha advertência e informou que, tão logo regressasse aos 
Estados Unidos, iria exigir maior ação do Departamento de Estado.

Ele cumpriu rigorosamente o que prometeu. Na reunião de 
Bogotá, realizada em setembro daquele mesmo ano, a delegação norte-
-americana compareceu com outro ânimo e foi graças a essa mudança de 
atitude que a OPA pode apresentar, finalmente, e segundo a linha dos 
meus entendimentos com o presidente norte-americano, os resultados que 
dela seriam de se esperar.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Tentativa para induzir-me ao continuísmo

Nos círculos políticos, prosseguia a batalha tendo em vista impe-
dir que eu fizesse, na data amplamente anunciada, a transferência da ca-
pital. No dia 15 de março terminaria o recesso do Congresso e a luta seria 
naturalmente intensificada, já que estariam em atividade no plenário os 
deputados Carlos Lacerda e João Agripino. A UDN temia a transferência, 
julgando que a voz da oposição, no Planalto, não teria a mesma repercus-
são que costumava obter no Rio. Além do mais, a mudança da capital, 
levada a efeito por mim, iria vincular o meu nome ao mais importante fato 
histórico do Brasil – e os udenistas não se conformavam com isso. Assim, 
todos os esforços deveriam ser feitos, se não para impedir a transferência – 
o que já lhes parecia impossível – mas, ao menos, para adiá-la, de forma a 
não me dar o prazer de inaugurar Brasília. E a oposição dispunha de uma 
grande arma para utilizá-la, naquele momento: a organização administra-
tiva e judiciária da nova capital.

Tratava-se de uma providência urgente, que teria de ser apro-
vada pelo Congresso. Segundo os bacharéis da UDN, aquela organização 
só poderia ser institucionalizada através de uma emenda constitucional e, 
dada a exiguidade do tempo, qualquer obstrução poderia ser de efeito, o 
que representaria, para os udenistas, grande vitória. Apesar do entusiasmo 
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da oposição, não dei a menor importância à manobra. O que me preocu-
pava era a inauguração da nova capital, e esta seria feita, impreterivelmen-
te, na data que assinalava o sacrifício de Tiradentes. Frotas de caminhões 
já se encontravam em movimento, transportando móveis e arquivos para 
os novos ministérios, erguidos na Praça dos Três Poderes. O funcionalismo 
federal seguia em grupos, de acordo com as necessidades do serviço públi-
co. O Supremo Tribunal Federal, após avanços e recuos, com missões de 
exploração enviadas ao Planalto, para verificar as condições de habitabili-
dade da nova Capital, já se transferira com armas e bagagens.

À medida em que se aproximava a data, alguns oposicionistas 
exerciam, com crescente furor, o seu jus sperniandi. O inquérito contra a 
Novacap, que representara a mais séria ameaça contra a inauguração da 
cidade, já não era motivo para preocupação. O requerimento, assinado 
por Carlos Lacerda, amarrotava no bolso do deputado José Bonifácio, à 
espera de outras assinaturas – que não surgiriam – a fim de obter o míni-
mo legal de subscritores que permitisse sua apresentação à Mesa. Estava 
de pé o compromisso que as forças que me apoiavam haviam assumido de 
providenciarem, elas próprias, a convocação daquela CPI. Isto, porém, só 
se daria no dia 22 de abril, quando já estivesse concretizada a transferência.

Embora os adversários não o confessassem, havia um motivo 
oculto que os levava a tudo fazer para impedir a inauguração de Brasília. 
Era a impressão de que, com a transferência da capital, cresceria minha im-
portância política. O cenário reduzido; a vida de certo modo provinciana, 
facilitando os contatos; minha indiscutível popularidade na nova capital; 
e a ausência de ressonância externa para a sua gritaria oposicionista – eis 
os fatores que se somavam para fazer crer aos adversários que a mudança, 
para eles, seria um desastre. Além do mais, havia uma circunstância que 
não deixava de os preocupar: a projeção que meu nome adquirira depois 
da exposição, pela televisão, das obras do governo, a qual dera origem ao 
espontâneo movimento continuísta, sob a alegação de que eu deveria per-
manecer na direção do país a fim de que pudesse concluir a execução do 
meu programa administrativo. Mesmo nas fileiras da UDN existiam diver-
sos deputados que apoiavam a ideia, a qual, como era natural, alarmou a 
ala extremista do partido.
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Aliás, esse movimento não era novo. A ideia fora lançada, pela 
primeira vez, pelo deputado Tancredo Neves numa entrevista concedida a 
um jornal de Belo Horizonte. Tancredo sugerira que a Constituição deve-
ria ser alterada, de forma a permitir a minha reeleição. Tratando-se de um 
amigo meu e membro destacado do PSD de Minas, muitos julgaram que 
a proposição não poderia deixar de ter uma origem palaciana. Iniciou-se, 
então, a gritaria da oposição, e esta foi tão violenta que fui obrigado a con-
testar, com veemência, a sugestão do ilustre político mineiro.

Em março de 1959 – antes, portanto, do lançamento oficial das 
candidaturas à minha sucessão – tive de repelir, novamente, outra tentativa 
no mesmo sentido. Desta vez, o fato ocorreu em Pelotas. Fui convidado 
para ser o paraninfo da turma de agrônomos que, naquele ano, concluíra 
seu curso na Escola Eliseu Maciel, integrada no Instituto Agronômico do 
Sul. Terminada a cerimônia, quando me preparava para deixar o local, João 
Goulart abordou-me, dizendo que desejava falar-me sobre um assunto da 
maior importância e perguntou se poderíamos nos encontrar na residência 
de um seu amigo, onde não seríamos perturbados. Seguimos, pois, para 
a residência por ele sugerida. Ali, encontrei Brizola, então governador do 
estado, que se achava na varanda da casa.

O que Jango sugeriu-me foi o mesmo que havia dado origem 
à entrevista de Tancredo Neves: uma proposta de continuísmo, também 
através de uma reforma constitucional. Jango, porém, revelou-se mais ex-
plícito, dando a entender que já havia realizado entendimentos e que o 
assunto, para ser concretizado, dependia apenas da minha anuência. Ex-
plicou que via, com apreensão, o futuro do país. Em breve, abrir-se-ia o 
problema sucessório e as agitações teriam início. Como líder popular, teria 
de ficar ao lado dos trabalhadores e ser o porta-voz de suas reivindicações. 
Segundo todas as probabilidades, os candidatos deveriam ser o general 
Lott, pelo situacionismo, e Jânio Quadros, pela oposição. Ele, Jango, teria 
de ficar ao lado do então ministro da Guerra, já que o PTB certamente o 
apoiaria, e, como presidente do partido, não iria contrariar a opinião de 
seus correligionários. Em face das circunstâncias – prosseguiu João Gou-
lart – uma grande ameaça em potencial estava pesando sobre o futuro do 
país. Se Lott não fosse eleito, estaria aberta uma gravíssima crise no cenário 
político. Lott era militar e dispunha de incontestável prestígio no seio das 
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Forças Armadas. Sua derrota eleitoral poderia ser interpretada como um 
acinte à classe e, em consequência, os tanques desceriam da Vila, para im-
pedir a posse de Jânio, incontestavelmente o favorito do pleito. A solução 
seria a minha candidatura. Afirmou, em seguida, que ele próprio se en-
carregaria de promover a aprovação da emenda constitucional, extirpando 
do corpo da nossa Carta Magna o dispositivo que vedava a reeleição, em 
prosseguimento a um mandato em exercício.

A coligação que já apoiava o governo – afirmou João Goulart – 
votaria em massa pela aprovação do requerimento, garantindo o quorum 
exigido para uma emenda constitucional. Além disso, estava certo de que, 
com um trabalho bem feito, poderia aliciar elementos de outros partidos, 
inclusive da UDN, de forma a conseguir que a votação da emenda, pelo 
apoio maciço do Congresso, constituísse uma verdadeira consagração.

Quando Jango terminou a exposição, expliquei as razões que 
me impediam de anuir àquela sugestão. Durante a campanha eleitoral, 
procurara fixar no espírito do povo a imagem do que seria o meu governo: 
Desenvolvimento e Democracia. Para a realização desses dois objetivos, 
havia me empenhado de corpo e alma. O Desenvolvimento já estava à vista 
de todos. Bastava que se fizesse uma comparação entre o Brasil de 1955 
e o Brasil de 1959. Quanto à Democracia, ele, Jango, era testemunha de 
que eu não havia faltado com o compromisso assumido. Não existia um 
só preso político no Brasil e mesmo aos que haviam se levantado de armas 
na mão contra a ordem estabelecida eu respondera com a anistia, como no 
caso de Jacareacanga.

O caminho, que havia percorrido até ali, não fora fácil. Tivera 
de enfrentar – e, certamente, isso iria acontecer até o fim do governo – ini-
migos implacáveis. Enfrentei-os, porém, com as armas legais que me eram 
facultadas pela Constituição. Aceitar a minha reeleição, através de uma 
reforma constitucional, seria desmentir toda aquela obra de consolidação 
democrática, realizada com tantos sacrifícios. Agradecia a prova de con-
fiança que ele acabava de me dar, mas via-me obrigado a dizer-lhe que não 
contasse comigo para aquela empresa.

Nessa hora, João Goulart saiu e voltou, em seguida, acompa-
nhado do governador Brizola. Prosseguiu na sua argumentação, tentan-
do convencer-me a concordar com a tese da reeleição. Brizola manteve-se 
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com a maior discrição, apoiando a ideia, mas não se mostrando insistente. 
Compreendera desde logo que seria inútil procurar demover-me daquele 
ponto de vista. Apesar dos atritos que havíamos tido desde que ele assumi-
ra a chefia do governo do Rio Grande do Sul, chegara à conclusão de que 
eu era um homem de princípios e determinado a defendê-los.

A conversa havia se prolongado em excesso. Levantei-me, para 
sair. Jango ainda procurou me reter. Não desejando ser indelicado com ele, 
disse-lhe que, infelizmente, teria de deixá-lo naquele momento, mas que 
poderíamos voltar ao assunto, algum dia, no Rio, onde disporia de mais 
tempo. Despedi-me dele e de Brizola e, após tomar o carro, rumei para o 
aeroporto.

Essa conversa teve lugar – como disse – em março de 1959. 
Representara a segunda tentativa, feita por amigos meus, no sentido de me 
convencer a aceitar aquela tese antidemocrática. Em março de 1960 – um 
ano mais tarde, portanto – recrudesceu o movimento continuísta. A UDN 
alarmou-se porque percebeu, entre os adeptos daquele movimento, quase 
20 integrantes da sua representação no Congresso. Antônio Carlos Maga-
lhães, Euvaldo Diniz, Luiz Bronzeado e Emival Caiado eram os líderes do 
movimento no seio da UDN.

Até então, o partido mantivera-se numa atitude nitidamente ne-
gativista. Era contra tudo, negava tudo, fechando os olhos à evidência. Em 
face, porém, do que ocorria no cenário político, ela se alarmou e procurou 
reformular sua política. A única coisa, em relação à qual a UDN permane-
cia intransigente, era Brasília. A nova capital constituía um cartaz, grande 
em excesso, para que ela se conformasse em vê-lo afixado à minha imagem 
de homem público.

Diante do recrudescimento do movimento continuísta, julguei 
que deveria dar-lhe um basta. Além das notas oficiais, expedidas pelo Mi-
nistério da Justiça, fazia-se necessário um pronunciamento meu, pessoal, e 
que fosse enérgico, capaz de lançar uma definitiva pá de cal no assunto. A 
oportunidade surgiu quando fui procurado pelo jornalista Carlos Castelo 
Branco, para uma entrevista. “Pessoas contrárias a Brasília” – declarei – 
“têm procurado semear a desconfiança sobre os meus objetivos. Querem, 
com isso, atingir o presidente da República e dificultar, tornando suspei-
ta, a transferência da capital. Vou sair daqui com a Constituição virgem. 
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Cumpri todos os seus dispositivos, inclusive os que eram simples letras 
mortas, como o referente à mudança da sede do governo para o Planalto 
Central”.

Essa expressão – “vou sair daqui com a Constituição virgem” – 
teve repercussão. De fato, ela refletia uma verdade que ninguém poderia 
contestar. Mesmo meus adversários políticos mais ferrenhos já não se sen-
tiam à vontade ao denunciar “as arbitrariedades do governo”.

Enquanto alguns líderes da UDN esperneavam, tudo fazendo 
para impedir a inauguração de Brasília, eu prosseguia na execução dos itens 
do Programa de Metas, os quais, àquela altura, quase todos se aproxima-
vam da conclusão. Naquele momento, por exemplo, iria presidir a cerimô-
nia do desvio das águas do rio Grande, em Furnas, complementando uma 
das mais importantes etapas da construção da gigantesca barragem. 

A cerimônia fora programada para o dia 9 de março. No dia 
anterior, segui de avião para o local, acompanhado de toda a minha famí-
lia. Desejava que Sarah e minhas filhas pudessem ver aquela grande obra 
– uma das mais relevantes e arrojadas que já havia construído.

O trabalho dos engenheiros, sob a supervisão de John Cotrim, 
desenvolvera-se no chamado “ritmo de Brasília”. Dois enormes túneis ti-
nham sido abertos na rocha. E ao que iríamos assistir, naquele dia, era a di-
namitação das ensecadeiras, de forma a abrir uma passagem para as águas, 
que então se precipitariam através dos dois túneis, deixando livre o espaço 
para a construção da gigantesca barragem.

O rio Grande deixara-se levar docilmente de um lado para outro. 
Empurrado de ensecadeira para ensecadeira, submetera-se a tudo. Dava a 
impressão de um desses enormes bois de coice que os carreiros manobram 
à vontade, para jungi-los à pesada canga. Naquele dia 9 de março, o am-
biente era de euforia no imenso canteiro de obras. A entrada das águas nos 
túneis teria lugar depois de vencida a resistência das ensecadeiras pelo des-
gaste imposto às suas paredes através de um contínuo trabalho de explo-
sões a dinamite. Três seriam as ensecadeiras a serem dinamitadas. Quando 
se concluísse a tarefa, as águas do rio Grande precipitar-se-iam na direção 
dos dois túneis, os quais, juntos, somavam 1,6 mil metros de extensão.

Do outro lado do vale, fora aberta uma estrada e improvisara-se, 
no ponto de melhor visibilidade, um mirante para os convidados. As ex-
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plosões constituiriam um espetáculo nunca visto antes no Brasil, e seriam 
comandadas por mim. Só o mau tempo ameaçava prejudicar o brilho da 
cerimônia. Chovia em Furnas. E as chuvas já se prolongavam por alguns 
dias, fazendo com que as águas do rio se engrossassem de modo ameaçador.

Quando cheguei a Furnas, ao invés de seguir para a residência 
que fora preparada para me acolher com a família, desejei ver de perto 
como tudo iria acontecer. Assisti a um disparo numa pedreira e, ainda não 
satisfeito, decidi percorrer um dos túneis de automóvel, antes que ambos 
fossem inundados. O engenheiro John Cotrim tentou dissuadir-me desse 
intento. A ideia parecia-lhe uma temeridade. O túnel era longo. Suas pa-
redes minavam água. A superfície, sobre a qual transitaria, era áspera, não 
oferecendo condições de tráfego. Além do mais, com o crescimento das 
águas do rio, em face das chuvas constantes, havia perigo de que uma das 
ensecadeiras se rompesse e a inundação se fizesse antes do tempo. Pedi que 
me arranjassem uma camioneta. Sentei-me ao lado do motorista e mandei 
que fizesse o veículo penetrar no túnel.

O percurso foi coberto com lentidão, dadas as condições pre-
cárias da pista improvisada. Examinei detidamente a enorme perfuração, 
cujas paredes apresentavam-se eriçadas, revelando o sulco das brocas. Ha-
via umidade por toda parte e a atmosfera era pesada, em face da deficiência 
da ventilação. Fui até o fim e voltei. Eram 17h30min quando terminou a 
visita.

Mal eu deixara o túnel, o rio começou a subir vertiginosamente. 
Um metro, um metro e meio, um metro e 70 centímetros – eis a velocida-
de da enchente. A água, barrenta e grossa de terra, agitava-se, rojando-se 
com força contra as margens. De repente, sem se saber por que, a barragem 
transbordou no local da primeira ensecadeira, abrindo um imenso rombo. 
A corrente, reforçada pelas enxurradas que vinham dos morros e pelo volu-
me extra, procedente das nascentes, investiu contra a segunda ensecadeira, 
que não resistiu e foi arrastada em segundos.

Os operários que se encontravam no túnel, ouvindo o eco do 
estrondo, alarmaram-se e trataram de fugir. Entretanto, além dos homens, 
ali se encontravam numerosas viaturas. Como salvá-las? Tudo teria de ser 
feito quase sem pensar. Pouco depois, a água, havendo rompido a barreira 
que até então a contivera, passou a invadir os túneis. Era uma torrente, 
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engrossada por pedras e detritos, que avançava levando tudo de roldão. Es-
tabeleceu-se o pânico no local. Os trabalhadores corriam com a vanguarda 
da inundação a lamber-lhes os calcanhares. Ouviam-se gritos, pedidos de 
socorro, mas nada poderia ser feito. A onda caminhava célere e os operá-
-rios, atropelando-se uns aos outros e empurrando as viaturas, corriam em 
busca da boca dos túneis,

Felizmente, nada de trágico aconteceu. Foram salvos os operários 
e recuperou-se grande número de viaturas. Pouco depois, os dois túneis 
desapareciam sob o imenso mar, que se formara à jusante da represa: No 
local onde desembocavam os túneis, a água redemoinhava e escachoava, 
sofrendo o empuxo da compressão ao longo dos dois canais subterrâneos.

Entre a minha visita aos túneis e o rompimento das ensecadeiras 
transcorreram apenas duas horas. O destino, mais uma vez, me poupara. 
Passado o susto e em face da certeza de que não existiam vítimas, comentei 
com John Cotrim: “O rio inaugurou-se a si mesmo.” Cotrim não achou 
graça. Estava preocupado com o que pudesse ter acontecido. “Se tudo isso 
ocorresse duas horas antes, o senhor não estaria vivo, presidente.” Tomei-o, 
então, pelo braço e, caminhando juntos sobre a lama, disse-lhe, tentando 
dissipar-lhe a tardia apreensão: “A morte nem sempre é a pior coisa da vida, 
Cotrim. É apenas a última.”

O desvio do rio Grande representara uma etapa – das mais im-
portantes, era verdade – mas outras teriam de ser vencidas. Havia ainda 
que construir, no leito daquele rio, que dentro em breve estaria seco com o 
desvio das águas, uma imensa montanha de terra e pedra com 120 metros 
de altura e 10 milhões de metros cúbicos de volume e, ao pé dela, uma 
usina geradora de tamanho gigantesco. Enquanto Furnas avançava, já a 
Brasília-Acre estava sendo aberta. Tratava-se de outra iniciativa arrojada, 
que tivera início nove meses antes do término do meu mandato.

No início de 1960, poderia dizer que, após enormes sacrifícios, 
eu me aproximava do cume da montanha. A visão do alto permitia ava-
liar, com exatidão, a extensão da terra conquistada. Daí a razão por que, 
quando o Congresso se reabriu no dia 15 de março, após o recesso regi-
mental, eu me sentia perfeitamente tranquilo. Aquela legislatura prometia 
ser tumultuosa, já que um mês mais tarde teria lugar a transferência da sede 
do governo. Esta era a grande questão que estava em pauta na agenda do 
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plenário – o ponto nevrálgico, responsável pelo calor e pela veemência com 
que iriam se desenvolver os debates. Carlos Lacerda reassumira sua cadeira, 
e a imprensa previa que, comandando um grupo de inconformistas, ele iria 
usar o melhor do seu talento para dificultar a mudança. Ao lado de Lacerda, 
e dispostos a apoiá-lo em qualquer aventura obstrucionista, formavam-se 
os adversários do governo – João Agripino, José Bonifácio, Adauto Lúcio 
Cardoso, Pedro Aleixo, para citar apenas os de maior importância. Havia, 
também, uma arraia-miúda, cuja voz nem sempre obtinha repercussão, 
mas que agia como palafreneiro, engrossando o cortejo oposicionista. 

Contra a opinião desses impenitentes negativistas, erguia-se, po-
rém, a maioria esmagadora do Congresso, consubstanciada no grupo dos 
230 parlamentares mudancistas. Esta era a brigada de choque, a vanguarda 
progressista que, havendo compreendido a significação daquela transfe-
rência, cerrara fileiras em torno do governo para que a inauguração de 
Brasília se desse no dia marcado.Um jornalista indagou-me, nessa ocasião, 
se eu acreditava ou não na inauguração da cidade no dia 21 de abril. Res-
pondi: “Se acredito ou não, é outra história. O certo é que, no dia 21 de 
abril, colocarei minha bagagem num automóvel e quem quiser que me 
acompanhe.” Esta era, na época, a minha disposição de espírito. Só, ou 
acompanhado pela nação inteira, no dia 21 de abril estaria de mudança 
para o Planalto Central. 



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Em perigo o açude de Orós

Março é o mês das grandes chuvas e das inundações. No me-
ado do mês, os jornais davam conta de estragos, feitos pelas águas, em di-
versos pontos do território nacional. No dia 22, o inverno tivera início no 
Ceará. O Nordeste, sendo uma região castigada pela seca, sempre recebe 
as chuvas como uma bênção do céu. Entretanto, a natureza não acusa ali 
qualquer senso de equilíbrio. Ou chove demais, ou a seca é devastadora. 
Em 1958, a seca fizera centenas de milhares de vítimas. Fora a época do 
grande êxodo. Em 1960, o pêndulo recuava e alcançara o ponto mais alto 
da sua trajetória em sentido contrário. Os temporais não se restringiam, 
porém, ao Polígono das Secas. Faziam-se presentes em diversos estados. 
Segundo cálculos do governo da Bahia, os prejuízos, naquele estado, eleva-
vam-se a mais de 1 bilhão de cruzeiros. Pouco depois, começaram a chegar 
notícias do Ceará. Inundações verificavam-se no vale do Jaguaribe, acima 
do açude Orós, ameaçando as cidades de Iguatu, Jucás e Cariús, em torno 
das quais as plantações já haviam sido destruídas pelas cheias generalizadas. 
Veio, depois, o Piauí; e surgiu, por fim, o Rio Grande do Norte – ambos 
assolados pelos grandes temporais. Enquanto o que ocorria eram apenas 
enchentes, o problema, embora grave, não deixava de ter uma duração 
limitada. Entretanto, tudo se alterou quando o açude Orós passou a ser 
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ameaçado. Esse reservatório era uma das maiores obras que o governo vi-
nha realizando no Nordeste. Ao lado do de Banabuiú, ele representaria 
o armazenamento de 4 bilhões de metros cúbicos de água. Seria um mar 
artificial, e não exclusivamente um açude.

As chuvas tiveram início nas cabeceiras do Jaguaribe no dia 22 
de março. Naquela ocasião, o açude ainda não estava concluído. Era ainda 
um poço, em relação ao que o Orós iria ser. A barragem, que depois de 
pronta teria 54 metros de altura, na ocasião estava apenas com 29 metros. 
A capacidade de armazenamento de água, que seria de 4 bilhões de metros 
cúbicos, arrastava-se, então, pela casa dos 500 milhões ou dos 600 milhões, 
se tanto.

Durante três dias, as chuvas despejaram sobre a região toneladas 
de massa líquida. As notícias que circulavam vale abaixo eram sombrias. 
No município de Tauá, próximo das Carrapateiras, as plantações já haviam 
sido inundadas. A torrente, precipitando-se ao longo do Jaguaribe, fazia 
crescer o volume da água represado em Orós. Quando esse volume chegara 
a 350 milhões de metros cúbicos, o engenheiro Anastácio Maia, chefe das 
obras, dissera para José Cândido Pessoa, diretor do DNOCS: “O Orós vai 
arrombar.”

Houve pânico. Alarmaram-se os caboclos que viviam no vale, 
abaixo da represa. A região ameaçada compreendia 11 municípios e 16 
povoados e vilas. Durante três dias subiram as águas na represa. Dos 350 
milhões de metros cúbicos, elas chegaram a 500 milhões no dia 24 de 
março. Não havia mais dúvida de que o arrombamento iria se dar. Teve 
início, então, o trabalho heroico, para se salvar o gigantesco açude. As 
águas subiam três metros por dia e os homens só conseguiam elevar a bar-
ragem em um metro. Havia um deficit diário, portanto, de dois metros. 
Enquanto prosseguia a luta em cima da barragem, a imprensa mobilizava 
a opinião pública e a fazia acompanhar aquele drama que se desenrolava 
no Ceará. Amaral Peixoto, ministro da Viação, seguira para Fortaleza e, 
com a cooperação de Parsifal Barroso, governador do estado, comandava, 
pessoalmente, a batalha. No Rio, eu passava as noites junto ao telégrafo, 
recebendo notícias e dando ordens. Todo o governo fora mobilizado. No 
vale do Jaguaribe, prosseguia a batalha. Em face de uma pequena estiagem, 
adotara-se o expediente de atirar enormes lonas de aviões, as quais eram 
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estendidas ao longo do topo da barragem, de forma a protegê-la contra a 
erosão. A providência não dera resultado. As chuvas haviam recomeçado 
e a crista da represa passara a ser lambida pela água. Em face da gravidade 
da situação, os ministros – que se encontravam no Ceará – o governador 
do estado e o diretor do DNOCS reuniram-se no Palácio da Luz, em For-
taleza, para debater o problema. Diversas alternativas foram sugeridas e as 
discussões se prolongaram. Concluiu-se por uma decisão heroica: rasgar, 
rebaixando na altura, a parede da barragem, de forma a facilitar a vazão da 
massa líquida. Ordens foram expedidas para Orós, no sentido de que se 
promovesse, com urgência, a execução da providência combinada.

Entretanto, as chuvas, quando recomeçaram, fizeram-se sentir 
com maior intensidade, inundando as margens. O Jaguaribe crescia. Esse 
rio experimentava mais uma vez o determinismo do papel que lhe com-
petia desempenhar na economia do estado. Já o poeta Demócrito Rocha, 
nascido no Ceará, definira, com precisão, o destino telúrico do rio: ‘É a 
artéria por onde escorre e se perde o sangue do Ceará.”

Naquele momento, o Ceará vivia de novo um ciclo de exaustão. 
O céu engrossava o Jaguaribe e este, rolando vale abaixo, solapava a terra, 
removia o humo, destruía as plantações, substituindo a abastança pela pe-
núria. O estado nordestino, através da fúria do Jaguaribe, esvaía-se outra 
vez, perdendo seu precioso sangue.

A batalha do açude contra os elementos naturais desencadeados 
já se prolongava por quatro dias. A ideia de se abrir um sangradouro na 
barragem estava de pé. Tratava-se de uma medida, cuja execução angus-
tiava a equipe de engenheiros. Aqueles homens haviam construído a bar-
ragem, trabalhando dia e noite e vencendo dificuldades de toda natureza. 
E, de súbito, a tarefa quase concluída teria de ser desfeita. Mas havia uma 
ordem superior nesse sentido e teriam de cumpri-la.

Examinaram o topo da barragem procurando o local mais apro-
priado para a abertura do sangradouro. Não houve dificuldade em situá-
-lo. Um posto de rádio fora instalado em Orós, vinculado a uma imensa 
candeia de emissoras e, nele, os locutores se revezavam, relatando para mi-
lhões de ouvintes o que ocorria na gigantesca represa. De repente, alguém 
entrara no posto gritando: “O Orós arrombou!”. Era um grito lancinante, 
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histérico, desesperador. Como os canais de transmissão estavam abertos, o 
grito foi para o ar.

O locutor que se encontrava no comando da irradiação, colhido 
de surpresa, deixou que a notícia se propagasse. Confirmou o que dissera 
o intruso e esclareceu que iria interromper a transmissão para ir ao local, 
a fim de ver, com os próprios olhos, o que estava ocorrendo. Dez minutos 
mais tarde, veio o desmentido. O Orós não arrombara. O rebate falso, po-
rém, representava uma antecipação do que de fato iria acontecer.

Com efeito, aos 17 minutos do dia 26 de março, ouviu-se um 
estrondo no açude. Apesar da escuridão, todos viram o que tinha ocorrido: 
uma coluna de água, depois de passar por cima da barragem, despencara-se 
no abismo do lado oposto. Essa lavagem era perigosa, pois provocaria uma 
erosão imprevisível na parede da represa.

Quando amanheceu, podia-se avaliar claramente o progresso da 
erosão. A água apresentava uma espessura de 50 centímetros acima da bar-
ragem e, do outro lado, ouvia-se o estrondo da cachoeira que se formara 
e se precipitava no leito do rio lá embaixo. A água ia solapando a crista. 
Calhaus de argamassa eram arrancados. A superfície da parede já não apre-
sentava um perfil retilíneo. Por volta das 19 horas, já não havia qualquer 
dúvida de que um pedaço da barragem seria arrancado. Tiveram início, en-
tão, as providências para fazer com que a população deixasse o vale. Tropas 
do Exército, auxiliadas por funcionários do DNOCS, movimentaram-se 
na Operação Evacuação. Ouviu-se outro estrondo – estrondo surdo, como 
uma explosão subterrânea. O Orós, de fato, arrombara. Não fora a represa 
–  que estava muito bem construída – mas a parte de terra que havia sido 
acrescentada à crista, para aumentar-lhe a altura, em face da intensidade 
das chuvas. O rombo fora no alto, o que significava que a massa líquida 
não teria a impetuosidade de um mar que arrebentasse um dique.

Em Limoeiro, 150 casas foram destruídas e prejuízos enormes 
tiveram lugar em Castanhão, Jaguaruana, Itaiçaba e Aracati. A cidade de 
Icó não sofrera danos, mas a de Jaguaribe ficara parcialmente arrasada. 
Cerca de 60 mil pessoas tiveram de ser deslocadas e foi perto de 4 mil o 
número de casas destruídas, só no vale do Jaguaribe.

No Rio, eu vivia o drama de só tomar conhecimento das notícias 
através das informações que me enviavam os meus ministros. No dia 27, 



Meu caminho para Brasília / 50 anos em 5 385

à tarde, tive informações seguras da situação, transmitidas pelo ministro 
da Justiça que havia regressado de Fortaleza. Decidi, pois, seguir imediata-
mente para Orós. Em antecipação às providências que tomaria no Ceará, 
enviei o seguinte telegrama ao engenheiro José Cândido Pessoa, diretor do 
DNOCS: “Peço informar-me, urgente, quais os elementos indispensáveis 
para que eu possa até novembro inaugurar a barragem de Orós. Quero sa-
ber quanto necessário e por que verba correrá a despesa, assim como qual 
a quota mensal requerida para a pronta realização da obra.”

Como se vê, nenhum tempo era perdido. No dia 26 de março, 
rompera-se a represa e no dia seguinte providências eram tomadas para a 
sua reconstrução, e já com prazo marcado: dezembro de 1960. No dia 29, 
bem cedo, segui, por via aérea, para o Nordeste. Após uma rápida para-
da em Fortaleza, a fim de me avistar com o governador Parsifal Barroso, 
segui para a região de Orós. Durante hora e meia, sentado na cadeira do 
copiloto, pude ver em todos os seus detalhes o fértil e verde vale do Jagua-
ribe, completamente alagado. A largura da seção erodida era de cerca de 
200 metros, correspondendo a um terço do comprimento da barragem. 
Essa, porém, graças ao magnífico trabalho de compactação realizado pelos 
engenheiros do DNOCS, resistira mais do que haviam prognosticado os 
observadores. Durante mais de dez horas, as águas a lavaram sem conseguir 
destruí-la. O que ocorrera fora o desmoronamento da parte de terra acres-
cida após o início das chuvas.

O desastre constituiu um excelente pretexto para que se agitasse 
a oposição. Os udenistas logo me acusaram, declarando-me responsável 
pela catástrofe. Alegaram a desnecessária pressa com que realizava todas as 
obras e o resultado ali estava: a ruptura de um grande açude. A acusação, 
como as demais, era falsa. E tanto isso era verdade que o professor Maurí-
cio Joppert, presidente do Clube de Engenharia, em face da atoarda feita 
pela oposição, julgou-se no dever de dar uma entrevista à imprensa, colo-
cando as coisas nos seus devidos lugares. “O que aconteceu à barragem de 
Orós – declarou o ilustre engenheiro – estava fora das previsões humanas 
e a obra deu uma boa demonstração de si mesma resistindo, quando ainda 
em construção, a uma massa de mais de 700 milhões de metros cúbicos de 
água, fora o líquido que passou sobre os muros. Já telegrafei aos engenhei-
ros construtores do açude, em nome do Clube de Engenharia, levando-
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-lhes o conforto de nossa entidade, nessa hora que estão vivendo. No Nor-
deste há algumas dezenas de açudes, bem menores, que levam alguns anos 
para encher, no entanto a barragem de Orós teve esse imenso acúmulo de 
água numa semana apenas, sem que estivessem concluídos os seus órgãos 
auxiliares, por onde o líquido escorreria normalmente. Houve, isto sim, 
uma infelicidade, pois chuvas como as que têm caído somente ocorrem em 
milênios e a ninguém poderia ser dado prever tal catástrofe.”

De qualquer forma, o desastre ocorrera. Diante do fato consu-
mado, não iria assumir a atitude bíblica de Jeremias, chorando sobre as 
ruínas de Jerusalém. O Brasil tinha um encontro marcado com o futuro 
e não poderia chegar atrasado. Assim, antes mesmo que a enchente bai-
xasse, o DNOCS já estava em condições financeiras de reparar os danos 
causados e de prosseguir na construção do açude. Os 29 metros de altura 
da barragem, alcançados em dezembro de 1959, logo foram ultrapassados. 
Sucederam-se os recordes de construção – 40 metros, 50 e, por fim, os 54 
metros de altura previstos. A barragem estava concluída, armazenando 4 
bilhões de metros cúbicos de água – um verdadeiro mar artificial, cobrin-
do uma extensão de 60 quilômetros. Um mês antes de deixar o governo, 
inaugurei o Orós – o maior açude jamais construído no Brasil, resolvendo 
o problema da seca no vale do Jaguaribe, o qual, hoje, graças à irrigação, é 
um prodigioso celeiro de cera de carnaúba, de oiticica e de algodão.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

O drama das micro-ondas

No dia 2 de outubro de 1956, eu pisei o Planalto pela primeira 
vez. Em março de 1957, um trator abriu espaço no cerrado para a arma-
ção da primeiras barracas. A primeira estaca da praça dos Três Poderes foi 
fincada no dia 4 de janeiro de 1958. Às 9h30min do dia 21 de abril de 
1960, pude dizer, no Salão de Despachos do Palácio do Planalto, já cerca-
do de todos os meus ministros, de embaixadores especiais e das mais altas 
autoridades do país: “ Declaro inaugurada a cidade de Brasília, capital dos 
Estados Unidos do Brasil!”.

O povo dançou nas ruas. Acabaram-se as descrenças. Durante 
quase três anos, lutei contra toda a sorte de dificuldades. Na imprensa, no 
Parlamento, nos círculos políticos. Mas a batalha tinha sido ganha. Brasília 
ali estava, diante dos meus olhos, como realidade e mensagem. Completar-
-se a “Meta Síntese” – a força aglutinadora de mais de 6 milhões de quilô-
metros quadrados de território brasileiro. Mas para isso acontecesse, dois 
entre milhares de outros problemas tiveram de ser resolvidos.

Um desses problemas – e que, sem dúvida, pareceu-me, durante 
algum tempo, insolúvel – foi o da ligação radiotelefônica de Brasília com o 
resto do país e com o mundo. O impasse criou-se, não por falta de previ-
são do governo, mas pela adoção de uma política protelatória por parte da 
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Companhia Telefônica Brasileira, ou melhor, pela Light. Em 1957, discuti 
com o presidente da empresa, Renault Castanheira, a necessidade de se 
fazer a ligação imediata do Rio com Belo Horizonte, numa primeira esca-
lada para se atingir Brasília numa segunda etapa. A CTB reuniu-se com 
as autoridades governamentais para debater o assunto, do ponto de vista 
técnico. Depois de sucessivas reuniões, que se prolongaram por um enor-
me período de tempo, os diretores da empresa me procuraram para a apro-
vação de um plano, que, além de lesivo aos interesses nacionais, constituía 
um insulto à capacidade realizadora do governo. Desejava a CTB duas 
providências da minha parte para a realização da tarefa: 500 mil contos em 
moeda nacional e 5 milhões de dólares em créditos no exterior, a título de 
ajuda, e o prazo para a execução do projeto seria de três anos...

Isto significava simplesmente que o governo custearia integral-
mente a obra e, feita a ligação radiotelefônica com Brasília, ela pertenceria 
à Light, que passaria a explorar, em benefício próprio, o serviço. Rejeitei 
a proposta. Entretanto, os entendimentos com a CTB haviam consumido 
um ano inteiro – tempo precioso em excesso para ser desperdiçado, quan-
do a data da inauguração de Brasília já estava fixada.

O impasse causou-me profunda contrariedade. Em princípios 
de 1958, o coronel Bittencourt, diretor do DCT, manifestou o desejo de 
que o seu Departamento fosse incumbido de realizar aquela ligação. Tra-
tava-se, porém, de uma repartição do Ministério da Viação e, como tal, 
sujeita à morosidade característica da burocracia oficial. A solução seria 
entregar a tarefa à Novacap, já provada em sucessivos recordes de constru-
ção, e que, por ser um órgão paraestatal, dispunha da indispensável auto-
nomia de ação para se engajar numa empresa daquele tipo. Israel Pinheiro 
ponderou-me que julgava a tarefa difícil, porque não dispunha de um nú-
mero suficiente de técnicos nem de operários especializados em serviços 
de radiotelefonia. Optou-se, então, por uma concorrência internacional, 
já que o que tinha em vista para Brasília era um perfeito sistema de teleco-
municações e que funcionasse 24 horas por dia.

Em julho de 1959, foi aberta, finalmente, a concorrência e ins-
creveram-se, pleiteando a execução do serviço, as maiores firmas do mun-
do especializadas naquela técnica. A Siemens alemã ganhou a concorrência 
para o fornecimento de um equipamento, capaz de manter 120 canais de 
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micro-ondas em permanente funcionamento, ligando Brasília ao Rio; e a 
RCA norte-americana classificou-se em primeiro lugar para providenciar a 
instalação do sistema. As outras firmas que se inscreveram foram a Ericson, 
a CSF francesa, a Standard Electric, a Telefunken e a Philips holandesa.

Tirando-se a média dos prazos exigidos por todas essas firmas, 
chegava-se à conclusão de que a ligação Rio-Brasília, através de micro-
-ondas, não poderia ser executada em menos de dois anos. Na época, es-
távamos em setembro de 1959 e a inauguração de Brasília seria no dia 21 
de abril de 1960, o que queria dizer que dispúnhamos apenas de seis meses 
para importar o equipamento, providenciar sua instalação e proceder ao 
seu indispensável ajustamento, o que, segundo a opinião dos técnicos es-
trangeiros, requeria no mínimo dois anos.

Estabeleceu-se, pois, um impasse. A RCA, que se classificara em 
primeiro lugar para fazer a instalação do sistema, exigiu o prazo de um 
ano só para fazer os estudos. Concluído esse trabalho, é que teria início 
a montagem do serviço. Se atendêssemos a essas exigências, Brasília seria 
inaugurada sem dispor, durante muitos meses, de qualquer sistema de co-
municações. Uma solução deveria ser encontrada com a maior urgência 
possível.

Solicitei a Israel Pinheiro que providenciasse a criação de um 
Grupo de Trabalho na Novacap, com a incumbência de estudar o pro-
blema e sugerir o que deveria ser feito. Surgiu, então, o Departamento de 
Telecomunicações Urbanas e Interurbanas – DTUI, chefiado pelo enge-
nheiro José Paulo Viana. Esse técnico, de grande competência e dotado 
de admirável espírito público, entregou-se de corpo e alma à tarefa, de 
forma a não permitir que o governo fosse derrotado naquela luta contra 
o tempo. Recrutou, para auxiliá-lo, uma esplêndida equipe de técnicos, 
integrada por Manuel Laranja, Jorge Palma, Valdeci Japiasse, Nelson Cor-
-deiro, Gustavo Bandeira de Melo e pelo então major Sá Mota, do Gabi-
nete Militar da Presidência.

Já que a RCA havia se confessado incapaz de enfrentar o desafio, 
o DTUI faria frente, sozinho, ao problema. Seus integrantes realizaram di-
versas reuniões, estabelecendo normas de ação, e, quando tudo estava com-
binado, o engenheiro José Paulo Vianna procurou-me para trocar ideias. 
Lembro-me bem dessa entrevista, que se realizou no Catetinho. Como era 
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meu hábito, fui logo lhe dizendo que desejava o serviço em funcionamento 
um dia antes da inauguração de Brasília. Era outra data que fixava, embora 
não ignorasse que estava exigindo quase o impossível.

Surpreendi-me ao verificar que o engenheiro não se perturbou. 
Ouviu-me com atenção e respondeu, com firmeza: “O serviço será inau-
gurado antes do dia 21 de abril, presidente. Desejo apenas que o senhor 
prestigie nossa ação, concedendo-nos todas as prioridades necessárias.” 

Diversas e importantes providências foram combinadas nesse 
encontro. A Sumoc recebeu instruções para facilitar a importação do equi-
pamento da Siemens. Designei auxiliares do meu gabinete para cuidar que 
o material, procedente da Alemanha, não sofresse qualquer atraso. Exami-
namos, em seguida, o aspecto mais grave e mais complexo da questão: o 
levantamento da prospecção da rota, isto é, a elaboração do traçado do per-
fil topográfico, de modo a se estabelecer, em bases seguras, os locais onde 
seriam erguidas as torres. Os dados estavam lançados. O tempo era exíguo 
em excesso: apenas seis meses. E a rota a ser coberta, via Uberaba – desvio, 
este, imposto por motivos técnicos – era de 1,5 mil quilômetros de exten-
são. Apesar do sigilo com que o assunto vinha sendo tratado, a imprensa 
oposicionista não tardou a denunciar que Brasília seria inaugurada sem 
dispor de comunicações com o resto do país. As autoridades da Novacap 
fizeram divulgar desmentidos, mas estes só serviram para aguçar, ainda 
mais, a curiosidade pública. Para complicar a situação, surgira em campo 
um diretor da Marconi, da Itália, o qual taxativamente declarara: “Em seis 
meses, não será possível montar-se um serviço dessa natureza.”

O governo estava sendo colocado contra a parede. Confesso 
que, por uns dois dias, senti-me aturdido. Até então, estabelecera datas e as 
cumprira, mas as obras realizadas, embora de proporções gigantescas, eram 
de um gênero que não deixava de ser familiar aos engenheiros nacionais. 
No que dizia respeito àquele sistema de micro-ondas, porém, eu pisava um 
terreno estranho. Poucos dias mais tarde, tive a oportunidade de conversar 
com o diretor da Marconi, cuja opinião havia sido tão impatrioticamen-
te explorada pela oposição. Ele ratificou o que havia dito aos jornalistas. 
Um serviço daquela natureza não poderia ser instalado em meses. Se eu 
conseguisse tê-lo em funcionamento em dois anos, poderia considerar-me 
muito feliz.
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Sorrindo, fiz-lhe, então, um desafio: “Já que não acredita no que 
estou lhe dizendo, convido-o, desde já, a vir assistir à inauguração do ser-
viço no dia 20 de abril, um dia antes da transferência da sede do governo.” 
O diretor da Marconi achou muita graça e interpretando o convite como 
uma brincadeira, prometeu vir: “Estarei aqui, presidente. Faço questão de 
ser testemunha desse grande feito.”

Enquanto prosseguiam as obras de Brasília, os engenheiros do 
DTUI empenhavam-se na heroica batalha da instalação, em seis meses, 
daquele serviço de micro-ondas. Eram 1,5 mil  quilômetros que teriam de 
ser vencidos, através de condições topográficas as mais adversas. As torres 
tinham 80 metros de altura, 20 metros quadrados de base e eram todas de 
aço. Subiam os morros desmontadas e, depois, deveriam ser armadas nos 
picos previamente determinados, assentadas em sapatas de concreto.

A escalada ia sendo vencida. O trecho de Minas foi o mais di-
fícil por causa do terreno acidentado. Depois de Uberaba, a topografia 
apresentava-se mais uniforme e os trabalhos adquiriram maior velocidade. 
Quando atingimos a faixa do Planalto Central, a atividade das equipes de 
campo passou a bater recordes. vinte e seis torres foram erguidas entre o 
Rio e Brasília e cerca de 80 quilômetros de estradas foram construídos. 
Muita coisa, porém, ainda teria de ser feita.

Em janeiro de 1960, um fato novo obrigou o DTUI a um esfor-
ço extra. O presidente Eisenhower havia comunicado sua próxima vinda 
ao Brasil, com escalas em Brasília, São Paulo, e Rio. A embaixada norte-
-americana, em entendimentos com o Itamaraty, solicitara que fossem 
postos à disposição do presidente visitante e de sua comitiva cerca de 20 
teletipos, com a capacidade de transmissão de 120 mil palavras por dia. 
O Itamaraty encaminhou-me a solicitação e me entendi, a respeito, com 
o diretor do DTUI. O engenheiro José Paulo Viana não se assustou. Se a 
tarefa teria de ser feita, ele ali estava para fazê-la. Desejava apenas que eu 
autorizasse a embaixada do Brasil na Alemanha a apressar a remessa do 
equipamento encomendado à Siemens. Mensagens foram trocadas entre o 
Rio e Bonn, e tudo se arranjou. No dia 2 de abril, o equipamento chegava 
ao Brasil. Respirei aliviado. As torres estavam erguidas e o equipamento já 
se encontrava na Alfândega. Era um terminal “Multiplex”, de difícil ajusta-
mento. Quando o fato foi noticiado, o jornalista Gustavo Corção saiu em 
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campo, para alegar que estava se configurando o que, desde muito, vinha 
anunciando: Brasília seria inaugurada sem dispor de um sistema de comu-
nicações com o resto do país. Só o “Multiplex” requeria seis meses para ser 
ajustado, e faltavam apenas 19 dias para a inauguração da nova capital. A 
fim de emprestar maior autoridade à sua asserção, recordava, para os que 
ignorassem, sua qualidade de professor de eletrônica da Escola Politécnica.

Os engenheiros do DTUI leram o artigo de Corção e acharam 
graça. “Impossível!” – escrevera o jornalista. “Faremos a ligação”, respon-
deram-me os técnicos da Novacap. Poucos dias mais tarde, Eisenhower 
desembarcava em Brasília e, quando isso aconteceu, os 20 teletipos solici-
tados pela embaixada norte-americana estavam em pleno funcionamento. 
Pela primeira vez na história do país, radiofotos foram enviadas da nova 
capital e do Rio para os Estados Unidos, onde chegaram com absoluta 
nitidez.

O primeiro round havia sido ganho. A batalha, porém, estava 
em prosseguimento. Ninguém dormia no DTUI. Desdobravam-se os en-
genheiros com integral apoio do presidente da República. No dia 17 de 
abril – quatro dias antes da inauguração de Brasília e dois dias antes da 
data por mim fixada – fora estabelecida a ligação telefônica entre a antiga 
e a nova capital.

A batalha estava ganha. Brasília, antes mesmo de inaugurada, 
já dispunha de um perfeito e moderníssimo serviço de micro-ondas que a 
permitia comunicar-se, durante 24 horas por dia, não só com o Rio, mas 
com as mais importantes cidades do mundo.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

A grande véspera

Nos últimos dias, ninguém dormira em Brasília. Empreiteiros, 
operários e autoridades da Novacap empenhavam-se na conclusão das obras 
que lhes competiam, trabalhando 20 horas por jornada. E faziam-no, não 
porque alguém os obrigasse, mas por espírito de cooperação. Era a “mística 
de Brasília”, que atuava no espírito daqueles milhares de pioneiros. No dia 
21 de abril de 1960, a cidade estava pronta. O Plano Piloto de Lúcio Cos-
ta saíra definitivamente da prancheta e, em três anos, transformara-se em 
realidade. Ao ser inaugurada, Brasília já tinha uma população fixa de quase 
100 mil habitantes. Que diferença da mudança da sede do governo norte-
-americano para Washington, quando todo o funcionalismo público que 
foi transferido não excedeu a modesta cifra de 126 pessoas! Prontos para 
acolher os pioneiros só se encontravam o edifício do Congresso, o palácio 
presidencial e o edifício do Tesouro dos Estados Unidos.

O que consegui oferecer ao país era bem diferente e bem mais 
complexo. Existiam 3,8 mil apartamentos modernos, inteiramente pron-
tos e cerca de 1,7 mil em construção. A Fundação da Casa Popular povoara 
um setor inteiro da cidade, com residências destinadas aos trabalhadores e 
aos servidores de categorias mais baixas. As autarquias, o Banco do Brasil 
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e todos os ministérios ergueram edifícios onde seriam alojados seus fun-
cionários.

Ao lado da atividade oficial, desenvolvida através da Novacap 
e que batia recordes diários em velocidade de construção, formara-se a 
iniciativa privada, tocada igualmente do mesmo élan pioneirista. A TV 
Brasília fez-se em 90 dias: instalação de 400 operadores, construção dos 
estúdios e montagem de torres retransmissoras, no eixo Brasília-Belo Ho-
rizonte e São Paulo.

A nova capital ali estava pronta, apesar da grita da oposição. 
Compondo a paisagem urbana e emprestando-lhe um aspecto romântico, 
que suavizava a dureza do cenário do Planalto, eu construíra um lago arti-
ficial com 62 quilômetros de linhas divisórias.

Esse lago era alimentado pela represa Paranoá, também erguida 
em tempo recorde.

A construção dessa barragem constituíra um drama. Uma firma 
norte-americana – a Raymond Concrete Pile – ganhara a concorrência. 
Máquinas e equipamentos vieram dos Estados Unidos e tivera início a 
grande batalha. Para se trabalhar no Planalto, porém, era indispensável que 
se dispusesse de alguma coisa mais do que a simples técnica moderna. A 
técnica ajudava muito, mas sem uma alta dose de espírito pioneiro, nada 
se conseguia realizar.

Foi o que aconteceu com a Raymond Concrete Pile. Essa firma 
só sabia trabalhar segundo os métodos e os cronogramas norte-americanos. 
Em Paranoá tudo era diferente. Os engenheiros norte-americanos, antes 
do início dos trabalhos, preocuparam-se exclusivamente com seu conforto 
pessoal. Providenciaram a montagem de barracas dotadas de todos os re-
quisitos de uma residência urbana. Por diversas vezes chamei a atenção dos 
diretores da firma para a necessidade de que seus funcionários se adaptas-
sem ao “ritmo de Brasília”. Os norte-americanos prometiam. E, assim, os 
dias iam passando. Certo dia, fiz uma inspeção no local, desejando ver se já 
estavam prontos os alicerces. Com surpresa, verifiquei que nem as estacas 
preliminares de concreto, que se fincam antes da construção da barragem, 
haviam sido providenciadas. Deixando o local, mandei chamar Israel Pi-
nheiro e disse-lhe que se entendesse com a firma norte-americana, no sen-
tido de que o contrato fosse rescindido. Israel observou que uma rescisão 
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não era fácil. A firma poderia entrar em juízo e exigir uma indenização. 
Disse-lhe que mobilizasse os consultores jurídicos da Novacap, pois a obra 
tinha uma data para ser entregue pronta e que eu não poderia inaugurar 
Brasília com o lago vazio.

Enquanto os consultores jurídicos agiam de um lado, eu provi-
denciava a maneira mais rápida de construir a barragem. Como não havia 
mais tempo para se abrir outra concorrência, a própria Novacap se encar-
regaria da tarefa. Ficara combinado, pois, que a inauguração dar-se-ia no 
dia 12 de setembro de 1959, data do meu aniversário. Os engenheiros as-
sim decidiram, muito embora eu houvesse tentado dissuadi-los do intento, 
porque julgava o prazo curto em excesso.

A nossa equipe dispôs-se a enfrentar o desafio. No início de 
1959, completou-se o canal de desvio, a escavação do vertedouro e a im-
permeabilização. Apesar do progresso verificado nos trabalhos, sentia-me 
preocupado. O tempo para a execução da obra era exíguo em demasia. 
Só mesmo através de um esforço extra aquele objetivo poderia ser aten-
dido. Naquela época, uma das nossas maiores autoridades em engenha-
ria hidráulica era o ex-governador paulista Lucas Garcez. Telefonei-lhe, 
solicitando que fosse a Brasília. Desejava ouvir a sua opinião sobre o que 
se fazia em Paranoá. Lucas Garcez aprovou integralmente o trabalho dos 
engenheiros da Novacap, mas julgou que seria impossível concluir-se a 
obra até o dia 12 de setembro. “A construção de uma barragem, presidente, 
pode ser acelerada, mas há um limite além do qual será perigoso avançar. 
Se o senhor deseja um conselho, posso dizer-lhe: adie a inauguração por 
uns seis meses.”

A palavra de Lucas Garcez era autorizada. Mas havia uma ques-
tão de honra que deveria ser enfrentada. Como inaugurar Brasília sem o 
lago tão amplamente anunciado e que, além do mais, seria a moldura da 
cidade? A situação exigia espírito de decisão, e este, felizmente, nunca me 
faltou. Reuni os engenheiros e discutimos longamente o assunto. Entre as 
muitas sugestões apresentadas, uma despertou a minha atenção: armaze-
nar-se a água em consonância com a elevação da barragem. Dessa forma, o 
lago poderia ser formado imediatamente após a conclusão da obra. Havia, 
contudo, um perigo: se ocorresse algum temporal fora do comum, o nível 
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da água poderia ultrapassar a crista da barragem e, nesse caso, a represa 
correria o risco de uma ruptura.

Quem realiza grandes obras vê-se obrigado, às vezes, a enfrentar 
perigos. A prudência absoluta nunca foi boa conselheira dos empire buil-
ders. Naquele momento, estava diante de uma situação que exigia coragem.

O êxito da Operação-Lago valeu o risco corrido. A barragem 
foi construída e fechada justamente a 12 de setembro e, naquele dia, teve 
início o represamento do Paranoá. Sarah e eu fizemos descer a comporta 
de ferro da barragem, manobrando um trator. O fechamento da barragem, 
além de implicar o início da formação do lago, que era um dos mais belos 
efeitos plásticos no plano urbanístico da nova capital, teria, por outro lado, 
uma outra importância, já que, abaixo da represa, seria instalada uma usina 
hidrelétrica que forneceria energia a Brasília.

Naquele momento, fazendo o trajeto do Catetinho para a Praça 
dos Três Poderes, recordava todos esses fatos. É que via, circundando a 
cidade com seus 62 quilômetros de linhas divisórias, aquele famoso lago 
artificial, que tantas preocupações me dera. À medida em que o carro avan-
çava, ia tomando conhecimento do que me aguardava no centro de Brasí-
lia. As ruas estavam apinhadas. A concentração popular tivera início dois 
dias antes.

Ao contrário do que assoalhavam os derrotistas, Brasília, na vés-
pera da inauguração, apresentava-se em perfeito funcionamento. É claro 
que existiam algumas deficiências. Mas seria desejar o impossível exigir-se 
de uma metrópole de três anos e meio de existência a perfeição dos serviços 
de Nova Iorque. Segue-se um quadro – apenas bosquejado – das condições 
apresentadas por Brasília na véspera da sua inauguração. Já possuía um 
ginásio para 1,2 mil alunos e escolas primárias além de suas necessidades, 
colégios de irmãs dominicanas, clubes de bridge, 2 lavanderias, 6 cabelei-
reiros, um massagista, trinta farmácias, 30 e 5 agências de banco, 5 agên-
cias de automóveis, 15 restaurantes, 50 sapatarias, 2 supermercados, 50 
médicos, 20 dentistas, 10 piscinas, 5 hotéis, 6 boates, 17 times de futebol 
e – pasmem! – 1 cirurgião plástico.

Há um fato curioso que merece ser ressaltado. Brasília era a terra 
dos recordes, de um permanente espírito de competição. Ali trabalhavam-
-se 24 horas por dia e o esforço que se fazia acusava um ritmo inédito em 
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comparação com qualquer outra cidade do mundo. No entanto, a nova 
capital, apesar da sua tradição de operosidade, havia perdido um recorde: 
o de acidentes no trabalho. Somente 944 ocorrências simples, com um só 
caso fatal, para a maior concentração obreira do mundo em 1960!

Nos últimos três dias antes da inauguração, a cidade passara por 
uma revista; preparando-se para a sua grande hora. Era a “Operação Toale-
te”. Três mil operários limparam o perímetro urbano, que até então era um 
imenso canteiro de obras. Maratona de vassouras, com um festival de po-
eira. Mas tudo fora concluído a tempo para receber os 250 mil visitantes.

Sete chefes de estado ali haviam estado – os presidentes de Por-
tugal, Paraguai, Itália, Cuba, Indonésia, México e Estados Unidos – e to-
dos se mostraram empolgados, não disfarçando o espanto de que se viam 
possuídos, “Esta é a grande e verdadeira batalha” – exclamara o presidente 
Eisenhower, apontando para a fila de tratores, colocados ao longo do Eixo 
Monumental. E ajuntara: “É a grande batalha, porque é a batalha da paz”. 
Lembrei-me dessas palavras quando passava justamente pelo Eixo Monu-
mental.

Brasília preparara-se para aquele grande dia. A cidade estava 
engalanada. Os hotéis apresentavam-se repletos. Não existia um só apar-
tamento vago e, mesmo nos ocupados, foram colocadas camas suplemen-
tares para acomodar amigos dos inquilinos. O trânsito era intensíssimo, 
principalmente na praça dos Três Poderes e nas imediações do Eixo Monu-
mental. Às 19h10min chegou ao aeroporto de Brasília o avião que condu-
zia o Legado Pontifício. À tarde, Sarah inaugurou as instalações do Correio 
Brasiliense, órgão dos Diários Associados e cujo nome era o mesmo do 
jornal que Hipólito da Costa – um dos defensores da ideia da mudança 
da capital – fundara em junho de 1808, em Londres. À noite realizou-se 
um jantar íntimo no Alvorada. Em frente ao palácio da Justiça, na praça 
dos Três Poderes, havia sido armado um altar para a celebração de uma 
missa campal que teria lugar nos primeiros minutos do dia 21 de abril. 
Encimava-o a cruz de Frei Henrique de Coimbra. Era a mesma diante da 
qual se celebrara, há mais de 4 séculos, a Primeira Missa no Brasil. Fora 
trazida da Diocese de Braga, em Portugal, onde é venerada como relíquia. 

A cerimônia religiosa não tardou a começar. Ajoelhados naque-
le barro vermelho, homens e mulheres ouviram o discurso que o Legado 
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trouxera já escrito de Lisboa; escutaram quando D. Helder Câmara se re-
feriu a Brasília como o “sonho concretizado” e aludiu ao “Planalto da Fé”; 
e assistiram quando o Cardeal-Legado abençoou a nova capital com textos 
especiais que a Congregação dos Ritos preparara para a cerimônia.

O ponto alto foi aquele em que o Hino Nacional, seguindo-se 
à consagração da hóstia pelo Legado do Papa, fez eriçar a pele da enorme 
multidão de joelhos e com lágrimas nos olhos.

Há muitos anos, nessa mesma data, os brasileiros lamentavam o 
enforcamento do grande mártir de sua independência. Naquele momen-
to, choravam também, mas de alegria pela vitória do esforço de milhares 
de candangos que, comandados por mim, haviam virado uma página da 
História do Brasil.

“Da Bahia de todos os Santos a Piratininga e ao Rio de Janeiro, 
sob o impulso do exemplo sempre vivo da nobreza de Anchieta e encoraja-
do pelas proezas heroicas das 'Bandeiras do Sul' e das 'Jornadas do Norte', 
pelo arrojo do seu presidente, o Brasil assenta os alicerces de sua nova capi-
tal, num planalto central de seu imenso e rico território, qual um guardião 
sobre os destinos da Nação. Brasília há de constituir um marco miliário na 
história já gloriosa das terras de Santa Cruz, abrindo novos horizontes de 
amor, de esperança e de progresso entre suas gentes que, unidas na mesma 
fé, tornar-se-ão aptas aos maiores cometimentos” – assim falou o Papa João 
XXIII, saudando e abençoando Brasília e os brasileiros.

Por ocasião da elevação da hóstia, o coro entoou a Missa da 
Coroação, de Mozart, e, em seguida, a Banda do Corpo de Fuzileiros Na-
vais tocou o Hino Nacional. Acenderam-se os holofotes. Iluminaram-se os 
arranha-céus de vidro. Jatos de luz colorida começaram a varrer o céu de 
Brasília. O espetáculo era deslumbrante e comovedor.

Durante aqueles últimos três anos, minhas reservas físicas ha-
viam sido postas à prova até o extremo de sua capacidade de resistência. 
Dois médicos, sem que eu o soubesse, não arredavam pé de mim. Estavam 
ali para o que desse e viesse, já que, dois meses antes, eu fora vítima de 
um distúrbio circulatório. Sarah tomara essa providência, por saber o que 
a inauguração de Brasília iria significar para mim. Seria uma sucessão de 
emoções violentas. Um desafiar de impactos incontroláveis sobre o sistema 
nervoso.
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De fato, sentia-me tenso desde que chegara ao Planalto. Tudo 
me comovia. Quando os ponteiros marcaram 20 minutos do dia 21 de 
abril, e vi o espetáculo de som e de cores que se armara no céu e olhando 
em torno, vi a multidão contrita, não consegui me conter.

Cobri o rosto com as mãos e chorei.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

A luta antes da inauguração

Nos primeiros meses de 1960, recrudescera o movimento de re-
sistência à mudança para Brasília. Os udenistas trabalhavam o funciona-
lismo do Congresso, no sentido de que ele se opusesse à transferência. 
Inimigos do governo agiam nas repartições públicas, explorando os casos 
pessoais dos servidores. Problemas de educação dos filhos, a cessação da 
residência em apartamento próprio, a perda do emprego extra em qualquer 
setor privado – tudo isso era lembrado aos que iam para Brasília, de forma 
a irritá-los e predispor-lhes o ânimo para uma reação.

Foi nesse período que as empresas de transportes – aéreo e rodovi-
ário – organizaram excursões turísticas à nova capital. Os ônibus e os aviões 
faziam a viagem superlotados. Depois, tornou-se chique um fim de semana no 
Planalto. Grã-finas eram vistas, submetendo suas toaletes á implacável poeira 
do Planalto. Surgiu, então, um novo gênero de negócios no país; nas agências 
de turismo eram vendidos vidrinhos cheios da famosa poeira.

Quem ia a Brasília duas vezes, revelava com espanto, a diferença 
constatada entre as duas viagens. A “cidade do ali vai ser” passava a ser a 
“Cidade da Esperança” – segundo André Malraux. Lembro-me da pergun-
ta que o ilustre escritor e ministro da Cultura do governo da França me 
fez no interior do avião, na viagem de volta: “Como o senhor conseguiu 
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construir esta cidade em pleno regime democrático? Obras, como Brasília, 
só são possíveis sob uma ditadura!”

De fato, foram enormes as dificuldades que tive de vencer, para 
levar avante o projeto da transferência da capital. Sucederam-se, no Con-
gresso e na imprensa, as vozes que se ergueram para condenar a ideia. Em 
agosto de 1959, o senador Jefferson Aguiar, do PSD, apresentou um pro-
jeto de emenda constitucional, referente à mudança da capital, e justificou 
sua proposição, com as seguintes palavras: “O território do futuro municí-
pio federal está fixado em 5,8 mil quilômetros quadrados. Proponho que 
seja, apenas, de 1,5 mil quilômetros quadrados por parecer-me aconse-
lhável não alargar muito a sede da Capital do país, a fim de não se tornar 
necessário criar outras entidades, problema que naturalmente surgiria...” Já 
o senador Othon Mader, da UDN, propôs, em outubro de 1958, que fosse 
prorrogada a data fixada para a inauguração de Brasília, e esclarecia: “Apre-
sentei à consideração do Senado o Projeto de Lei, que tomou o número 24 
de 1958 e que visa a adiar, por 10 anos, a instalação da capital da Repúbli-
ca, procedendo-se à sua transferência em 21 de abril de 1970, declarando: 
“A mudança de uma capital, como a do Brasil, com sessenta milhões de 
habitantes e 8 milhões de quilômetros quadrados, não poderá operar-se de 
um dia para o outro...”. E, num segundo pronunciamento, o senador João 
Villas Boas apresentou, em nome da UDN, o “Projeto de Retardamento 
de Brasília”. E, por fim, desejo lembrar as palavras do líder da oposição, o 
deputado Otávio Mangabeira. “Só um colapso geral da vontade explicaria 
o que vai pelo Brasil. Ninguém – mas ninguém mesmo – acredita que 
Brasília, uma cidade em construção, possa oferecer condições de vida aos 
funcionários e dê funcionamento aos órgãos que para lá estão sendo arras-
tados. Nós todos, com exceções individuais apenas, simulamos acreditar 
no milagre. O historiador de amanhã achará nos jornais, nos Anais do 
Congresso e até em livros, depoimentos que dão Brasília como acabada, 
perfeita em 1960, e o senhor Juscelino Kubitschek como o homem que 
transformou a nação num coro feliz para louvar-lhe a grandeza, a sabedoria 
e o poder. É contra essa vergonha que estou clamando. Vejo Brasília, no 
momento, apenas como um símbolo do regime de subversão – se é que 
isto é regime – em que vivemos. Todos fingem acreditar que vão viver e 
funcionar em Brasília. Eu quero viver para ver o Congresso mudar-se a 21 
de abril de 1960 e funcionar no deserto goiano – é só vendo que acredito.”



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

A despedida do Rio

O que distinguia Brasília de outras cidades, do tipo “artificial”, 
segundo a conceituação dos geógrafos franceses Brunhes e Vallaux, é que 
ela foi construída sem qualquer motivação de natureza pessoal. Surgiu 
como um impulso de bandeirismo, tendo como objetivo o deslocamento 
da fronteira demográfica para a complementação da posse do território 
que só existia no mapa.

Sua origem teve por base a isenção. Nenhuma pressão de caráter 
discutível se fez sentir para transformá-la em realidade. Nem sentimen-
to regionalista, nem qualquer incompatibilidade política. Sendo mineiro, 
vetei a questão de localizá-la no Triângulo Mineiro, onde sua construção 
seria grandemente facilitada. Brasília impôs-se por suas raízes históricas e 
pela conjugação de numerosos fatores sociológicos. Lúcio Costa, ao definir 
o significado plástico da concepção da nova capital, escreveu, com admi-
rável precisão: “Não é uma urbis, é uma civitas.” O que eu tinha em vista 
não era construir apenas uma cidade, por muito revolucionária que fosse, 
mas edificar uma nova República. Iria criar no país as condições necessárias 
para a abertura de uma etapa diferente na história – a etapa da maturidade 
nacional, ajustada às exigências do desenvolvimento, imposto pela nova 
idade do mundo.
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Daí a razão por que esforcei-me por emprestar a maior solenida-
de possível aos atos administrativos que assinalaram o término do funcio-
namento do governo no Rio. A votação do Estatuto da Guanabara repre-
sentou, pois, a última e uma das mais renhidas batalhas que tive de travar 
no Congresso, antes da transferência da sede do governo. No início, era 
quase nula a perspectiva de decretar-se o Estatuto. Entretanto, a obstrução 
promovida pela UDN acabara dando ao governo o que mais ele desejava: 
liberdade para agir politicamente no ex-Distrito Federal, enquanto se fa-
zia a mudança para Brasília. Percebendo a tempo o erro em que haviam 
incidido, os udenistas apressaram-se em favorecer a aprovação do projeto 
de lei do Estatuto, e o deputado Rondon Pacheco, numa manobra hábil, 
transferiu a responsabilidade da aprovação do projeto para o presidente 
da Câmara, Ranieri Mazzilli. A votação do Estatuto da nova unidade da 
Federação e a necessidade de se indicar um governador provisório, ao invés 
de um interventor, teve, como consequência, a desarticulação de vários es-
quemas políticos laboriosamente armados, visando ao controle do governo 
da nova unidade da Federação.

Queixavam-se os cariocas – e com razão – da falta de autonomia 
política. A administração, submetida a um regime especial, com prefeito 
nomeado e Câmara eleita, tinha de resultar no que, de fato, sucedeu: o caos 
administrativo. Quase todo o orçamento do Rio era para o pagamento do 
seu funcionalismo, e, estouradas as verbas, os problemas da cidade se agra-
vavam continuamente, fazendo prever, para breve, o colapso dos serviços 
urbanos.

Essa situação deveria ser corrigida, e a oportunidade para a cor-
reção surgira com a mudança da sede do governo federal para Brasília. A 
hora requeria, pois, ponderação e bom senso. Os partidos deveriam agir 
com absoluta isenção, a fim de que se conseguisse organizar, de maneira 
prática e racional, a estrutura do novo Estado. Ao invés disso, o que ocor-
reu foi uma desenfreada disputa pelo controle político da Guanabara. A 
UDN, de um lado, e o PTB, do outro, entraram em choque, cada um 
julgando-se credenciado a impor as condições que lhes pareciam mais fa-
voráveis. O PSD, por sua vez, embora eleitoralmente fraco, esperava con-
tar com o meu apoio – já que eu era pessedista – para obter o governo do 
novo estado.
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Estabeleceu-se a confusão. Agitaram-se a Câmara e o Senado. 
Valendo-me da cooperação de políticos de outros estados, consegui en-
caminhar o assunto no rumo que me interessava, isto é, colocando-o em 
bases não partidárias. Surgiu, então, o Estatuto, com a nomeação de um 
governador provisório. Em face da nova situação, movimentaram-se, outra 
vez, os partidos – desta feita apenas os que integravam o situacionismo 
– cada um pretendendo indicar um governador retirado de suas fileiras. 
Diante das múltiplas reivindicações, quer do PSD, quer do PTB e, mesmo, 
do PR – as organizações que me apoiavam – decidi tomar a atitude que 
mais convinha aos cariocas: escolher um governador apolítico, inteiramen-
te desvinculado dos interesses em jogo, e pessoa da minha mais absoluta 
confiança. O escolhido foi o então ministro José Sete Câmara, chefe da 
Casa Civil da Presidência.

A escolha não poderia ser mais acertada e, por isso mesmo, teve 
a virtude de agradar a todas as facções políticas. Resolvido o problema da 
estruturação do estado, solicitei ao Congresso um crédito até 3 bilhões de 
cruzeiros para a complementação das obras a cargo da SURSAN e, no dia 
8 de março, assinei um decreto convertendo o Palácio do Catete em Mu-
-seu da República, vinculado ao Ministério da Educação e Cultura. No dia 
16 de abril, assinei outro decreto determinando a incorporação à Bandeira 
Nacional de uma nova estrela, a qual representaria o estado da Guanabara.

Assim, todas as providências haviam sido tomadas para a trans-
ferência da sede do governo. No dia 19, recolhi-me mais cedo, pois, no 
dia seguinte, eu e minha família seguiríamos, já de mudança, para Brasília. 
Convoquei todos os funcionários do palácio para uma reunião que teria 
lugar às 9 horas da manhã seguinte, no meu gabinete. Aquela seria a minha 
última noite no Laranjeiras, com o Rio funcionando ainda como sede do 
governo da República.

Eram 9 horas da manhã do dia 20 quando cheguei ao Catete. 
Viajavam comigo, no carro, Sarah, Márcia, Maristela e minha mãe, que 
viera de Minas para seguir conosco, a fim de assistir à inauguração de Bra-
sília. Estávamos todos silenciosos, tocados antecipadamente pela emoção 
da próxima partida.

Enquanto o carro rodava, na direção do Catete, rememorava 
o que acontecera naqueles últimos dias, e sentia-me, de fato, comovido. 
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Quando chegamos, havia uma pequena multidão estacionada junto às gra-
des do palácio. Ao chegar ao primeiro andar do Catete, todos os funcioná-
rios da presidência já ali se encontravam. Reuni-os no Salão Nobre e disse-
-lhes que aquela era a última vez em que estaríamos juntos sob aquele teto. 
O palácio fora convertido em Museu da República e poderíamos voltar ali 
individualmente, numa espécie de peregrinação de saudade, apenas para 
recordar as horas alegres e de tensão que, nele, havíamos vivido. Falou, 
em seguida, o jornalista Valdemar Bandeira, decano da Sala de Imprensa, 
agradecendo as atenções com que eu sempre tratara os representantes dos 
jornais cariocas.

O ambiente estava pesado, pois a cerimônia, embora íntima, aca-
bara apresentando um caráter solene. Eu próprio, de natural expansivo e 
comunicativo, sentia-me tolhido. Despedi-me, em seguida, dos presentes, 
apertando a mão de cada um, e o mesmo fizeram Sarah e as meninas. Ter-
minada a reunião, desci a escadaria do palácio, ladeado pela família e acom-
panhado de todos os presentes. Quando cheguei à calçada, recebi carinhosa 
homenagem por parte dos alunos da Escola Rodrigues Alves, que funciona 
na esquina das ruas do Catete e Silveira Martins. Agitando lenços brancos, os 
colegiais despediam-se de mim. Nessa ocasião, Sarah não conseguiu escon-
der as lágrimas, o mesmo acontecendo com minhas filhas, Márcia e Mariste-
la. Só minha mãe conseguiu resistir ao impacto da forte emoção.

Deixando-as à porta do Catete, encaminhei-me ao encontro dos 
estudantes para abraçá-los, e fui imediatamente cercado pelo povo. Todos 
faziam questão de me cumprimentar, e os que não o conseguiam, aplau-
diam-me com entusiasmo. Assim, aquela partida, que eu esperava fosse 
simples e cordial – apenas uma despedida de amigos – convertera-se numa 
manifestação popular. Contudo, ainda havia um ato que desejava praticar, 
antes de tomar o carro que nos levaria ao aeroporto. Era assinalar, com um 
gesto, o fim de uma era do Brasil. Dirigindo-me para a porta do palácio, 
peguei os dois portões de ferro da entrada e os puxei lentamente, e com so-
lenidade, até que se fechassem. Naquele momento, o Catete deixara de ser 
a sede do governo. Estava fechado simbolicamente. Dali em diante, a resi-
dência oficial do presidente da República seria o Palácio da Alvorada, em 
Brasília. Às 10 horas, tomei o avião presidencial e segui para a nova capital.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

A mudança da capital

A missa campal terminara depois da 1 hora da manhã. O dia fora 
de sucessivas e intensas emoções. Quando cheguei ao Palácio da Alvorada, 
certo de que iria direto para a cama – pois era pesadíssimo o programa de 
solenidades do dia 21 – encontrei o Salão Nobre repleto de amigos. Eram 
pessoas, parentes nossos ou das relações de Márcia e Maristela que, não ha-
vendo conseguido acercarem-se de mim na Praça dos Três Poderes, tinham 
acorrido ao palácio para me cumprimentar.

O Alvorada estava repleto. Alguns dias antes da inauguração 
recebi numerosos pedidos, no sentido de que intercedesse junto às autori-
dades da Novacap, tendo em vista a obtenção de acomodação no Brasília 
Palace Hotel. Atendi a algumas solicitações e a outras deixei de atender, 
porque não havia, de fato, um só quarto vago quer nos hotéis, quer nos 
3,9 mil apartamentos da cidade. A solução seria alojar os amigos mais ínti-
-mos no próprio Palácio. A iniciativa, a princípio parecera sensata. Márcia 
e Maristela, deslumbradas com o grande baile de gala que se realizaria no 
dia 21 no Palácio do Planalto, tinham convidado 20 de suas amigas para 
que se hospedassem com elas no Alvorada. Cada moça tinha um namora-
do e insistira com Márcia e Maristela no sentido de que “dessem um jeito” 
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de hospedá-los também. Chamei o coronel Afonso Heliodoro, da Casa 
Militar da Presidência, e pedi-lhe que solucionasse aquele problema.

O coronel Afonso, com a habilidade que lhe é característica não 
teve dificuldades em acomodar aquelas 20 moças e aqueles 20 rapazes. 
Mandou buscar camas nos depósitos do GTB e organizou dois dormitó-
rios no palácio: um, para os rapazes, no Salão da Guarda; e outro, para as 
moças, numa das dependências do andar superior do Alvorada. As camas 
foram colocadas lado a lado, como num internato.

No Alvorada, comiam-se aos turnos, já que não havia mesa para 
tanta gente. Os salões estavam repletos, e o mesmo acontecia na Biblioteca 
e no Gabinete de Despachos, Nessa agitação, as horas foram passando. O 
dia estava amanhecendo. Deitei um pouco, apenas para relaxar os múscu-
los, e, pouco depois, já estava preparado para outra jornada de sucessivas 
solenidades e emoções.

Elas começaram às 8 horas da manhã, quando fui saudado com 
o toque de alvorada pela Banda do Batalhão de Guardas, seguido do haste-
amento da nova Bandeira Nacional. Depois dessa cerimônia, encaminhei-
-me para o Palácio do Planalto, onde receberia os 55 embaixadores que 
já me aguardavam no Salão Nobre. Encontrava-me cercado de todas as 
altas autoridades da República, e o desfile dos representantes diplomáticos 
foi realizado com imponência e solenidade. O embaixador do Uruguai 
aproveitou a oportunidade para apresentar suas credenciais, sendo assim o 
primeiro chefe de Missão Diplomática a fazê-lo, depois da inauguração da 
nova capital. O embaixador dos Estados Unidos, após cumprimentar-me, 
entregou-me a seguinte carta do presidente Eisenhower:

“Vossa Excelência certamente se lembrará de quão impressiona-
do fiquei durante o nosso encontro em Brasília, em fevereiro último, com 
o extraordinário empreendimento do governo e do povo brasileiros, cons-
truindo essa inspiradora nova capital. Nesta festiva ocasião da inauguração 
de sua grande cidade do futuro, desejo renovar minhas congratulações a 
Vossa Excelência pela sua visão e esforço e pelo esplêndido espírito de povo 
livre do Brasil, com meus calorosos cumprimentos.”

Seguiu-se a solenidade de instalação do arcebispado de Brasília, 
a cargo de D. Newton José de Almeida Batista. Coube ao Núncio Apostó-
lico executar a decisão do Papa e entregar o pálio arquiepiscopal, de acordo 
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com os dizeres da bula, lida em latim pelo Monsenhor Pio Gaspari. Teve 
lugar, em seguida, a primeira reunião ministerial, com a qual foi instalado 
oficialmente, na nova capital, o Poder Executivo. O momento foi de emo-
ção. Jornalistas de 30 nacionalidades, vindos dos mais distantes pontos da 
Terra, ali estavam documentando a solenidade histórica. Instalado o gover-
no da nova capital, assinei o primeiro ato oficial: uma mensagem, dirigida 
ao Congresso Nacional, propondo a criação da Universidade de Brasília. 
A Universidade seria uma organização em moldes novos e revolucionários. 
Era uma ideia que desde muito me preocupava e que seria uma espécie de 
coroamento, no plano cultural, da sucessão de iniciativas avançadas, na 
qual se inseria o meu conceito do que deveria ser uma cidade do futuro.

No Salão de Despachos, posei ao lado dos ministros para os 
fotógrafos e, depois, os jornalistas me cercaram, desejando entrevistas. 
Que poderia dizer naquela hora? O momento não era de palavras, mas de 
contemplação de acontecimentos históricos. Junto ao Palácio do Planalto, 
estava o edifício do Congresso. Desci a rampa e me dirigi à sede do Le-
gislativo. Os que me olhavam não ocultavam a preocupação pelo cansaço 
que revelava na fisionomia. Um candango, no pé da rampa, ostentava um 
rústico cartaz: “Queremos Juscelino.” Bati-lhe no ombro, agradecendo-lhe 
a homenagem singela, e rumei para o Congresso. Coube ao vice-presiden-
te João Goulart fazer a declaração solene da instalação do Congresso na 
nova capital. Deixando o edifício, minutos depois, compareci ao Palácio 
da Justiça, a fim de instalar o Judiciário, completando assim, na praça do 
mesmo nome, a inauguração dos Três Poderes. À 1 hora da tarde, encerrei 
o programa das solenidades daquela manhã, inaugurando o marco histó-
rico que assinalava o nascimento de Brasília como capital da República. 
Tratava-se de um bloco de concreto, revestido de mármore, que tinha em 
seu interior um modelo da cidade, assim como um repositório de opiniões 
sobre a cidade emitidas pelas mais diversas personalidades. Ao monumento 
se incorporou uma escultura, em granito, da minha cabeça e, ao lado, foi 
gravada esta inscrição: “Ao presidente Juscelino Kubitschek, que desbravou 
o sertão e ergueu Brasília com audácia, energia e confiança, a homenagem 
dos pioneiros que o ajudaram na grande aventura.”

O tempo era curto. Teria de voltar ao Alvorada para almoçar, 
atender a alguns assuntos urgentes e preparar-me para a programação da 
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tarde, que seria, igualmente, compacta e exaustiva. Assim, enquanto o 
povo cantava e dançava na Praça dos Três Poderes, retornei ao convívio da 
família, certo de que, no contato com os meus, obteria o relaxamento dos 
nervos de que tanto estava necessitado.

O descanso, porém, foi rápido. Mal almocei, e teria de sair de 
novo. Às 2h30min da tarde já me encontrava no Eixo Rodoviário, a fim de 
assistir à parada militar e ao desfile dos “candangos”. Uma revoada de pom-
bos marcou o início da parada, sob o comando do general Luís Guedes. 
Aviões da Força Aérea – a “Esquadrilha da Fumaça” – realizaram um show 
no céu, praticando evoluções audaciosas e voos rasantes. A tarde, a cada 
momento, tornava-se mais majestosa, dando a impressão de que a nature-
za decidira participar, também, do júbilo dos homens. Nuvens coloridas 
deslizavam no céu, impelidas por uma suave brisa que soprava dos sem-fins 
do Planalto. Pouco depois, um arco-íris de vivas cores surgiu, cortando a 
abóbada de ponta a ponta. Pedi ao locutor de uma estação de rádio, que 
se encontrava ao meu lado, que chamasse a atenção do povo para o Arco 
da Aliança, como que a simbolizar a associação dos elementos naturais ao 
magnífico espetáculo, num augúrio de futuro feliz para Brasília.

O show comemorativo da inauguração ainda não terminara. Fin-
do o desfile militar, teve lugar um espetáculo inédito e edificante: a Para-
da dos Candangos. Mais de cinco quilômetros de caminhões, escavadeiras, 
guindastes, tratores, jipes e até bicicletas se postavam ao longo do Eixo Mo-
numental. Eram os heróis anônimos da construção de Brasília que ali se 
encontravam, esperando sua vez de homenagear o presidente da República.

A um sinal meu, teve início a parada. No primeiro carro, vi-
nham os dirigentes da Novacap; a seguir, os estudantes uniformizados; 
depois centenas de caminhões carregados de candangos, que empunhavam 
suas ferramentas de trabalho como autênticas armas. Por fim, desfilava 
toda a maquinaria empregada em terraplenagem, escavação, remoção e 
construção.

Foi este um dos momentos de maior vibração daquela tarde glo-
riosa. Terminado o desfile, o povo acorreu ao palanque. Dali, em carro 
aberto, em pé, ao lado de amigos mais íntimos, percorri as principais ruas 
da cidade, e tomei o caminho do Palácio da Alvorada. Assim que a noite 
desceu, teve lugar uma espetacular queima de fogos de artifício na plata-
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forma do Eixo Rodoviário. Hora e meia de espetáculo ininterrupto que, 
segundo os técnicos que o dirigiram, foi o mais soberbo show pirotécnico 
já apresentado no Brasil. Ali se improvisou, pouco depois, um baile, e 
a multidão, comandada pelos acordes da Banda do Corpo de Fuzileiros 
Navais, passou a cantar e a dançar, enquanto eu e Sarah, do outro lado da 
cidade, abríamos os salões do Palácio do Planalto para uma recepção de 
gala, oferecida a mais de três mil convidados.

Vivi, naquele 21 de abril de 1960, as maiores emoções de minha 
vida. O caminho, longamente trilhado a serviço do meu país, atingira uma 
eminência que me permitia ter uma visão de conjunto do que, até então, 
conseguira realizar. Parei para respirar, pois a jornada fora áspera e incruenta. 
Essa parada, entretanto, não queria dizer cessação de atividade. Constituíra, 
antes, uma pausa, de natureza psicológica, tendo como objetivo uma avalia-
ção das reservas de energia do meu espírito. Afinal, aqueles últimos três anos, 
eu vivera, sonhara, comera e dormira em função de uma data: 21 de abril 
de 1960. Entretanto, já outro marco fixara-se na mente: 12 de setembro de 
1960 – dia do meu aniversário natalício. Nesta data, estariam concluídas 
as obras suplementares de Brasília. Assim, quando parei para respirar, não 
alimentava qualquer intenção de repouso físico. Restavam-me apenas alguns 
meses de governo e iria aproveitá-los na mesma cadência anterior. Uma pa-
rada, naquele momento, significaria a estagnação e o esfriamento no ritmo 
que havia tornado possível o milagre da nova capital.

Num intervalo das festividades, Sarah foi encontrar minha mãe, 
debruçada numa das janelas do Alvorada, contemplando Brasília em si-
lêncio. Olhava o perfil majestoso da cidade – a linha dos arranha-céus, o 
faiscar das paredes de vidro, as imensas avenidas, os engenhosos trevos ro-
doviários, o lago que se abria como uma esmeralda líquida, a imponência 
dos palácios governamentais, concebidos segundo uma técnica arquitetô-
nica revolucionária, predominantemente plástica.

Minha mãe observou tudo aquilo em silêncio, profundamente 
absorta na contemplação. E depois, virando-se para Sarah, que se encon-
trava ao seu lado, comentou:

– Só mesmo o Nonô seria capaz de fazer tudo isto.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

A campanha contra Brasília continua

Brasília estava inaugurada. Abria-se uma nova fase na vida do Bra-
sil. Em meados de 1960, todas as metas anunciadas antes de minha posse, 
estavam concluídas ou em vias de conclusão. O clima que se respirava era 
de plena liberdade. Consolidara-se a Democracia, com a desmoralização 
dos golpistas de 1955.

A UDN, que havia passado quase todo o meu governo rondan-
do os quartéis, reconheceu por fim que, em face da nova realidade que era 
Brasília, se fazia necessária uma reformulação da sua atitude política. Não 
adiantava negar o óbvio. Tornava-se irrisório e contraproducente alegar 
que não existia o que todos proclamavam.

Entretanto, Brasília, se por um lado muito me fortalecia perante 
a opinião pública, dera origem, por outro, a uma desconfiança, nos círcu-
los oposicionistas, de que eu pretendia aproveitar a circunstância de me 
encontrar no auge da popularidade para golpear a Constituição. Temiam 
que eu pudesse alimentar secretos propósitos de reeleição e que aproveita-
ria a oportunidade da mudança da sede do governo para forçar a aprova-
-ção de uma reforma constitucional, tendo em vista objetivos continuístas. 
Enfureceram-se, então, os radicais, transformados de súbito em impeni-
tentes “legalistas”.
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Essa transformação no comportamento dos oposicionistas tive-
ra início quando ficara patente que a inauguração de Brasília far-se-ia, de 
fato, no dia 21 de abril. Diversas manobras foram tentadas em 1959, com 
a finalidade de se retardar a inauguração, de forma a desmoralizar-me em 
face dos compromissos que eu tomara com a Nação. Nos dias da inaugu-
ração, alguns udenistas sentiram-se apreensivos. A “sepultura política”, que 
Brasília iria ser para mim, transformara-se num pedestal de glorificação. 
Em face daquele desfecho imprevisto, alguma coisa deveria ser feita. Era 
urgente – concluíam – que se dissipasse, na imaginação do povo, aquele 
incômodo mito.

A inauguração de uma cidade – aliada simultaneamente à trans-
ferência da sede do governo – oferece campo para que nem tudo ocor-
ra como fora programado. Em Brasília verificaram-se diversos incidentes 
desagradáveis, principalmente no que dizia respeito a acomodações para 
autoridades e parlamentares. O deputado Neiva Moreira, que superinten-
deu a mudança, realizara um trabalho considerado impossível por muitos: 
num só dia, alojou 240 deputados, atendendo às reclamações de nume-
rosos deles que, esquecidos do atropelo da hora, faziam exigências ridícu-
las. Entretanto, em face da grandiosidade das festas oficiais e da natural 
balbúrdia inerente a uma situação de emergência como aquela, muitos 
“casos” não puderam ser resolvidos a contento. A Oposição aproveitou-se 
da ocasião para bradar, aos quatro ventos, que Brasília não oferecia “con-
-dições mínimas de habitabilidade”. Os oposicionistas, porém, não tinham 
olhos para ver, a não ser o “mito”, que, com urgência, deveria ser desfeito. 
Assim, enquanto se realizavam as festividades da inauguração, o deputado 
João Agripino, indiferente ao que ia pela cidade, percorria os edifícios de 
apartamento à cata de descontentes com os alojamentos que lhes haviam 
sido proporcionados, a fim de obter assinaturas para o requerimento de 
instauração da CPI contra à Novacap. Esse trabalho, segundo me infor-
-maram, resultou inútil. Muitos deputados, conquanto descontentes com 
a Comissão de Transferência para Brasília, não deixaram de reconhecer que 
todos se encontravam em face de uma emergência e que tudo seria norma-
lizado assim que terminassem as festividades.

E não somente nos círculos da Câmara dos Deputados, a mano-
bra de desmoralização de Brasília foi tentada. No Senado ocorreu, igual-
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mente, um movimento de arregimentação de descontentes, que não dei-
xou de ser curioso. Esse movimento foi denominado a “Revolta dos 19””, 
e constituiu um dos episódios mais característicos do nosso subdesenvolvi-
mento político e cultural.

Entre os atropelos da mudança, 19 senadores, que haviam segui-
do para Brasília, acharam tudo péssimo e decidiram voltar para o Rio. Até 
aí, não há nada de mais. O importante, segundo revelaram alguns jornais 
da Oposição, inclusive o Diário de Notícias – órgão udenista exaltado – era 
que aqueles senadores estavam dispostos a “reabrir simbolicamente o Sena-
do no Rio, até que Brasília garantisse o funcionamento real do Congresso”.

Verificara-se, assim, que, enquanto o governo, fazendo sacrifí-
cios inauditos, procurava fazer a integração de 6 milhões de quilômetros 
quadrados do território nacional, os 19 senadores rebeldes ameaçavam as 
instituições, desejando forçar uma dualidade do Poder Legislativo.

A ação dos oposicionistas, porém, não se limitou a “ameaças” 
ao regime e a mobilizar os descontentes para a constituição de uma CPI 
contra a Novacap. Atemorizados pela popularidade de que eu desfrutava, 
resolveram instalar a UDN na nova Capital, numa atitude de advertência 
ao governo de que a “guerra”, travada no Palácio Tiradentes, no Rio, iria se 
repetir sob as cúpulas invertidas, que emprestavam um toque espacial ao 
cenário da Praça dos Três Poderes, em Brasília. 

Desde logo ficou evidente que os radicais já não dispunham do 
antigo prestígio de que haviam gozado no início do governo. A reunião do 
diretório nacional resultara, sensacionalmente, numa categórica manifes-
tação de apoio do partido à mudança da Capital. “Onde está o governo, aí 
deve estar a oposição” – declarara Magalhães Pinto, presidente da agremia-
ção. O governador Juraci Magalhães criticara, em tom severo, a atitude dos 
19 senadores oposicionistas que insistiam em hostilizar a nova Capital. E, 
por fim, o líder mudancista, Emival Caiado, recebera um voto de louvor.

A posição da UDN era, na realidade, difícil. Ela nunca pensara 
ou agira em termos nacionais. Esses antimudancistas nunca analisaram os 
benefícios que Brasília, mesmo antes de sua inauguração, já trouxera à 
Nação e quais as vantagens, em todos os sentidos, que aquela obra revo-
lucionária, inegavelmente, proporcionaria ao Brasil dentro de uma dezena 
de anos.
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Daí a situação inconfortável em que se encontraram após a mu-
dança da capital. Os realistas, como Magalhães Pinto, Juraci Magalhães, 
Antônio Carlos Magalhães, Euvaldo Diniz e outros, aceitaram a realidade 
e a ela se ajustaram. Os radicais, porém, como Adauto Lúcio Cardoso, 
João Agripino e Oscar Correia, insistiram em manter acesa a chama, que 
já não resplandecia, mas apenas bruxuleava. Fazia-se necessária, pois, uma 
tomada de posição. Os radicais passaram, então, a engendrar pretextos; a 
fabricar crises; a tentar converter Brasília, que me fortalecera e populariza-
ra, num foco de escândalos, forjados ou imaginários.

A mudança de cenário prejudicara a UDN e seus coligados. 
Quando Adauto Lúcio Cardoso discursou na Câmara exigindo o cumpri-
mento da promessa, feita pela maioria, de que daria número para a consti-
tuição da CPI contra a Novacap, sentiu que sua eloquência se perdera no 
vazio. A tranquilidade da atmosfera do Planalto não era propícia aos ar-
roubos tribunícios. Entretanto, um fato não deixava de preocupar os ude-
nistas: o ambiente freneticamente juscelinista que prevalecia na Capital. 
Surgiu, então, a questão do continuísmo. Os udenistas não ignoravam que 
se tratava de uma imputação falsa, mas aferraram-se a ela. Como o general 
Lott não havia comparecido às festas de inauguração de Brasília, denun-
ciaram sua ausência como um sintoma de que eu já alijara o candidato do 
situacionismo dos círculos oficiais, a fim de obrigá-lo a retirar sua candi-
datura. Veicularam, pouco depois, que Lott não comparecia porque estava 
agastado comigo por não haver recebido um convite especial, como o que 
fora endereçado a Jânio Quadros. Era outra balela, maquinada com o deli-
berado propósito de susceptibilizar certas áreas militares. Desfeita a “crise” 
da candidatura Lott, voltaram-se os oposicionistas para a Constituição, 
exigindo sua vigência integral. Se havia quem não dispusesse de qualquer 
autoridade moral para exigir respeito à Carta Magna, esta seria justamente 
a liderança udenista. Pouco antes da transferência do governo para Brasí-
lia, repeli diversas tentativas de continuísmo, promovidas por congressistas 
que me apoiavam, quer elas se apresentassem sob a fórmula do mandato-
-tampão, quer da prorrogação pura e simples do mandato e, mesmo quer 
sob a instituição de um regime especial, tendo como finalidade a conclusão 
de todas as obras de que, naquele momento, o Brasil necessitava.
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Apesar da minha nunca discutida formação democrática, a 
Oposição, sentindo o terreno lhe fugir sob os pés, insistia na tecla do conti-
nuísmo. Em face da insistência, fiz divulgar por intermédio do Ministério 
da Justiça uma nota oficial que atirou a última pá de cal nos arreganhos 
legalistas dos tradicionais conspiradores.

“Quase todos os que atualmente acusam o presidente da Re-
pública de golpista” – dizia a nota – “em 1955 pregaram o “estado de 
emergência”, a revolução e o golpe, antes e após as eleições. Pretenderam, 
àquela época, não somente subtrair ao então governador de Minas Gerais 
o direito de candidatar-se, como também, depois de eleito, conspiravam 
contra o regime e tentaram impedir-lhe a posse. Em duas palavras: a maior 
parte dos “legalistas” de hoje é constituída pelos golpistas de ontem, que 
mudam de atitude segundo suas conveniências em cada momento. O que 
não mudou, nem mudará, é a posição do Sr. Juscelino Kubitschek, que 
agora, como no passado, defende a pureza dos ideais democráticos. O pre-
sidente da República não aceita e não aceitará outra solução que não seja 
simplesmente esta: no dia 31 de janeiro de 1961, transmitirá o cargo ao seu 
sucessor, livremente escolhido pelo voto da maioria do povo.”



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Brasília – fronteira entre dois Brasis

Enquanto a Oposição deblaterava, tentando reacender a mecha 
da subversão que desde 1955 fora a característica de seu comportamento 
político, eu me voltava, outra vez, para os grandes problemas nacionais, 
procurando resolvê-los com a rapidez exigida pela exiguidade do tempo 
de governo que me restava. Vivíamos, naquela época, um período de tran-
sição. Brasília fora o marco que assinalara a fronteira que separava dois 
Brasis. De um lado, ficara uma Nação de 460 anos, litorânea, rotineira, 
pessimista, subdesenvolvida; e, do outro, nascida no dia 21 de abril, uma 
outra audaz, corajosa, confiante, otimista e, sobretudo, atrevida. Em face 
da nova fronteira, que impunha novos métodos de ação, teria de me des-
dobrar, já que além da complementação das trinta e uma metas adminis-
trativas, um novo e importante setor se abria, exigindo minha permanente 
atenção: os problemas relacionados com a consolidação de Brasília como 
capital do país.

O Legislativo estava em pleno funcionamento e o mesmo acon-
tecia em relação ao Judiciário. Entretanto, os representantes de ambos esses 
Poderes ainda estavam sujeitos a certo desconforto, em face da escassez de 
residências. Através de entendimentos que realizei com o presidente do 
Supremo Tribunal e com as mesas diretoras das duas Casas do Congresso, 
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resolveu-se que os que não dispunham de casas se hospedariam no Brasília 
Palace Hotel, enquanto seus apartamentos não ficassem prontos.

Se a crise habitacional já era séria para as autoridades e para o 
funcionalismo, ela se tornara ainda mais grave nos meses que se seguiram 
à inauguração, dada a crescente e incontrolável afluência de forasteiros. 
Diariamente, chegavam novas levas de candidatos a “cidadãos de Brasília”. 
Vinham de todas as partes do país, atraídos não só pelo desejo de conhecer 
a Cidade da Esperança, mas, também, pela convicção de que nela – se-
-gundo se dizia – existiam oportunidades para todos. A “Cidade Livre” – o 
antigo Núcleo Bandeirante – crescia espantosamente. Do outro lado de 
Brasília, existia Taguatinga – uma cidade-satélite – cujo desenvolvimento 
era impressionante. Na época da inauguração de Brasília, ela já tinha uma 
população de cerca de 15 mil habitantes. Havia, também, Sobradinho – 
outra cidade-satélite – cujo desenvolvimento era espantoso até para mim 
que com frequência a visitava. Todos esses núcleos populacionais reque-
riam permanente atenção. Representavam os primeiros frutos da política 
de integração nacional que vinha realizando, tendo Brasília como base ou 
foco de irradiação. E que dizer-se, então, das centenas de localidades que 
iam surgindo à margem das grandes rodovias recém construídas? Mas exis-
tiam, também, os problemas internos de Brasília. A cidade fora construída 
em três anos e meio. Seria natural, pois, que se verificassem falhas, desajus-
tamentos, defeitos, quer técnicos, quer de construção.

As falhas existiam, e depois do dia 21 de abril dediquei-me 
não só a corrigi-las, mas, igualmente, a realizar as obras complementares. 
Terminadas as festividades da inauguração e cessado o afluxo de turistas, 
redobraram-se as atividades em todos os setores da Novacap. Concluíam-
-se apartamentos da noite para o dia. Aperfeiçoavam-se as instalações de 
luz, gás e esgotos. Distribuíam-se novos telefones. Pavimentavam-se ruas e 
avenidas. Inauguravam-se escolas. Promovia-se a abertura de restaurantes 
e de novos hotéis.

Modificava-se, aos poucos, a vida da nova capital. O antigo can-
teiro de obras já permitia certa convivência humana. As famílias buscavam 
umas às outras, formando pequenas comunidades em cada superquadra. 
Recorria-se à vida associativa para enfrentar a solidão do Planalto. O Ro-
tary Club reunia-se semanalmente: O Iate Club começava a construção de 
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sua sede, O Jóquei Club, polarizando a preferência da população, tivera 
suas ações esgotadas no mercado num incrível período de tempo.

Nos círculos políticos o ambiente já era de compreensão e boa 
vontade. Desfizera-se a irritação de alguns deputados e senadores, caracte-
rísticas de todo período de adaptação. Durante o dia, trabalhavam todos – 
cada um no seu setor de atividade e, à noite, reuniam-se os transplantados 
para os saraus tranquilos que se prolongavam até que chegasse o sono. Para 
os que amavam a boêmia, existiam as boates – Chez Wily, Macumba e 
Pilango – nas quais se bebia uísque e se dançava.

Certa vez, depois do jantar, deixei o Alvorada com o coronel Di-
lermando Silva e Oswaldo Penido e saímos para fiscalizar as obras. A noite 
era fria e chovia bastante. Quando chegamos ao alto do Cruzeiro, deixei 
o carro e encaminhei-me para um alojamento de operários, ali existente. 
Havia uma fogueira acesa sob um toldo e, em torno dela, viam-se dois 
operários. Os candangos voltaram-se e quando me reconheceram, fizeram 
menção de levantar. Obriguei-os a permanecer como estavam. Tomei um 
caixote e sentei-me, também, perto do fogo.

Conversamos durante algum tempo sobre Brasília. Um deles – 
muito falante – lembrou fatos e incidentes da penosa jornada: o início das 
obras, as dificuldades vencidas, os primeiros edifícios, a abertura das ruas 
e avenidas e, por fim, o esplendor das festas da inauguração. Houve um 
momento de silêncio. Instintivamente, voltamos os olhos e contemplamos 
Brasília, que se estendia em torno de nós, faiscante de luzes. O espetáculo 
era deslumbrante. Pilheriei com o candango: “É, meu velho. Levei três 
anos preparando esta noiva que, no fim, vai se casar com outro.”

O candango olhou-me fixamente e respondeu com bom hu-
mor: “O senhor me desculpe, mas não penso do mesmo jeito. Não foi à toa 
que o senhor perdeu tanto tempo com ela.” E, depois de sacudir a cabeça, 
acrescentou: “Quem vai casar com ela é o senhor mesmo, presidente.”

Naquele momento, não era apenas Brasília que me preocupava. 
Habituara-me a contemplar o Brasil, sempre numa visão de conjunto. É 
Verdade que, em cada período, havia uma obra prioritária. Todas as ma-
nhãs, a primeira coisa que fazia ao chegar ao meu gabinete era examinar 
o grande mapa do Brasil que estava pendurado na parede, atrás da minha 
mesa de trabalho. Nele, era atualizado diariamente o estágio progressivo 
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de cada Meta. Quando, por acaso, percebia que uma obra não vinha se 
desenvolvendo no ritmo desejado, tomava o avião e ia apurar pessoalmente 
as razões do atraso.

Enquanto se processava a consolidação de Brasília, eu lançava as 
vistas para outras obras monumentais, cujos objetivos eram da maior rele-
vância e se vinculavam à posse, pelos brasileiros, do seu imenso território. 
Tratava-se do que denominei “A aproximação da Fronteira Ocidental”, isto 
é, realizar em pleno século XX, mas em outras condições e sob a inspiração 
de ideais verdadeiramente nacionais, o que os bandeirantes haviam levado 
a efeito nos meados do século XVII.

A rota a seguir seria a mesma, mas os objetivos eram diferentes. 
Os desbravadores do Brasil menino andaram à cata do ouro e, nessa busca, 
recuaram a linha de Tordesilhas e traçaram, com a ponta de suas botas, no-
vas fronteiras para o país. Entretanto, as trilhas abertas pelos bandeirantes 
desapareceram quando a floresta se fechou. Assim, o Brasil ficara imenso 
no mapa. Na realidade, porém, só uma nesga de terra fora povoada, se-
guindo a linha sinuosa do litoral.

Esta era a nossa situação geográfica, e que se conservou imutá-
vel pelo período de dois séculos. Brasília fora criada para servir de base a 
um largo programa de aglutinação nacional. Concebi, então, o plano, já 
referido em capítulo anterior, do cruzeiro rodoviário. A Belém-Brasília, 
quase concluída, representava a haste da cruz imaginária. A Brasília – Belo 
Horizonte – Rio, em pleno tráfego, fazia a ligação do Norte com o Sul. E 
a Brasília – Fortaleza vincularia o Nordeste ao Brasil Central e partindo 
daí, através do sistema rodoviário já em funcionamento, estabeleceria uma 
ponte entre o Sul e o Polígono das Secas.

No início de 1960, estava faltando ainda um braço da cruz – 
a rodovia Brasília-Acre. Após a reunião dos governadores dos Estados e 
Territórios da Amazônia, realizada em Brasília naqueles dias, a ideia fora 
lançada. No dia 5 de março, falando pela televisão, anunciei: “Antes de ter-
minar o meu governo construirei a BR-29.” A Oposição glosou a assertiva. 
“Como, e com que recursos?” – perguntavam os udenistas, antegozando o 
fracasso da iniciativa.

A afirmação fora feita no dia 5 de março. Três dias depois – 8 
de março – os auxiliares do engenheiro Pires de Sá, diretor da Divisão de 
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Construções do DNER, já realizavam os primeiros estudos para a constru-
ção da rodovia. No dia 10 – menos de uma semana após o meu discurso – 
o coronel Lino Teixeira, subchefe da minha Casa Militar, e o próprio Pires 
de Sá chegaram a Porto Velho, a fim de estabelecer, ali, o quartel-general 
dos serviços de engenharia, relacionados com a abertura da grande estrada.

E teve início a heroica empresa. No dia 4 de julho de 1960 – 
cinco meses após o início das obras – iria se dar o encontro das duas turmas 
de trabalhadores, a que havia partido de Cuiabá e a que viera de Porto 
Velho, na localidade denominada Vilhena, onde uma gigantesca sapopema 
fora deixada de pé, no leito da estrada, para que eu, utilizando um trator, 
a derrubasse.

Em 1850, os Estados Unidos haviam varado as imensas pasta-
gens do Oeste, em busca de uma ligação do Atlântico com o Pacífico. Ao 
abrir a Brasília-Acre, eu realizava idêntica “aventura”, e o fazia “apenas” 
com um século de atraso. O objetivo imediato da rodovia era a integração 
da região sudoeste da Amazônia, mas sua finalidade verdadeira seria, num 
segundo estágio, a obtenção de uma saída pelo Pacífico. Daí a dificuldade 
de explicar, aos que não viam além da projeção do próprio nariz, a signifi-
cação daquela abertura para o Oeste. Que interesse haveria em se construir 
uma rodovia de 3.335 quilômetros, dos quais cerca de 1.090 cobertos, em 
sua quase totalidade, por florestas virgens? Ninguém atentava para a cir-
cunstância – só sentida pelos que por ela eram afetados – de que as comu-
nicações entre o Acre e Rondônia, dois riquíssimos e futurosos territórios 
nacionais, e o centro industrial do país eram realizadas por via marítima, 
contornando a costa num percurso que envolvia a utilização de navios, 
caminhões, barcaças e até lombo de burro, e cuja cobertura se prolongava 
por cerca de oito meses. 

Descontados esses aspectos, relacionados com o Plano de In-
tegração Nacional que eu vinha executando, e que tinha Brasília como 
seu centro de irradiação, havia a considerar a circunstância de que aquela 
estrada constituiria uma ponta de lança para a ligação – a ser realizada 
numa segunda etapa – do sistema rodoviário brasileiro à Rodovia Pan-
-Americana, o que a transformaria num instrumento de aproximação com 
as demais nações do continente, já que proporcionaria ao Brasil uma saída 
pelo Pacífico.
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Construída a Brasília-Acre, e feito o prolongamento de 500 qui-
lômetros até a Pan-Americana, os dois grandes oceanos estariam vincula-
dos e as correntes de comércio, procedentes da Europa e do continente 
africano, fluiriam através do hinterland brasileiro, semeando riqueza e ci-
vilização.

Tudo na construção da Brasília-Acre fora ajustado às exigências 
de um ritmo record. Entre a decisão de realizar-se a obra e sua inaugura-
ção, constatou-se uma espantosa sucessão de quebras de tabus. Para que 
esse êxito fosse possível, porém, um enorme esforço teve de ser realiza-
do. Os 4 mil candangos, convocados para a empresa, foram levados de 
avião, de navio e por diversos tipos de transporte terrestre, quer de Brasília, 
quer do Nordeste, para a floresta que se estendia da nova Capital ao Acre. 
Enquanto era feito o transporte dos trabalhadores, providenciava-se a re-
messa do indispensável equipamento rodoviário – tratores, motoscrapers, 
niveladoras, carregadeiras, loaders, escavadeiras e caminhões – o que foi 
levado a efeito através de obstáculos quase intransponíveis. E, enquanto a 
vanguarda avançava, postos de saúde eram instalados, com turmas volantes 
encarregadas de zelar pelo bem-estar daqueles heróis anônimos.

A abertura da estrada obedecia às normas de trabalho que haviam 
dado excelente resultado na construção da Belém-Brasília. Enquanto nesta 
última os denominados “cossacos” constituíam a vanguarda, arrastando-se 
pelo chão com serrotes aos dentes, na Brasília-Acre havia uma turma de 
batedores que liderava a penetração, levando grandes tochas acesas, a fim 
de espantar as feras, e soltando fogos de artifício, para ame-drontar os in-
dígenas. Influenciados por velhas histórias locais, os trabalhadores tinham 
medo dos nhambiquaras e dos pacás novos, cuja ferocidade era apregoada 
por toda a região. Entretanto, esse receio não tardou a se dissipar.

Os nhambiquaras viviam numa região compreendida entre o rio 
Guaporé, a Oeste, o tapajós, a Leste, o jiparanã, ao Norte, e o papagaio, 
ao Sul, que formava um triângulo de centenas de quilômetros quadrados. 
Durante uma das visitas que fiz às frentes de trabalho, tive a oportunidade 
de conhecê-los e de trocar algumas palavras com o cacique, que conhecia 
rudimentos de português. Em outra ocasião, entrei em contato com os 
integrantes de outra tribo, que se encontravam em avançado estágio de 
subnutrição, quase próximos ao extermínio. Esses índios, que viviam nas 
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cabeceiras de 16 rios e sem qualquer contato com o mundo exterior, nun-
ca haviam experimentado qualquer comida cozida e se alimentavam tão 
somente de raízes.

Quando se deu o encontro, os trabalhadores, impressionados 
com o aspecto selvagem que apresentavam, mantiveram-se cautelosos, te-
mendo qualquer agressão. Mandei que lhes dessem comida, e eles se mos-
traram desconfiados, ignorando o que se encontrava nos pratos de folha. 
Quando provaram o alimento, sorriram, demonstrando contentamento. 
Gostaram muito do feijão e da carne-seca.

No dia marcado para o encontro das duas turmas – 4 de julho 
de 1960 – segui, por via aérea, para Vilhena. Desembarquei ali ao cair da 
tarde, juntamente com Sarah, minhas filhas Márcia e Maristela e diversos 
convidados.

Vilhena ainda não era uma cidade, e nem mesmo uma simples 
vila. Era apenas o nome de uma estação telegráfica construída nos ermos 
do Oeste brasileiro pelo general Rondon. Estava situada bem na fronteira 
de Mato Grosso com o Território de Rondônia, à montante das cabeceiras 
do rio das Comemorações. O traçado da estrada passava pela localidade, 
e isso fez com que ela se transfigurasse. Antes, porém, que tal acontecesse, 
Vilhena era constituída de uma simples casa, a da estação telegráfica, cons-
truída em 1913 por Rondon. A primeira providência que tomei, relacio-
nada com os trabalhos da rodovia, foi a construção de um grande campo 
de aviação, de 1.400 metros, aberto, encascalhado e coberto de asfalto em 
poucas semanas.

Realizou-se a cerimônia de derrubada da última árvore, e coube 
a mim a honra de praticar esse ato. Nesse sentido, uma imensa sapope-
ma, de 70 metros de altura, fora deixada no leito da estrada, ainda de pé, 
com sua majestosa galharia aberta ao sol. Era um verdadeiro gigante ve-
getal: centenário, as raízes profundamente mergulhadas no solo, o tronco    
elevando-se sem nós e sem galhos que lhe enfeassem o talhe retilíneo e, 
por fim, a fronde farta e sobranceira que agia como um pulmão verde, re-
colhendo o oxigênio nas alturas. Olhei-a demoradamente. Repugnou-me 
sempre derrubar uma árvore, e quanto mais um exemplar daquela estir-
pe! O sacrifício, porém, era indispensável. Um trator de lâmina ali estava, 
aguardando que eu o pusesse em movimento.
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Não hesitei mais. Tomei lugar na boleia e acionei as alavancas. 
O trator investiu contra o tronco, que resistiu. Fiz nova arremetida e a 
árvore, já meio decepada junto às raízes, oscilou num suave vaivém, amea-
çando cair sobre a assistência. Alguém gritou: “Cuidado, presidente!” Mas 
o grito, ao invés de servir de advertência, repercutiu como uma brado de 
alarma. Estabeleceu-se o pânico. Houve corre-corre e ouviram-se exclama-
-ções de terror. Quando olhei para trás, não pude deixar de sorrir, vendo 
diversas autoridades em desabalada carreira.

Mandei que cortassem o tronco um pouco mais, fendendo-o 
do lado contrário ao que me encontrava. Tudo pronto, recuei o trator e fiz 
nova e violenta investida. Ouviu-se, então, um estalar de madeira rachada 
e o gigante da floresta, perdendo o equilíbrio, tombou pesadamente ao 
longo do leito da estrada.

A gigantesca sapopema estava no chão e, com sua queda, efeti-
vara-se, de maneira concreta, a ligação Acre-Brasília. Um mil e cinquenta 
quilômetros de estrada haviam sido abertos, através da floresta amazônica, 
em apenas 3 meses e meio! O “ritmo de Brasília” repetia-se de novo e, desta 
vez, tornando mais próxima a fronteira ocidental do Brasil.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

A Operação Bananal

Uma etapa estava vencida. Aquela, sem dúvida, fora a mais di-
fícil. A estrada, quando completa, teria 3.315 quilômetros. Essa extensão 
deveria ficar inteiramente aberta ao tráfego antes que eu deixasse o gover-
no. Marquei, pois, a data para a sua inauguração definitiva: dezembro de 
1960. Tombada a sapopema, caminhei ao longo do seu tronco, da base até 
a ramificação da galharia. Aquela árvore era uma rainha da floresta.

Em julho de 1960, estava no fim do meu governo e seria natural 
que estivesse em franco declínio o meu prestígio político. As candidaturas 
à minha sucessão haviam sido lançadas, e a hora deveria ser, pois, de en-
deusamento do futuro presidente e de uma natural e crescente frieza popu-
lar em relação ao que se preparava para deixar a chefia da nação.

Entretanto, não era isso o que ocorria no país, naquele período. 
À medida em que me aproximava do término do mandato, mais crescia 
minha popularidade. O povo, apesar de mentalmente já haver optado, em 
sua esmagadora maioria, pela candidatura Jânio Quadros, reservava uma 
larga parcela de seu afeto para mim. Podia senti-lo onde quer que apareces-
se – ao tomar o avião, ao passar de automóvel por uma rua, ao comparecer 
a qualquer solenidade pública.
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O Brasil vivia, naquele momento, uma fase diferente. Pela pri-
meira vez em sua história, o povo identificara-se com o governo, já que 
este absorvera suas aspirações, transformando-as em metas da iniciativa 
presidencial. Assim, o governo e o povo se completavam, por isso que um 
era o reflexo do outro. E essa homogeneidade de pontos de vista fora obti-
da através do simples recurso de se implantar no país uma verdadeira, uma 
autêntica democracia.

Já havíamos tido alguns governos democráticos no passado – 
Rodrigues Alves, Afonso Pena, Campos Sales, por exemplo – mas a De-
mocracia, em si, era desconhecida no Brasil. Os chefes de governo, que 
poderiam havê-la implantado, conservaram-se sempre distantes do povo. 
Respeitavam os seus direitos. Asseguravam as garantias individuais, deter-
minadas pela Constituição. Mantinham em funcionamento normal o re-
gime. Entretanto, em face de alheamento do convívio popular em que se 
requintavam, tornaram-se uma espécie de numes governamentais, alvos do 
respeito das massas, mas sem serem por elas amados.

Ao assumir as rédeas do governo, tive em mente, antes de tudo, 
desarmar os espíritos, de forma a poder assegurar um clima de integral 
liberdade para todos. Entretanto, sempre achei que a liberdade, por si só, 
não será capaz de constituir a súmula dos ideais humanos. Trata-se de uma 
inestimável conquista, para o gozo da qual é indispensável a conjugação 
de numerosos outros valores. Roosevelt, ao estabelecer quatro categorias 
de liberdade, definiu, com precisão, o caráter polimorfo e essencialmente 
dependente desse estado do homem livre. Pode-se ser livre e ter-se fome. É 
comum ter-se liberdade, mas ver-se vítima do desespero.

No exercício da presidência, nunca perdi de vista a extensão des-
sas implicações. Daí o Programa de Metas. Cada meta representava um 
ponto a ser atingido, em termos de crescimento econômico. Acontecia, 
porém, que, no desdobramento da execução de qualquer delas, problemas 
novos e imprevistos surgiam, requerendo soluções imediatas, e isso tornava 
inevitável, então, a elaboração de uma submeta.

Assim ocorreu quando, arrostando a descrença de muitos, des-
fraldei a bandeira da Integração Nacional. Nesse setor, Brasília era a meta 
prioritária, o alvo, o eixo da irradiação da nova política de ocupação física 
do território. O meu ponto de vista em relação à ilha de Bananal era sim-
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ples e objetivo. Tratava-se de um impulso a mais na direção da Fronteira 
Ocidental. Para que esse alvo fosse atingido, seria necessário transformar 
a ilha em parque nacional. O parque seria a meta da marcha que eu iria 
iniciar, no sentido de estabelecer naquela região, até então deserta, núcleos 
agrícolas pioneiros para o pleno desenvolvimento das atividades agropecu-
árias. Como a ilha era um paraíso de caça e pesca, decidi construir no seu 
ponto mais favorável um hotel de turismo e, levando em conta as primi-
tivas condições de vida na região, resolvi, simultaneamente, incorporar os 
índios que ali habitavam à civilização brasileira, criando, para eles, serviços 
locais de assistência imediata.

A Bacia Amazônica já estava integrada no Brasil, através das três 
grandes estradas que a rasgaram de ponta a ponta: a Belém-Brasília, no 
sentido longitudinal; a Brasília-Fortaleza, diagonalmente no rumo do Nor-
deste; e a Brasília-Acre, desenvolvendo-se latitudinalmente em busca da 
Fronteira Ocidental.

A política de integração nacional ia ser aplicada, então, à Bacia 
do Araguaia.

Quando anunciei o início da jornada no rumo de Bananal, a 
imprensa julgou o projeto irrealizável. Estávamos em maio de 1960 e, por-
tanto, a nove meses do término do meu mandato. De fato, o tempo era 
exíguo para se pensar em nova arrancada. Tive a ideia na primeira semana 
de maio de 1960, e já no dia 12 do mesmo mês anunciava em entrevista à 
imprensa que iria empenhar-me imediatamente naquele novo e arrojado 
empreendimento. A marcha no sentido da ilha seria feita através da Funda-
ção Brasil Central. Nomeei para diretor daquela fundação o coronel Nélio 
Cerqueira.

Acertadas as providências iniciais, já no dia 16 de maio, o coro-
nel Cerqueira, acompanhado de um grupo de auxiliares meus, seguia por 
via aérea para o Posto Getúlio Vargas, órgão do Serviço de Proteção aos 
índios, localizado na margem oeste da ilha banhada pelo braço norte do rio 
Araguaia. Esse grupo permaneceu dois dias no local, sempre em contato 
com o cacique Uataú, a fim de não só fazer um levantamento dos recursos 
locais, mas examinar, igualmente, os diferentes problemas para que fossem 
imediatamente iniciadas as obras programadas. Faziam parte desse grupo, 
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além do coronel Nélio Cerqueira Geraldo Carneiro, Juca Chaves e o serta-
nista Acary de Passos Oliveira.

Ao engenheiro Juca Chaves, um dos pioneiros da construção de 
Brasília e que chefiou a equipe que construíra o Catetinho, coube a tarefa 
da escolha do local para a construção da residência presidencial, cujo pro-
jeto seria da autoria de Oscar Niemeyer. Tratava-se, como eu próprio havia 
declarado, de um “Rancho Pioneiro”, o qual ficaria situado a curta distân-
cia do aldeamento dos silvícolas de Santa Isabel, em terras de uma fazenda 
de pastoreio pertencente ao Serviço de Proteção aos índios.

Nas terras daquela Fazenda é que seria erguido o Hotel de Tu-
rismo. Ali seria construído, também, um cais para atracação das embarca-
ções que demandassem a ilha de Bananal. Simultaneamente, o brigadeiro 
Jussaro, diretor das Rotas Aéreas, estudou a localização de um novo campo 
de pouso, que seria dotado de todos os recursos modernos, inclusive radio-
farol, para maior segurança dos voos em todo o Brasil Central.

Após essa primeira etapa da tarefa, que constituiu o reconhe-
cimento do terreno a ser trabalhado, os membros da comitiva entraram 
em contato com os índios Carajás, tomando conhecimento de seus usos e 
costumes. Fizeram ainda mais: quando regressaram à Brasília, levaram em 
sua companhia o próprio cacique Uataú, que recebi, numa audiência es-
pecial, no Palácio do Planalto. Uataú compareceu à audiência ostentando 
seus vistosos enfeites de chefe. Falava razoavelmente o português e, assim, 
pudemos conversar durante algum tempo. No fim da audiência, o índio 
tirou da cabeça seu colorido cocar e o ofereceu a mim como demonstração 
de amizade.

Já estava em pleno funcionamento a Operação-Bananal. Um 
mês e uma semana mais tarde, ou seja, no dia 27 de junho, segui eu mes-
mo por via aérea para a ilha, fazendo-me acompanhar por Sarah e pelas 
minhas filhas, assim como pelos ministros da Marinha, da Aeronáutica e 
da Saúde. A recepção foi festiva. Estavam presentes não só os indígenas de 
Santa Isabel, mas, igualmente, os de outros aldeamentos situados na ilha, 
e todos exibindo seus vistosos enfeites de penas. Quando deixei o avião, 
deram início à dança cerimonial. Informei-me sobre a organização dos 
Carajás, a mais numerosa das três tribos. Soube que eram governados por 
um triunvirato. O cacique Uataú, um dos triúnviros, era o chefe de ceri-
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mônias – espécie de public relations da comunidade. Os outros dois eram 
Curiala, que se achava cego e exercia a função de chefe espiritual, sendo o 
pajé da “nação”, e Manuiraba, o homem forte daquele tronco indígena – o 
senhor da guerra.

Bananal é quase um país. Tem 300 quilômetros de extensão e 
cerca de 50 quilômetros de largura, sendo maior, portanto, do que a Ho-
landa, a Bélgica ou a Suíça. O horizonte baixo acentua a beleza da planura, 
que parece infinita. Entretanto, o verdadeiro “astro” daquela paisagem é 
o velho e caudaloso Araguaia, rolando serenamente suas águas com suas 
margens cobertas de areia faiscante.

Após a inauguração da estação de rádio da FAB, falei com o 
ministro Sete Câmara, governador do Estado da Guanabara, e com alguns 
jornalistas que se encontravam no gabinete do governador. Durante essa 
conversa, ocorreu um fato curioso. Um radiamador, ou melhor, um “coru-
ja”, segundo a terminologia dos que se dedicam a esse tipo de comunica-
ções, entrou no circuito e pôs-se a ouvir o que falávamos. Numa pausa da 
palestra, aproveitou a chance e solicitou-me que lhe arranjasse a concessão 
de uma linha de lotações em Brasília. Pedi-lhe o nome, e ele se identificou. 
Disse-lhe, então, que me procurasse no Alvorada, quando discutiríamos 
pessoalmente o assunto.

Deixando a estação de rádio da FAB, e, após fazer o percurso de 
lancha pelo Araguaia, inaugurei o “Rancho Pioneiro”, construído numa 
das barrancas do rio e que meus amigos denominaram “Alvoradinha”. Era 
uma casa pitoresca e muito confortável, erguida pelo engenheiro Juca Cha-
ves, de acordo com um projeto de Oscar Niemeyer, e situada cerca de 20 
quilômetros do rio das Mortes. Nela fora fixada uma placa com os seguin-
tes dizeres:

“Aqui – onde eram sós, o abandono e a selva – sendo os vinte 
e sete dias do mês de julho de 1960, começou a integração desta Ilha de 
Bananal na comunidade pátria pela vontade do presidente Juscelino Ku-
bitschek, ajudado de Deus e de alguns homens, por amor ao Brasil.”

Após haver pernoitado no Alvoradinha, que já oferecia o maior 
conforto, fiz uma excursão na manhã seguinte para conhecer a região. To-
mei um bote, impulsionado a remos, e atravessei o Araguaia, indo visitar, 
em Mato Grosso, uma cidadezinha pioneira, São Félix, localizada a peque-
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na distância da embocadura do rio das Mortes. Nessa cidade – que era um 
lugarejo com apenas 500 habitantes – estive no posto da Fundação Brasil 
Central, dirigido pelo sertanista Leonardo Villas Boas, que ali se ocupava 
na construção de uma estrada em direção do Xingu, em região onde os 
irmãos Orlando e Cláudio Villas Boas também se encontravam em ação.

Deixando São Félix, voltamos para o aldeamento de Santa Isa-
bel, onde teria de participar de uma cerimônia especial. Tratava-se de um 
batizado, no qual eu figuraria como padrinho. O menino era um filho do 
cacique Uataú, que na pia batismal – como se escreve nos pequenos jornais 
no interior – receberia o nome de Urumaru. Em face do acontecimento, 
o aldeamento estava em festa, com todos os índios presentes. Os três tri-
únviros dos Carajás – Uataú, Curiala e Manuiraba – puxavam o cortejo, 
já que, antes da cerimônia religiosa, haveria uma espécie de parada militar, 
com os integrantes da tribo desfilando diante de mim, com sua melhor 
indumentária e portando seus arcos e flechas enfeitados com penas colori-
das. Aqueles silvícolas – principalmente os guerreiros – apresentavam um 
aspecto imponente. Eram altos e fortes, revelando-se bem diferentes dos 
índios que habitavam a região cortada pela rodovia Brasília–Acre.

Enquanto esperava pela realização da cerimônia, discutia com o 
coronel Nélio Cerqueira a construção do aeroporto, com pista para aterris-
sagem de aviões de grande porte, que constava do projeto de desenvolvi-
mento da ilha de Bananal. A dificuldade estava em fazer-se chegar ao local 
os 1.200 tambores de asfalto que se faziam necessários para a pavimentação 
da pista. O brigadeiro Correia de Melo, ministro da Aeronáutica, que se 
encontrava ao lado, interveio na conversa. “Isto não é problema, presi-
dente. Os 1.200 tambores de asfalto poderão ser atirados de aviões, em   
paraquedas” – sugeriu. A ideia foi aceita, e o brigadeiro ficou incumbido, 
na mesma hora, de tomar aquela providência.

Em seguida, teve lugar o batizado. A cerimônia foi realizada ao 
ar livre, sob um sol de fogo. Fez-se um círculo de índios e de autoridades 
em torno do menino Urumaru, que chorava sem cessar. Quando tudo 
terminou, percebi que o cacique Uataú estava comovido e, procurando 
dissipar-lhe a emoção, estendi-lhe o braço num gesto largo, dizendo-lhe 
com sincera afeição: “Venha de lá um abraço, meu compadre!” Abraçamo-
-nos, e Uataú, não se contendo, chorou.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Isenção em face do pleito

A campanha eleitoral desenvolvia-se num clima de perfeita liber-
dade. Desde o início, tornara-se evidente que Jânio Quadros era um con-
corrente difícil de ser batido. Sabia como impressionar as massas e dispu-
nha, ainda, de um fator de grande importância numa eleição: dizia para o 
que vinha.

Um dos grandes males da nossa política sempre foi a absoluta 
falta de programação por parte dos que se candidatavam a cargos eletivos. 
A herança dos antigos presidentes revelara-se mais profunda que era de es-
perar. Naquele tempo, disputava-se a inclusão na chapa e, isto conseguido, 
estava assegurada a eleição. Formaram-se, assim, os feudos municipais, um 
arremedo dos famosos “burgos podres” da Inglaterra, os quais plantaram as 
raízes que fizeram gerar as oligarquias. A Revolução de 30 desmontara essa 
máquina eleitoreira, mas não corrigira o mal.

Jânio Quadros surgira, no cenário político, exibindo uma vas-
soura. Tratava-se de um símbolo e não de uma filosofia de governo. A 
vassoura, porém, tinha um significado muito expressivo para o sentimento 
popular. De fato, havia muito o que varrer no cenário político: incondi-
cionalismo, adesismo, malversação dos dinheiros públicos, nepotismo e, 
sobretudo, ausência de espírito público.
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Era um novo tipo de político, apresentado com requintes de 
técnica promocional, à opção do eleitorado. Ao lado dele, e como seu com-
petidor, formava-se o general Teixeira Lott – homem íntegro, militar por 
temperamento e formação e, por isso mesmo, impermeável às flutuações 
do sentimento popular. Muitos políticos que o apoiavam, pressentindo o 
desastre eleitoral, procuraram-me tentando obter que pusesse a máquina 
governamental a serviço da sua candidatura. Recusei-me sempre, e com a 
maior energia possível. Pessoalmente, daria o meu voto ao general Lott, 
pois o julgava um homem de bem, que grandes serviços havia prestado à 
nação.

Entretanto, como chefe de governo, competia-me manter a 
mais irrestrita neutralidade em face das eleições. Agiria como um magis-
trado, assegurando plena liberdade a todos os candidatos e só utilizando a 
máquina governamental para que o pleito se processasse com plena lisura.

Assim, os candidatos percorriam o país realizando seus comí-
cios, sem que qualquer incidente ocorresse. Por ocasião de uma manifesta-
ção popular de que fui alvo em Belo Horizonte – quando me foi conferido 
pelas classes produtoras de Minas o título de “Trabalhador Número Um 
do Brasil” –, aproveitei a oportunidade para ressaltar o espírito de neu-
tralidade a que me sentia no dever de ser fiel. “Estamos entrando numa 
nova era econômica” – declarei então –, “como também estamos entrando 
numa nova era política. Esta fase pré-eleitoral já apresenta aspectos de po-
sitivo avanço sobre as demais. Os candidatos não se sentem ameaçados por 
apresentarem os seus nomes ao julgamento eleitoral. Os que pretendiam 
derrubar a democracia, com receio de perderem o pleito eleitoral, encon-
tram neste governo todas as facilidades e o mais absoluto respeito às suas 
prerrogativas”.

Este foi um depoimento, uma declaração oficial. Outros iriam 
surgir, todos vazados no mesmo tom e refletindo idêntica preocupação de 
não intervenção no pleito. Entretanto, essa atitude de isenção nem sempre 
foi bem aceita pelos meus correligionários políticos. Queixavam-se senado-
res e deputados – principalmente os mais apegados às práticas oligárquicas 
– de que eu, alheando-me das eleições, estaria entregando a candidatura 
Lott à sua própria sorte, o que resultaria, sem dúvida, numa vergonhosa 
derrota para o governo.
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Entre os que mais reclamavam estava o governador Leonel Bri-
zola, do Rio Grande do Sul Em entrevista à imprensa, chegara a me res-
ponsabilizar pelo desfecho que deveria ter a disputa eleitoral, com a vitória 
da oposição. Desejava que eu liberasse verbas para o seu estado, que refor-
mulasse o Programa de Metas, de forma a que o Rio Grande do Sul fosse 
beneficiado, e que providenciasse numerosas nomeações de amigos seus 
para elevados cargos oficiais.

Até João Goulart, companheiro de chapa do general Lott, aca-
bara acreditando que aquela minha atitude de neutralidade teria como 
resultado a vitória da oposição. Nesse sentido, estimulara o movimento 
denominado “Jan-Jan”, que significava a opção “Jânio-Jango”, que outra 
coisa não era senão uma dupla traição – a Lott e a Milton Campos – tendo 
em vista apenas a satisfação de egoísticos interesses eleitorais.

A reação de João Goulart, refletindo sua descrença nas possibi-
lidades da candidatura Lott, tornara-se ainda mais expressiva por ocasião 
dos preparativos para a minha viagem a Portugal, em agosto de 1960, a 
fim de participar, como coanfitrião, das solenidades comemorativas do 
V Centenário da Morte do Infante Dom Henrique, que seriam realizadas 
em Lisboa e em Sagres.

De acordo com a Constituição, o meu substituto, em caso de 
ausência do país, seria João Goulart. Acontecia, entretanto, que ele era 
candidato à vice-presidência na chapa do general Lott. Em face disso, não 
poderia assumir a presidência, mesmo interinamente. Em dezembro de 
1959, quando chegara ao Brasil a missão especial, presidida pelo embai-
xador José Caeiro da Mata, a fim de me convidar, em nome do governo 
português, para participar daquelas festividades, eu conversara com João 
Goulart a respeito daquelas implicações. Notei que ele não dera a menor 
importância ao assunto.

Naquela época, eu recebera outros convites para viagens ao exte-
rior, inclusive à Argentina, ao Chile e ao Uruguai, e alimentava o propósito 
de realizá-las, já que, através delas, iria reavivar os vínculos que ligavam 
o Brasil àquelas nações, os quais, em face do lançamento da Operação 
Pan-Americana, deveriam mais do que nunca ser fortalecidos. Entretanto, 
vi-me obrigado a adiá-las. O preço que o Congresso exigira, em favores 
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de natureza política e em privilégios de ordem institucional, havia sido 
elevado demais para que, com ele, pudesse concordar.

Entretanto, no que dizia respeito à viagem a Portugal, não se ve-
rificara tão acirrada resistência. A autorização fora concedida com relativa 
facilidade. Quando percebi que a autorização para a viagem seria concedi-
da, chamei João Goulart e passei a discutir de novo, com ele, o problema 
da minha substituição. Verifiquei, com surpresa, que ele se mostrava dis-
posto a assumir a presidência, mesmo que isso lhe custasse a elegibilidade. 
E afirmava, justificando sua opção: “Jânio já está eleito e, com sua eleição, 
encerra-se minha carreira política. Desejo ser presidente, nem que seja por 
um dia.”

Mostrei-lhe o desarrazoado da argumentação. Nenhum pleito 
poderia ter seu resultado previsto, e a preferência do eleitorado estava su-
jeita a imponderáveis surpreendentes. Citei o caso do brigadeiro Eduardo 
Gomes em 1945. Jango, porém, insistia no propósito de assumir a presi-
dência. “Era uma oportunidade, talvez, a única em sua vida”, de ser chefe 
de governo. Retruquei, dizendo-lhe que havia uma “grande diferença entre 
a situação em 1945 e a de 1960”. Naqueles últimos anos, o país progredira 
muito. Em 1960, o cenário já era outro. A “vivência democrática”, propor-
cionada ao povo durante o meu governo, apurara a sensibilidade do eleitor 
e lhe dera a indispensável independência. Respondeu-me que, além do 
mais, o PSD não havia conseguido imprimir sua imagem na candidatura 
Lott – a qual permanecia sendo uma candidatura militar – nem obtivera 
êxito em transmitir ao seu candidato o prestígio político de que eu, sendo 
pessedista e um dos líderes do partido, gozava então no seio da opinião 
pública. O PTB, do seu lado, era disciplinado, mas os petebistas não po-
deriam assegurar, sozinhos, a vitória do general Lott.

A situação tornava-se crítica. Se João Goulart abrisse mão de 
sua candidatura à vice-presidência, sua atitude iria se prestar a muitas 
explorações, e todas desfavoráveis ao governo. O “continuísmo”, prega-
do abertamente alguns meses antes por petebistas, pessedistas e, mesmo, 
udenistas, ainda estava vivo na memória de todos. Era possível, portanto, 
que se interpretasse aquele gesto de Jango como a manifestação de conluio 
palaciano.
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Alinhei esses argumentos fazendo um apelo a Jango no sentido 
de que reconsiderasse sua atitude. Discuti o assunto com ênfase e, por fim, 
obtive o que desejava. João Goulart não assumiria a presidência durante 
a minha ausência, mas, para que isso pudesse ser efetivado, necessário se 
fazia que ele, também, deixasse o país. Por sorte, deveria se realizar, naquela 
época, a reunião da Organização Internacional do Trabalho – a OIT – e 
Jango, anuindo à minha sugestão, prontificou-se a chefiar a Delegação do 
Brasil que seria enviada a Genebra.

Resolveu-se, pois, o impasse. Assim, no dia 4 de agosto, em obe-
diência ao programa já combinado, fiz realizar no Salão Branco do Palácio 
do Planalto, em Brasília, a cerimônia de transmissão do cargo ao meu se-
gundo substituto legal, o deputado Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara 
dos Deputados, de acordo com os dispositivos da Constituição. E, no dia 
seguinte, viajando num Boeing-707 da Varig, acompanhado da família e 
de larga comitiva, segui para Portugal.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Visita a Portugal

A recepção que tive em Portugal foi dessas que jamais se esquece. 
Eram sete e trinta da manhã quando cheguei ao aeroporto de Montijo, em 
território português, de onde segui, em automóvel, para Sesimbra, passan-
do por Setúbal, Azeitão e outras localidades. Em Sesimbra, embarquei no 
cruzador Barroso, da nossa Marinha de Guerra, que havia sido enviado a 
Portugal para participar do grande desfile naval a ser realizado em Sagres. 
De Sesimbra a Lisboa, o Barroso navegou durante uma hora e meia, sob 
salvas das fortalezas vizinhas e sempre comboiado por barcos que ostenta-
vam as cores do Brasil e de Portugal nas velas desfraldadas.

O Barroso atracou no Terreiro do Paço. Ali fomos recebidos pelo 
chefe da nação portuguesa e por sua esposa, Sra. Gertrudes Rodrigues To-
más. Esquadrilhas de aviões a jato sobrevoavam o Terreiro do Paço e a Ave-
nida da Liberdade, de cujos edifícios caía uma chuva de papéis coloridos. Os 
aviões, em suas evoluções, desenharam nos céus de Lisboa as iniciais “JK”.

Fiquei hospedado no palácio de Queluz, onde se realizou, pouco 
depois, uma recepção ao corpo diplomático. Após essa visita, o presidente 
português e eu, acompanhados de nossas respectivas esposas e comitivas, 
seguimos para a estação fluvial do Cais de Sodré, onde tomamos uma em-
barcação que nos levaria à cidade de Lagos, no Algarve. Ali pernoitamos e, 
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na manhã seguinte, quando me preparava para deixar o hotel, surpreendi-
-me ao constatar a presença de compacta multidão que me aguardava na 
rua. Logo após, formava-se o cortejo de automóveis rumo a Sagres. Repe-
tiram-se, durante todo o percurso, as aclamações que me acompanhavam 
desde Lisboa. Achei curioso que, entre os gritos de “viva” e os aplausos que 
eram ruidosos, pude ouvir, com frequência, a palavra “Brasília”. A nova 
capital constituía um motivo de admiração internacional.

O local onde se erguia o altar fora coberto por um tapete ver-
melho e ornamentava-o um rico frontal, vindo do tesouro da Sé de Lisboa, 
com a mesma imagem de Nossa Senhora da África que havia sido manda-
da para Ceuta pelo próprio D. Henrique. Em sermão, o cardeal Manuel 
Gonçalves Cerejeira, dirigindo-se aos dois chefes de nação ali presentes, 
declarou: “Esta é uma hora da história do mundo.”

De fato, o que o Infante D. Henrique realizara naquele pro-
montório iria modificar a fisionomia do mundo. Ali, ele erguera sua escola 
de navegantes. Ali, recolhera-se com pilotos, cartógrafos, matemáticos e 
astrônomos para planejar a grande e temerária aventura. Daquela heroica 
arrancada iriam resultar o conhecimento de novos céus e de novas terras e a 
consequente descoberta do mundo moderno, o que tornara possível, como 
disse o cardeal Cerejeira, o “milagre do Brasil”.

Olhando em torno, eu podia ter uma ideia do ambicioso sonho 
acalentado pelo Infante D. Henrique. O promontório ali estava – nu, agres-
te, varrido pelos ventos, batido pelas vagas – tal qual o vira o egrégio príncipe. 
Em frente, abria-se o oceano – “a grande estrada”, como a definiu Einstein 
– assustador em face dos mistérios que se ocultavam nas suas dobras, mas, 
igualmente, fascinante pelo universo de surpresas que retinha nas suas entra-
nhas. Foi preciso que o Infante D. Henrique surgisse, para que o milagre se 
desse. Ao contemplar a paisagem de Sagres, lembrei-me de Brasília. Ambas 
tiveram como motivação o desbravamento e a conquista do desconhecido.

O desfile naval de Sagres, do qual participaram várias nações, cons-
tituiu o ponto alto das Comemorações Henriquinas. Foi um espetáculo gran-
dioso e importante. Pela ordem alfabética dos países, surgiram nove grandes 
veleiros, com suas tripulações alinhadas no convés, bandeiras e galhardotes dra-
pejando nos mastros. Passaram, depois, o navio português Bartolomeu Dias e 
o nosso cruzador Barroso, também com as tripulações formadas.
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Seguiram-se, com pequenos intervalos, os restantes navios: os 
veleiros, navegando no sentido de Portimão; e os navios de guerra, orien-
tando-se no rumo de Lisboa. Finalmente, exibiu-se uma terceira fila de 
barcos de Marinha mercante, desfilando diante do palanque, enquanto 
numerosas embarcações de pesca faziam evoluções junto à costa.

Enquanto me encontrava no promontório de Sagres, dirigi a 
seguinte mensagem aos portugueses residentes no Brasil:

“Do alto deste promontório, diante do mar azul de Sagres, onde 
o Infante D. Henrique sonhou a grandeza de Portugal através da sua pro-
jeção marítima no mundo, dito esta mensagem aos portugueses no Brasil.

Assistindo ao desfile majestoso das esquadras estrangeiras ante o pro-
montório histórico, meu pensamento se volta para a glória eterna da mãe-pátria 
e para os que dela um dia se despedirem rumando para as terras do Brasil.

Fazendo-o, não deixaram Portugal: trocaram-no pelo Portugal 
de além-mar, pelo país-irmão, que nunca o deixará de ser, porque nele se 
transfundiram as virtudes do português da metrópole.

As glórias de Portugal são também do Brasil.”
Naquela noite, realizou-se no palácio da Ajuda o grande ban-

quete, com o qual fui homenageado pelo presidente Américo Tomás.
No dia seguinte, fui a Coimbra, onde me foi conferido o título 

de Doutor Honoris Causa pela famosa universidade. Visitei a cidade do 
Porto, foco da oposição do governo. Eu havia concedido asilo ao general 
Delgado, chefe dos que combatiam a ditadura salazarista. A população 
procurou demonstrar sua gratidão, tributando-me carinhosas homenagens.

A viagem a Portugal fora proveitosa sob todos os aspectos. A 
nota conjunta, divulgada pelas chancelarias dos dois países, resumiu em al-
guns itens os resultados obtidos nas conversações em Lisboa: exame, num 
clima da maior franqueza, de todos os aspectos das relações entre o Brasil 
e Portugal, e a posição de ambos os países em face da conjuntura mundial; 
debate das principais questões que afetavam os interesses luso-brasileiros, 
tanto no plano das relações bilaterais, como no dos problemas relacionados 
com as responsabilidades de ambos os países perante a situação interna-
cional e, por fim, o estabelecimento de consultas frequentes entre os dois 
governos, a fim de que ficasse assegurada uma atuação harmônica e coor-
denada em todos os assuntos de conveniência mútua.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
O “Visionário”

A inauguração de Brasília e a viagem a Portugal não me afasta-
ram dos problemas nacionais. Em junho, realizou-se na nova Capital a 
l.ª Reunião dos Coordenadores dos Trabalhos de Execução dos Decretos 
Presidenciais, resultantes dos Encontros dos Bispos do Nordeste.

Desses Encontros, realizados em Campina Grande e em Natal, 
em 1956 e 1959, respectivamente, haviam surgido numerosos resultados 
práticos. Um deles fora a criação da Sudene, que considero, até hoje, dada 
suas implicações de natureza social e política, uma das mais importantes 
iniciativas do meu governo. Naquela época, foi estabelecido pela primeira 
vez no Brasil o sistema dos incentivos fiscais, tendo em vista canalizar re-
cursos para as obras de que necessitava o Nordeste.

O sistema resultou num êxito, pois a taxa de desenvolvimento 
do Nordeste passara a ser, em pouco tempo, a mais elevada do país. Além 
do mais, a Sudene serviu como um admirável instrumento de correção 
das diferenças regionais, o que reforçou a confiança nela depositada. É 
uma  pena que as distorções posteriores – ocorridas durante os governos 
que sucederam o meu – acabassem por mutilar o plano inicial. A ideia da 
Sudene, como eu a havia concebido, deveria se desenvolver em vista a dois 
objetivos: agricultura irrigada e industrialização. Infelizmente, os recursos 



Meu caminho para Brasília / 50 anos em 5 439

canalizados para a região, através dos incentivos fiscais, concentraram-se 
na industrialização, com evidente prejuízo do setor agrícola. Resultou des-
sa discriminação o seguinte: o Nordeste progrediu enormemente na área 
litorânea, onde se situam os seus centros urbanos, e permaneceu quase o 
mesmo na zona rural, já que sua agricultura conservou-se rotineira e an-
tieconômica.

Em setembro, estive em Recife, de onde segui para Pontezinha 
– localidade situada a 20 minutos de automóvel da capital pernambuca-
na – a fim de lançar a pedra fundamental da Companhia Siderúrgica do 
Nordeste – Consinor – empreendimento de relevância não só para Per-
nambuco, mas para toda região nordestina. De volta ao Recife, chegando 
à entrada da Assembleia Legislativa, o povo tirou-me do carro e levou-me 
nos ombros até o interior do edifício. Foi nessa ocasião que, falando no 
recinto da Assembleia, anunciei que “iria fazer de Pernambuco o São Paulo 
do Nordeste” – frase que teve repercussão em toda aquela região, mas que 
os udenistas do Rio glosaram, declarando que se tratava de mais um delírio 
de um incorrigível visionário.

O delírio do “incorrigível visionário”, que fizera o milagre de 
Brasília, lançara as bases, igualmente, de processo que iria fazer a redenção 
do Nordeste.

É possível acreditar-se que, após haver construído a nova Capi-
tal em três anos e meio, eu houvesse exaurido minhas forças, que tivesse 
esgotado minha capacidade realizadora e desejasse dormir sobre os louros. 
Entretanto, existiam, com data fixa para conclusão, os 30 itens do Pro-
grama de Metas. Não havia tempo, pois, para qualquer pausa. Assim, em 
junho de 1960, segui para São Paulo, a fim de inaugurar, em Santo Amaro, 
a terceira unidade geradora da usina termelétrica de Piratininga, o que 
acrescentaria 250 mil kW à capacidade geradora daquele Estado.

O ato revestia-se de enorme significado para mim, já que a meta 
energia figurava em primeiro lugar no meu programa administrativo. Os 3 
milhões de kW que encontrei, ao assumir o governo, eram um contingen-
te irrisório em face das necessidades, cada vez mais imperiosas, nas áreas 
de maior vigor econômico e de mais densa concentração demográfica do 
país. Trabalhei com determinação e ao chegar ao último ano de governo 
conseguia atingir a meta fixada, isto é, alcançar mais de 2 milhões de kW, 
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perfazendo, assim, os 5 milhões programados. Essa meta, porém, não fora 
apenas atingida, mas levando em conta as obras em andamento – Furnas, 
Três Marias, a segunda etapa de Paulo Afonso, iniciadas pelo meu governo 
e em estado de execução bem adiantado, e várias outras por ele estimula-
das – iriam fazer com que o Brasil dispusesse em 1965 de uma potência 
instalada de 8 milhões de kW, o que, de fato, aconteceu, apesar das agita-
ções políticas que tumultuaram a vida administrativa do país a partir da 
renúncia de Jânio Quadros.

No dia 4 de janeiro de 1959, advertido pelos dirigentes da com-
panhia concessionária – a Light – de que a escassez de cruzeiros para a 
aquisição de divisas indispensáveis à importação de material pesado iria 
paralisar as obras de expansão da usina, exclamei: “Parar, nunca!” Orde-
nei, então, ao Banco do Brasil e a outros estabelecimentos de crédito que 
apoiassem o projeto e, desse modo, evitei que as obras sofressem qualquer 
solução de continuidade.

Além do aumento do potencial energético do país, completava-se, 
já no mês seguinte, o plano da segunda expansão da usina da Siderúrgica 
Nacional, com a inauguração de mais vinte fornos de coque para produção 
de aço. Volta Redonda passava a contar, então, com 12 fornos de coque, 
com uma capacidade de produção diária de 2.400 toneladas de coque, o 
que representava um aumento de 60% no quinquênio do meu governo. 
Em julho, ou seja, um mês mais tarde, me encontrava na Bahia para inau-
gurar novas unidades da Refinaria Randulfo Alves, da Petrobras. No início 
do meu governo, essa refinaria era constituída de trás unidades, totalizando 
uma capacidade de refino de 5 mil barris por dia. Em 1958, após modifi-
cações introduzidas no equipamento, duplicou-se sua capacidade de pro-
cessamento. Desse modo, durante o período de 1956 a 1959, essa unidade 
industrial, refinando exclusivamente petróleo brasileiro, proporcionara ao 
país liberação de divisas da ordem de 14 milhões de dólares.

A marcha, que tivera início na manhã de 1o de fevereiro de 1956, 
prosseguia sempre com o mesmo vigor. Em todas as frentes de trabalho – 
e estas eram centenas, abrangendo a totalidade do território nacional – a 
assiduidade da minha presença tornava-se, às vezes, constrangedora. Mas, 
se havia constrangimento, por um lado, constatava-se uma dose bem mais 
elevada de entusiasmo. A maioria sentia-se estimulada em face de minha 
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presença. E, em consequência, fazia-se em um dia o que, em outras admi-
nistrações, só era conseguido no período de um mês.

Daí a preocupação dos meus adversários em relação à minha 
saúde. Já que não conseguiam me deter, esperavam, em contrapartida, que 
a natureza me derrubasse. Eram frequentes, pois, os rumores sobre hipo-
téticas crises cardíacas. A campanha de solapamento da minha integridade 
física tivera início quando, em fevereiro de 60, eu fora vítima de um dis-
túrbio circulatório. A partir daí, bastava que deixasse de aparecer em públi-
-co por um ou dois dias, e os rumores eram postos em circulação. Assim 
acontecera em junho de 1960, quando fui acometido de uma gripe. Para 
evitar explorações, solicitei ao meu médico, Dr. Carlos Martins Teixeira, 
que desmentisse as notícias veiculadas pela imprensa, e ele o fez em termos 
enérgicos e incisivos.

Melhor desmentido do que as palavras do Dr. Carlos Martins 
Teixeira eram os próprios fatos, ou seja, uma consulta à agenda de com-
promissos a que atendera. Naqueles últimos quinze dias, não só visitara 
quase todos os Estados da Federação, em viagens de inspeção de obras, 
mas, igualmente, estivera no exterior em missão oficial. Vi o andamento 
dos serviços de reconstrução do Orós, cuja barragem subia um metro por 
dia; no Rio, presidi à inauguração da nova pista do aeroporto do Galeão, 
com a extensão de 3.300 metros e com 45 metros de largura, inteiramente 
cimentada; sancionei, em solenidade realizada em Brasília, a lei que criava 
os Ministérios da Indústria e Comércio e de Minas e Energia; sancionei a 
Lei Orgânica da Previdência Social; inaugurei a nova rede de transmissão 
de energia elétrica Furnas–Peixoto–Belo Horizonte, que resolveria a grave 
crise de energia em que se vinha debatendo a capital mineira; iniciei, em 
solenidade realizada na cidade mineira de governador Valadares, as obras 
de pavimentação da estrada Rio–Bahia, velha aspiração de todos os muni-
cípios por ela servidos; e, por ocasião do meu aniversário, inaugurei uma 
série de obras em Brasília, procedendo à complementação urbanística da 
nova capital.

No dia 12 de setembro, os diretores da Novacap haviam progra-
mado uma série de inaugurações em Brasília. Foram 48 horas consecutivas 
de solenidades, como se houvéssemos voltado às festividades do dia 21 
de abril. Brasília já era a capital. Mas existiam nela deficiências que aos 
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poucos estavam sendo sanadas. A poeira, por exemplo, era o leit motiv das 
queixas udenistas. De fato, havia poeira e os redemoinhos, característicos 
da vastidão do Planalto, contribuíam para torná-la mais impertinente. Mas 
o pó que se respirava em Brasília era o mesmo que se levantava no Paraná, 
assinalando o progresso do Estado. Não deixava de ser autêntico, também, 
ao de qualquer concentração humana onde se realizassem obras pioneiras.

Com a chegada da estação das águas, a Novacap surpreendera a 
população da capital iniciando o ajardinamento das superquadras. Milhões 
de metros quadrados de gramado, que haviam sido cultivados no Horto 
Florestal, passaram a ser estendidos sobre a famosa terra vermelha do Pla-
nalto. Mas não foram apenas os gramados que alteraram a fisionomia de 
Brasília. O ar era seco, de uma secura de empenar portas e janelas. E essa 
circunstância exigiu que providências de outro tipo fossem tomadas. Sur-
giram, então, as superfícies líquidas, artificialmente criadas de acordo com 
uma programação rigorosamente técnica.

Brasília já não era mais um imenso canteiro de obras. Transfor-
mara-se numa cidade – a mais revolucionária do mundo. Os candangos, 
porém, não haviam desertado do posto. Ali estavam na Cidade Livre, nas 
suas casas de madeira, à espera de outra voz de comando. Alguns já ha-
viam ouvido aquela voz e se achavam na Brasília-Acre, rasgando a floresta. 
A maioria, porém, ali permanecera, empenhada na complementação das 
obras da cidade que todos haviam edificado. No dia do meu aniversário, 
aqueles candangos haviam se reunido e decidiram prestar uma homena-
gem ao homem público que os comandara, durante três anos e meio, na-
quela gigantesca batalha. Subindo ao palanque, vi-os de novo, em torno 
de mim, vestindo suas velhas roupas de trabalho, como nos bons e duros 
tempos da construção.

De volta a Brasília, e após visitar as obras finais da represa de 
Paranoá, segui pela grande avenida Dom Bosco, já inteiramente asfaltada, 
até a plataforma central no Eixo Rodoviário, a fim de presidir o ato de sua 
inauguração.

De pé, naquele palanque, eu via Brasília abrir-se ante meus 
olhos. Era, de fato, uma cidade diferente, e edificada num cenário que 
lembrava uma paisagem lunar, digna, portanto, da audácia que presidira 
sua arquitetura. Evoquei o encantamento proporcionado por aquela vi-
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são: “Nas tardes do Planalto, os crepúsculos de fogo se confundem com 
as tintas da aurora. Tudo se transforma em alvorada nesta cidade que se 
abre para o amanhã. Certamente por isso, amigos, o último setembro que 
convosco partilho como presidente da República me inspira, ao invés da 
melancolia do adeus, o júbilo contagiante da metrópole, com seu espírito 
de juventude, sua alegria pioneira, sua confiança no porvir.”



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Agitação na América Latina

Aproximavam-se as eleições. No cenário interno, respirava-se um 
clima democrático, com os candidatos disputando a preferência do eleito-
rado. Havia entusiasmo pelo pleito, pois todos sabiam que a vontade do 
povo iria ser manifestada livremente, e que os eleitos, quer do situacionis-
mo quer da oposição, seriam legalmente empossados.

Já no setor externo, a situação não apresentava a mesma tranqui-
lidade. Naquela época, a América Latina passava por uma fase de agitação. 
Nos dezesseis meses que mediaram as reuniões da “Comissão dos 21” reali-
zadas em Buenos Aires e em Bogotá, o Caribe fora palco de sérios e lamen-
táveis acontecimentos. As duas ditaduras que ali se instalaram – uma de 
longa data e outra então recente – começaram a atritar-se com os vizinhos, 
gerando uma atmosfera de apreensão que afetava o continente inteiro.

Em face da nova situação criada no continente e interpretando o 
sentimento da comunidade hemisférica, muito justamente alarmada com 
o que vinha ocorrendo em Havana, o governo do Peru solicitou à Organi-
zação dos Estados Americanos a convocação urgente de uma Conferência 
de Ministros das Relações Exteriores das Américas, para tratar do gravíssi-
mo problema.
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Concomitantemente, a mesma entidade recebia outra convocação 
de chanceleres, encaminhada pelo governo da Venezuela, a fim de que fosse 
examinada a participação, que considerava evidente, da ditadura de Trujillo 
no repulsivo atentado contra a vida do presidente Rômulo Bettencourt.

A VI Reunião logo chegara a uma conclusão, decorrente das 
provas colhidas por uma comissão especial da OEA: condenação da velha 
ditadura de Trujillo e rompimento de relações diplomáticas e, parcialmen-
te, das econômicas com a República de São Domingos até que o país fosse 
democratizado. O mesmo não ocorreu na VII Reunião, a qual tivera de 
debater problema bem mais complexo, já que a deterioração das relações 
entre Cuba e algumas nações hemisféricas havia atingido um ponto crítico, 
do qual já não seria possível qualquer recuo.

A política, adotada pelo Brasil, fora a de tentar uma conciliação. 
Naquele tempo, eu acreditava que Fidel Castro, refletindo o descontenta-
mento que era geral na América Latina, ainda seria recuperável para a demo-
cracia. O que eu tinha em vista, ao tentar uma conciliação, era impedir que 
Cuba se afastasse da comunidade americana – muito embora mantivesse sua 
atitude antiamericanista, o que era um direito que lhe assistia – de forma a 
que pudesse ser preservada a unidade do bloco latino-americano.

Esgotados os recursos conciliatórios, os chanceleres discutiram e 
aprovaram uma solução, incorporada aos anais do Pan-Americanismo sob 
o título da “Declaração de São José”, pela qual condenaram “energicamen-
te a intervenção ou ameaça de intervenção de potências extracontinentais 
nos assuntos das Repúblicas Americanas”, declarando que a aceitação de 
uma intervenção desse tipo poria “em perigo a solidariedade e a segurança 
do hemisfério”.

A “Declaração de São José”, embora serena e condizente com a 
tradicional linha política do bloco latino-americano, não fora bem acolhi-
da pela imprensa das Américas.

Este era o ambiente político que se respirava na América Latina, 
quando a “Comissão dos 21” iniciou seus trabalhos em Bogotá, no dia 
5 de setembro de 1960. Ambiente de tensão generalizada e, pior do que 
tudo, de crescente e recíproca desconfiança. Eu tinha o maior interesse nos 
resultados daquela reunião. A ideia da “Operação Pan-Americana” evoluíra 
desde a troca de cartas com o presidente Eisenhower e, em cada uma das 
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reuniões realizadas, ela se fortalecera, adquirira maior conteúdo político, 
esperando-se que, no encontro de Bogotá, iria se cristalizar, finalmente, 
num dinâmico programa de ação diplomática.

E as esperanças transformaram-se em realidade. O que se tornou 
patente, logo no início dos trabalhos, foi a acentuada evolução do pensa-
mento oficial norte-americano em relação às teses defendidas na “Ope-
ração Pan-Americana”. Nas duas sessões anteriores, como já foi relatado, 
os norte-americanos tinham relutado em assumir compromissos de maior 
envergadura na luta contra o subdesenvolvimento latino-americano. Em 
Bogotá, porém, sua delegação, chefiada por Douglas Dillon, subsecretá-
rio de Estado, demonstrou que havia compreendido o sentido dos apelos 
latino-americanos liderados pelo Brasil.

Essa mudança de atitude fora provocada, sem dúvida, pelos de-
bates que tiveram lugar um mês antes da Comissão de Relações Exterio-
res do Senado dos Estados Unidos, em torno de um plano inicial, então 
aprovado, de 500 milhões de dólares, proposto pelo presidente Eisenho-
wer, como contribuição para a solução dos problemas mais prementes da 
América Latina. A quantia votada era irrisória, não havia dúvida, e causara 
péssima impressão à opinião pública continental. Quinhentos milhões de 
dólares para atender a problemas que afetavam vinte países latino-america-
nos, com uma população de quase 200 milhões de habitantes.

Encerrados os trabalhos dessa reunião, Eisenhower escrevera-me 
uma longa carta, comentando os resultados das discussões em Washington 
e manifestando sua esperança de que poderiam ser bem positivos os en-
tendimentos que iriam ter lugar em Bogotá. “Estou certo” – escreveu-me 
o presidente dos Estados Unidos, no dia 8 de julho de 1960 – “de que 
podemos contar com subsequentes resultados concretos em Bogotá, es-
-pecialmente nos seguintes setores: a) financiamento do desenvolvimento 
econômico; b) papel de assistência técnica para a obtenção de uma cres-
cente produtividade industrial e agrícola; e c) ulterior consideração dos 
problemas de produtos de base. Entendo que os estudos econômicos, au-
torizados na reunião de Buenos Aires e já solicitados por 11 países, estão 
sendo empreendidos e vão contribuir decisivamente para o conhecimento 
do que necessitamos para um sólido adiantamento econômico e social”.
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A carta, como se vê, perdia-se em generalidades, sem fixar um 
rumo, um objetivo que devesse ser alcançado. Na minha resposta, reafirmei 
os motivos que tomavam inadiável a efetivação da “Operação Pan-Ameri-
cana” e ressaltei, mais uma vez, o caráter participacionista que deveria ter 
o movimento, ao declarar: “Não se trata de um apelo à generosidade, mas 
à razão. A razão está ditando a necessidade de lutarmos da única maneira 
eficaz contra a Guerra Fria que se insinua e pretende envolver o nosso con-
tinente. A luta que todos nós devemos empreender juntos pelos comuns 
ideais das Américas só será válida se combatermos as causas de inquietação 
e de descontentamento, sem procurarmos, apenas, corrigir e diminuir seus 
efeitos e consequências.”

Os norte-americanos, porém, não tinham olhos para ver essa 
realidade. Cuba já derivara para a órbita soviética. Transformara-se num 
regime totalitário de modelo estranho às ditaduras militares, sempre pres-
tigiadas pelo governo de Washington. Assim, enquanto Washington esti-
mulava o militarismo na América Latina, como uma arma contra o co-
munismo, as populações de muitas regiões do continente passavam fome. 
Esquecia-se a América Latina, trocando-a pela Europa supercivilizada que 
o nazismo destroçara.

No texto da minha carta, apontei as chagas e indiquei os remé-
dios que deveriam ser aplicados. Não constituiu surpresa para mim, pois, 
a modificação registrada na atitude dos delegados norte-americanos por 
ocasião dos debates em Bogotá. A rigidez anterior fora substituída pelo 
espírito de entendimento. Assim, ao invés de discursos frios, pernósticos, 
meramente protocolares, os debates travados em Bogotá assumiram a fei-
ção de propostas objetivas e concretas, muito embora não orientadas ain-
da no sentido que mais conviesse ao desenvolvimento da América Latina. 
Contudo, era indispensável dar-se tempo ao tempo para que a “Operação                  
Pan-Americana” pudesse ser convenientemente estruturada.

Tudo foi diferente em Bogotá. O que os norte-americanos leva-
ram para aquela reunião representava um grande avanço sobre suas pro-
postas anteriores. Eles haviam apresentado, em Bogotá, um anteprojeto 
de resolução abrangendo 64 recomendações. A leitura da “Ata de Bogotá” 
dispensava comentários, tão claros e precisos eram os seus termos. Entre-
tanto, será conveniente fazer-se especial menção da vitória alcançada pelos 
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latino-americanos em um dos pontos em que a delegação norte-americana 
se mostrara rígida. Quero me referir à tese, adotada pelo Departamento de 
Estado, sobre a necessidade de ser a “casa posta em ordens”, para se estabe-
lecer, então, a base da política de colaboração econômica.

Essa orientação fora substituída pela tese da “simultaneidade de 
esforços”, o que significava que os governos se comprometiam a adotar 
determinadas providências indispensáveis à solução de seus problemas eco-
nômicos na proporção em que fossem recebendo assistência para tal fim. 
No capítulo III da Ata ficara perfeitamente claro este princípio, destinado 
a ter imensa repercussão no processo de desenvolvimento continental.

Ao regressar de Bogotá, Augusto Frederico Schmidt, chefe da 
nossa delegação, declarara em entrevista à imprensa que “conseguimos 
atingir, praticamente, bem mais do que os objetivos que havíamos deli-
neado”, reafirmando todos os postulados básicos da OPA e obtendo “que 
a delegação norte-americana aceitasse, expressamente, os mais essenciais, 
incorporando-os, com o apoio de todas as delegações, à Ata de Bogotá”. Os 
objetivos visados eram a aceitação formal dos seguintes pontos:

1o – Quantificação das metas do desenvolvimento latino-ameri-
cano;

2o – Compromisso de assistência externa adequada, determina-
da à luz daquelas quantificações;

3o – Abandono, por parte dos Estados Unidos, da tese de que “a 
casa tem de ser posta em ordem” antes da assistência, comumente conhe-
cida como “tese do Fundo Monetário Internacional”;

4o – Abandono da política de que a assistência externa só deveria 
cobrir bens importados;

5o – Abandono da tese de que os países latino-americanos não 
poderiam acelerar seu desenvolvimento por incapacidade tecnológica de 
absorção rápida de recursos; e

6o – Abandono da tese ideológica do desenvolvimento por capi-
tais privados estrangeiros.

Todos esses objetivos foram atingidos formalmente em Bogo-
tá, menos o primeiro – quantificação das metas do crescimento – o qual, 
entretanto, ficara implícito, em virtude dos compromissos assumidos em 
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relação aos demais. E Schmidt concluíra: “Pela primeira vez na história do 
Pan-Americanismo, os Estados Unidos aceitaram firmar um documento 
social e econômico da América Latina.”

A Operação Pan-Americana estava, pois, vitoriosa. A ideia, pela 
qual lutara durante dois anos, sensibilizara a opinião pública do continente 
e se convertera numa norma de ação política coletiva a ser executada pelos 
governos das nações que formavam o Hemisfério Ocidental. E essa reper-
cussão positiva não se cingira apenas ao terreno internacional. Fizera-se 
sentir, igualmente, no cenário da política interna, pois os dois mais fortes 
candidatos à minha sucessão – o general Teixeira Lott e o ex-governador 
Jânio Quadros – logo esposaram as ideias contidas na OPA, comprome-
tendo-se, de público, a pô-las em prática.

Jânio Quadros, temperamento irrequieto e espírito polêmico, 
adiantara-se em relação ao general Lott na veemência com que perfilhara 
os postulados da OPA. Poucos dias depois da assinatura da “Ata de Bo-
gotá”, e por ocasião de um almoço que lhe foi oferecido por uma revista 
carioca, revelou-se explícito na sua adesão à doutrina política lançada por 
mim. “Pretendo, pois, apoiar a Operação Pan-Americana” – declarara o   
ex-governador de São Paulo – “que visa à integração econômica, cultural 
e política de nossas pátrias em um quadro de planejamento harmônico 
de execução possível em breve prazo”. E mais adiante: “Não há lugar, na 
América, para o exercício de curatelas europeias e asiáticas, a nenhum tí-
tulo. Sempre soubemos, nesta comunidade de nações livres, solucionar as 
pendências emergentes, diria inevitáveis, sem que tais desacordos justifi-
-cassem malignas intervenções extracontinentais. Não as concebo – nem 
as tolero. Insisto, entretanto, em que a melhor, quiçá a única maneira de 
exorcizarmos os fantasmas que rondam o continente, está na imediata efe-
tivação da Operação  Pan-Americana.”

A Ata de Bogotá procedeu, em linha direta, do que fora de-
nominado a “Doutrina Kubitschek” e foi considerada, unanimemente, 
uma das mais belas manifestações coletivas dos povos do hemisfério, já 
que constituiu o marco inicial de uma fase histórica na vida do continente: 
a da conscientização da América Latina em relação ao papel que lhe será 
dado representar, como uma força de equilíbrio, num mundo fragmentado 
em blocos.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Liberdade para votar

À medida que se aproximava o término do ano, acelerava-se o 
ritmo de execução das obras governamentais. A minha presença nas di-
ferentes frentes de trabalho não impedia que estivesse atento à evolução 
do processo político. O ano era de eleições e, embora o país estivesse em 
calma, procurava me manter vigilante a fim de evitar que, contrariando de-
terminações expressas de algumas das minhas circulares, qualquer detentor 
de cargo público tentasse influenciar o eleitorado.

No dia 30 de agosto, após uma excursão consagradora pelo inte-
rior de Goiás, Jânio Quadros fizera uma visita a Brasília. Era a primeira vez 
que ia à nova capital. No início da campanha, ele fizera restrições à cons-
trução da cidade e tivera o mau gosto de chamar a Belém-Brasília de “estra-
da das onças”. Essas atitudes repercutiram de maneira péssima no seio da 
opinião pública e o seu conhecido oportunismo político impusera-lhe um 
recuo tático. Não podendo voltar atrás sobre o que dissera, adotara, então, 
a linha de silenciar sobre Brasília.

Por ocasião daquela sua visita à nova capital, mandei que um 
dos meus assessores fosse ao aeroporto, para me representar, e Jânio, re-
tribuindo a gentileza, visitou-me no Palácio da Alvorada, em companhia 
do jornalista José Aparecido. O encontro transcorreu num ambiente de 
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cordialidade. Conversamos sobre diversos assuntos e, por fim, perguntei-
-lhe por curiosidade: “Que achou de Brasília, governador?” Jânio sorriu 
e, batendo-me no joelho com afabilidade, respondeu: “Para começo de 
conversa, está bom, presidente.”

Aquele encontro em Brasília – talvez em consequência da pre-
sença de José Aparecido, meu velho amigo de Minas – teve a virtude de fa-
zer ruir o muro de gelo que se interpusera entre nós dois. Jânio agradeceu-
-me, como candidato, a isenção com que vinha me portando em face do 
pleito. Era visível a vantagem que ele vinha obtendo sobre o general Lott 
na disputa pela preferência do eleitorado. Seus comícios eram consagrado-
res e a imagem que projetava no espírito público era a de que algo de novo 
e revolucionário havia surgido no cenário político. Já o comportamento do 
general Lott, em face do pleito, era de molde a confirmar uma frase mi-
nha, dita por ocasião de sua indicação pela Comissão Executiva do PSD: 
“O Lott será um ótimo presidente, mas é péssimo candidato.” Em fins 
de setembro, fiz distribuir uma circular, por intermédio do Ministério da 
Justiça, chamando a atenção de todos os governadores de estado sobre as 
providências que deveriam ser tomadas para que o pleito de 3 de outubro 
se realizasse em clima de absoluta normalidade, garantindo-se a todos os 
eleitores, sem qualquer discriminação, livre manifestação de suas preferên-
cias políticas. Não satisfeito com essa providência, deliberei falar à nação, 
pela Hora do Brasil, reafirmando minha atitude de magistrado em face do 
pleito.

Depois de explicar as razões por que tomara a decisão de fazer 
aquele pronunciamento, confrontei aquela situação com a que me fora 
dado enfrentar em 1955: “Mais do que uma campanha para obter votos 
dos meus patrícios e expor-lhes os meus pontos de vista sobre os problemas 
nacionais, tive de dedicar-me, de esforçar-me, de lutar ininterruptamente 
para defender o meu direito a ser candidato e a liberdade de meus correli-
gionários em escolherem aquele que lhes parecia em condições de exercer 
dignamente a Presidência da República.”

Esta havia sido a minha luta. Luta dura, travada com armas de-
siguais, já que meus adversários estavam no poder. Ignorei as ameaças e 
parti para a conquista direta do eleitorado, o que me valera a eleição para 
a chefia do governo. Ao assumir as rédeas do poder, esqueci os agravos de 
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que havia sido vítima, e expliquei: “Não sou homem de queixas, nem de 
ressentimentos. Toda a nação sabe que não esqueço jamais o bem que me 
fazem; e se tenho boa memória para as minhas obrigações e compromissos, 
rapidamente olvido os insultos recebidos e mesmo o mal que me quiseram 
fazer, ou conseguiram fazer-me. Mas nesta hora não inventario. Rememo-
ro apenas a série de injustiças e de ciladas com que procuraram derrubar 
um homem que se atrevia a defender a faculdade de ser julgado pelo voto.”

Três dias mais tarde – ou seja, a 3 de outubro de 1960 – reali-
zaram-se as eleições no país. O povo acorrera às urnas e manifestara a sua 
opção com inteira liberdade. Como desde muito era esperado, saíra ven-
cedor Jânio Quadros. A vitória do candidato da oposição não constituiu 
surpresa para ninguém. Nem mesmo para o general Lott. O ex-governador 
de São Paulo obteve 48% dos 11 milhões e 700 mil eleitores que compare-
ceram às urnas. Sua votação foi espantosa. Mas, mesmo assim, não obteve 
a maioria absoluta sempre reclamada pela UDN, quando seus candidatos 
eram derrotados.

Em face da vitória, Jânio Quadros requintou-se no suspense que 
impôs aos seus aliados de campanha eleitoral. A UDN, que pensara capita-
lizar aquele espetacular triunfo em benefício próprio, sentira-se, de súbito, 
aturdida. “Seu candidato” poderia ser tudo, menos udenista. Tratava-se de 
uma esfinge: ouvia tudo e nada dizia. Deliberadamente, voltou as costas 
às especulações sobre a constituição do Ministério e seguiu para a Europa.

Interpretei a eleição de Jânio Quadros como um evidente sinal 
de que, em breve, o Brasil passaria por grandes transformações. Muitos 
julgaram o ex-governador de São Paulo um “fenômeno eleitoral”, torna-
do possível por sua feição carismática e pela vassoura que lhe servira de 
símbolo. Na minha opinião, era o desfecho de um processo de evolução 
social bem mais complexo. Jânio Quadros foi um instrumento e não uma 
causa. E o que ocorreu, ocorreria com ele e, mesmo, contra ele. Explico-
-me melhor. Getúlio Vargas, ao criar a legislação trabalhista, despertara 
a consciência das massas. Teve início, então, o êxodo das populações das 
áreas rurais para as grandes cidades. As massas compreenderam que aquela 
legislação lhes assegurara um certo acervo de direitos, e puseram-se em 
marcha para usufruí-los. A eleição de Vargas, em 1950, contra e acima 
dos partidos tradicionais, representara uma tomada de posição dessa nova 
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força eleitoral. O trabalhador evoluíra: já não se satisfazia em apenas gozar 
os direitos que lhe haviam sido assegurados, mas passara a alimentar a am-
bição – perfeitamente justa e compreensível – de influir no processo polí-
tico. Getúlio Vargas, porém, apossara-se dessa área, transformando-a num 
incontestável feudo político, um feudo pessoal, intransferível, estruturado 
em bases paternalistas. E tanto isso é verdade, que, após o seu suicídio, foi 
moda no país a “exploração do seu cadáver”, como um eficiente recurso de 
sobrevivência política.

A massa, já politizada desde os tempos de Getúlio Vargas, sa-
bia o que queria, quer no terreno de suas conveniências pessoais, quer 
no cenário das competições partidárias. A esse respeito, será conveniente 
recordar um fato ocorrido em 1945. Nesse ano, a derrota eleitoral sofrida 
por Eduardo Gomes foi devida, em grande parte, ao truque publicitário 
de Hugo Borghi, concebido para ferir o brio dos trabalhadores, levado a 
efeito através da difusão da expressão “marmiteiros”, que teria sido usada 
pelo brigadeiro. A reação do eleitorado foi imediata e decisiva.

Este foi o primeiro sinal da conscientização das massas brasi-
leiras. Seguiram-se as demonstrações de arregimentação classista, com a 
formação de uma vigorosa e crescente bancada trabalhista nas duas casas 
do Congresso. Foi a época das alianças interpartidárias, tendo por objetivo 
contrabalançar o crescente peso eleitoral da classe operária.

Quando me candidatei à Presidência da República, tive a habilidade 
de recompor a estrutura fragmentada, realizando a aliança PSD-PTB. Durante 
o meu governo, consegui manter em equilíbrio essa associação de agrupamen-
tos conflitantes, ao cumprir religiosamente os compromissos assumidos, mas 
conservando-me acima das querelas internas de ambas as agremiações.

Essa atitude, se por um lado, resultou em benefícios para o país, 
levando-se em conta o clima de ordem e tranquilidade pública, teve o 
defeito de preservar a arcaica estrutura política da nação, que desde muito 
exigia uma profunda reforma. Como disse o professor Thomas Skidmore, 
a “essência do êxito” que obtive foi a minha habilidade “em realizar mano-
bras no âmbito do regime presidencial”. Conservei o regime que encontrei 
e procurei fortalecê-lo, muito embora a revolução, que estava realizando 
no campo administrativo, impusesse igualmente que o sistema partidário 
fosse aperfeiçoado.
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As obras que realizei implicaram numa profunda modificação 
no status social do país e, em consequência, fazia-se necessário que o siste-
ma partidário também fosse alterado. A prosperidade que tomara de assal-
to os centros urbanos – provocada pela industrialização – criara um novo 
tipo de política, cuja atividade se desenvolvia fora do âmbito tradicional, 
isto é, na periferia dos partidos e mesmo em conflito com eles. Esse novo 
tipo de político fortalecia-se através de apelos diretos ao povo e sua prega-
ção sempre obtinha grande receptividade.

Se assim acontecia nos centros urbanos, a vaga populista não 
tardara a se espalhar, contaminando áreas rurais, principalmente em Per-
nambuco, onde líderes como Francisco Julião, embora sem maior impor-
tância, em 1950 já trabalhavam, para que a flama reivindicatória dos cam-
poneses não fosse extinta. Tudo isso significava insatisfação, desencanto, 
inconformismo em face da ausência de imaginação das tradicionais lide-
ranças políticas. Não era ainda uma ameaça, mas um perigo em gestação 
e que poderia evoluir – como, de fato, evoluiu, durante o governo de João 
Goulart – para assumir, então, o caráter de um movimento de evidente 
contestação do regime democrático.

Jânio Quadros interpretou admiravelmente o papel de líder que 
as massas reclamavam. Era demagogo. Dispunha da sagacidade necessária 
para captar as oscilações do sentimento popular. E, sobretudo, projetava-
-se como uma espécie de “vingador”, surgido para realizar as aspirações 
do povo, sempre contrariadas pelas oligarquias tradicionais. Ele se tornara 
como que um intruso no cenário político. A UDN perfilhara a contra-
gosto sua candidatura. Nem programa administrativo ele apresentara para 
definir o que seria o seu governo. Ao invés de programa, valera-se de um 
símbolo para impressionar o eleitorado – a vassoura – e escolhera um slo-
gan, que era uma obra-prima do esoterismo político, passível de todas as 
interpretações: “Jânio vem aí...” Estribado num símbolo e num slogan, ele 
empolgara o país tornando evidente que, após a revolução administrativa 
do meu governo e que despertara a consciência da nacionalidade; o povo 
já não se conformava em fazer o papel de uma manada de carneiros a ser 
manobrada por políticos profissionais.

Entretanto, esse incontido desejo de mudança exteriorizado de 
maneira mais ou menos passional, iria custar caríssimo ao Brasil.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Meta da legalidade

O governo chegava ao fim. Às 30 Metas iniciais, eu havia acres-
centado duas outras novas: Brasília e a da Legalidade. A de Brasília fora 
completada no dia 21 de abril de 1960. Quanto à da Legalidade, embora 
já concretizada – dado o clima de plena liberdade que se respirava no país – 
eu necessitava ainda de um fato concreto para anunciá-la, emprestando-lhe 
a feição tangível, capaz de torná-la compreendida pelo povo. Daí a razão 
por que tardei tanto em revelar sua complementação.

A oportunidade surgiu-me em Pernambuco. Foi no dia 18 de 
setembro de 1960, duas semanas antes das eleições. A ocasião não pode-
ria ser mais propícia: o lançamento da pedra fundamental da Companhia 
Siderúrgica do Nordeste, o que significava o início da industrialização de 
uma das regiões mais pobres do país.

Falando no recinto da Assembleia Legislativa e no palco do Tea-
tro Santa Isabel, rememorei as grandes lutas dos pernambucanos pela liber-
dade, das quais a batalha de Guararapes ficara como um símbolo imorre-
douro. Ressaltei, em seguida, o conteúdo liberal das tradições políticas do 
Estado, que era idêntico ao que alicerçava os movimentos de rebeldia dos 
mineiros, e esclareci: “Essa identidade de destinos nos aproxima. Essa en-
cruzilhada de itinerários nos reúne. Marcamos um encontro com a histó-
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ria, e estamos construindo uma pátria, cuja emancipação econômica nin-
guém mais deterá e cuja força democrática nenhuma força poderá conter.”

Em Pernambuco, eu anunciara que a nova meta estava em vias 
de ser complementada. Reafirmei essa expectativa no meu discurso de 30 
de setembro, em Brasília, através de uma cadeia radiofônica, pela Hora 
do Brasil. E as eleições, realizadas no dia 3 de outubro, confirmaram as 
esperanças que alimentava e ratificaram, de maneira inquestionável, o que 
havia proclamado. Era a Meta da Legalidade que se cumpria!

Realizadas as eleições, Jânio Quadros telefonou-me de São 
Paulo, comunicando que iria à Europa e, ali, aguardaria o resultado das 
apurações. No dia seguinte, seu embarque no Aragon, rumo à Inglaterra, 
constituiu um drama digno de Hitchcock. Tudo fora tramado de forma a 
criar suspense, com avanços e recuos, anúncios e desmentidos, tendo em 
vista despistar os jornalistas, mas na realidade – segundo foi comentado na 
ocasião – evitar o cerco dos udenistas.

Colhida de surpresa pelo afastamento do líder que pretendia 
amarrar ao seu carro de triunfo, a UDN sentira-se, de súbito, frustrada. 
Repetia-se o amargo desencanto de 1955, quando ela conseguira chegar 
ao poder e dele fora alijada através da deposição de dois presidentes. Sem 
saber fazer outra coisa a não ser oposição, ela retomara sua tradicional linha 
política do combate ao governo. Teve início, então, a conspiração, cujo 
objetivo era fazer a sede da administração retornar à Guanabara. A CPI 
contra a Novacap – requerida por ela e que, depois de constituída, não se 
reunira uma só vez, em face do temor de que a UDN ficasse comprome-
tida, já que os diretores financeiros da companhia haviam sido todos ude-
nistas – passara a atrair a atenção dos inconformistas. O inquérito deveria 
ter prosseguimento – exigiam os mais exaltados – mas não propriamente 
contra a Novacap, mas contra Brasília. Nesse sentido, cogitou-se até de 
chamar o deputado Oliveira Brito, presidente da referida CPI, que, então, 
se encontrava na Europa. Na realidade, o que acontecia era que alguns 
oposicionistas, cegos pela ambição, não conseguiam ver que o Brasil de 
1960 apresentava-se bem diferente do de 1955. A escalada democrática, 
que eu havia imposto ao país, já tinha avançado demais para que pudessem 
ser ouvidos os que pensavam apenas na satisfação de seus próprios apetites 
políticos.
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Resultara daí uma perigosa fragmentação da estrutura partidária 
do país. O PSD estava em frangalhos, em face da cisão de diversos dire-
tórios estaduais; o PTB exibia graves fendas, dividido em “trabalhistas”, 
“nacionalistas” e “getulistas”; e a UDN, embora intacta na aparência, es-
tava sendo solapada em sua integridade pelo choque, no interior de seus 
próprios quadros, dos integrantes da “Bossa-Nova” com os exaltados que 
compunham sua denominada “Banda de Música”.

Enquanto o cenário político se agitava, através das especulações 
sobre os rumos e as intenções que iriam caracterizar o novo governo, eu 
prosseguia meu rush inauguratório, acrescentando novas unidades ao acer-
vo das realizações daquele quinquênio administrativo. Em outubro, estive 
em Volta Redonda, a fim de inaugurar o oitavo forno de aço na usina da 
Companhia Siderúrgica Nacional.

Duas novas usinas, de grande porte – a Usiminas e a Cosipa – 
encontravam-se também em fase bem adiantada de construção e, já em 
1962, deveriam entregar ao mercado brasileiro cerca de um milhão de to-
neladas. A esse total seria acrescido pelo menos outro milhão, decorrente 
da expansão das usinas existentes, como a Belgo-Mineira, a Mannesmann 
e a própria Volta Redonda, que já iniciara, naquela época, os estudos para 
uma terceira expansão.

Ainda no mês de outubro, inaugurei o trecho de 196 quilôme-
tros da rodovia entre Jataí e ao canal de São Simão, inclusive uma ponte 
de 206 metros sobre o rio Paranaíba, na divisa entre Minas Gerais e Goiás. 
O trecho entregue ao tráfego era parte da grande transversal da BR-31, 
cujos pontos extremos eram Vitória, no Espírito Santo, e Cuiabá, em Mato 
Grosso, completando-se a chamada São Paulo-Cuiabá, a qual ficava tran-
sitável desde o porto de Santos até a capital mato-grossense, atravessando 
a região centro-norte desse grande Estado, depois de cruzar o sul de Goiás.

Quatro dias mais tarde, já me encontrava em Belo Horizonte 
para entregar ao tráfego a esplêndida rodovia, denominada “Fernão Dias”, 
completando a ligação de São Paulo com a capital mineira, numa extensão 
de 576 quilômetros. Ela completava o “Triângulo Econômico” do Brasil, 
constituído, nos outros dois lados, pela rodovia “presidente Dutra”. Ligan-
do o Rio a São Paulo, e pela rodovia “presidente Juscelino Kubitschek”, 
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que vinculava o Rio a Belo Horizonte – triângulo este que envolvia a mais 
sólida e poderosa concentração industrial e comercial da América Latina.

Existiam outras inaugurações programadas para aquele período, 
mas tive de adiá-las. Um fato político, de certa gravidade, requeria minha 
presença no Rio. Tratava-se de uma greve-monstro, articulada por elemen-
tos extremistas, tendo como objetivo paralisar todos os transportes no país.

A greve articulada era uma iniciativa de cunho comunista. Não 
se tinha em vista qualquer reivindicação justa, cuja solução estivesse sendo 
procrastinada. O objetivo declarado era o de obrigar o Congresso a votar, 
com rapidez, o chamado “Projeto de Paridade de Vencimentos”.

Na ocasião, fora constatada uma curiosa coincidência: assim que 
se anunciara a greve, João Goulart e diversos líderes trabalhistas desapare-
ceram do Rio. Concomitantemente, mobilizaram-se alguns sindicatos, em 
preparativos para a deflagração do movimento. E essa mobilização era de 
caráter geral, estendendo-se por vários Estados da Federação. Tudo con-
certado com admirável espírito de organização, como se os trabalhadores 
nas empresas de transportes houvessem sido desafiados pelo governo! No 
entanto, se se examinasse o problema com isenção, verificar-se-ia que não 
existia qualquer motivo que justificasse aquela reação. O governo enviara a 
mensagem ao Congresso; este convertera-a em projeto de lei; e, em segui-
da, as lideranças da maioria obtiveram do plenário a aprovação do regime 
de urgência para a respectiva tramitação.

Tudo feito com a indispensável presteza, segundo os padrões do 
mecanismo parlamentar. Os comunistas, contudo, optaram pela solução 
extrema. O objetivo, segundo logo se tornara evidente, não seria propria-
mente a votação do projeto de Paridade de Vencimentos, mas convulsionar 
o país. João Goulart concordara com o movimento e dera ordem aos sin-
dicatos que o apoiassem, julgando – de acordo com o que me informara 
na ocasião – que, assim fazendo, daria uma demonstração de força a Jânio 
Quadros, de forma a fazê-lo compreender que, ao assumir a chefia da na-
ção, teria de tratar com o devido apreço os trabalhadores e os trabalhistas.

Assim que cheguei ao Rio, convoquei uma reunião ministerial 
no Palácio das Laranjeiras para debater a crise e, em antecipação à reunião 
ministerial, fiz divulgar, através do gabinete do ministro da Justiça, uma 
nota denunciando o caráter ilegal da greve e advertindo que o governo não 
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a toleraria, já que havia “indícios” de que o movimento “tinha ligações 
com o desenvolvimento de atividades subversivas, inspiradas em ideologias 
extremistas e obedientes a comando externo”.

Na reunião ministerial do dia 8 de novembro, os ministros mili-
tares – notadamente o da Guerra e o da Marinha – mostraram-se constran-
gidos em enfrentar a situação com energia, já que eram parte interessada na 
questão. Em face dessa reserva, perfeitamente compreensível e que fora di-
tada pela necessidade de preservar o bom nome das Forças Armadas, ficara 
decidido que o Ministério da Viação intimaria o pessoal das autarquias e 
serviços subordinados a retornar ao trabalho até o dia seguinte, à hora re-
gulamentar do seu início, sob pena de serem demitidos os empregados que 
não dispusessem de estabilidade e submetidos a inquérito administrativo 
os que fossem estáveis. A nota divulgada na ocasião terminava com esta 
advertência: “O governo lançará mão de outras iniciativas extraordinárias, 
que a Constituição e as leis lhe facultam, se as providências já em vigor 
forem insuficientes para restabelecer a normalidade da situação.”

Analisando a situação, cheguei à conclusão de que o governo 
deveria antecipar-se à evolução dos acontecimentos, de forma a evitar a 
possibilidade do advento de um caos social. Lembrei-me do que ocorrera 
em 1954, quando Getúlio Vargas deixara-se ficar à margem da agitação 
que vergastava o país. Sua perplexidade, em face dos fatos, desaguara na 
tragédia do dia 24 de agosto.

Mandei elaborar uma mensagem, solicitando ao Congresso a 
decretação do estado de sítio, e conservei-a na minha pasta com a inten-
ção de só lhe dar andamento se as circunstâncias assim o exigissem. E dei 
instruções ao ministro da Justiça, no sentido de que ordenasse patrulhar os 
locais de trabalho, a fim de evitar a presença de piquetes e oferecer plena 
garantia aos empregados que não haviam aderido à greve.

A presteza da ação governamental surpreendera a liderança tra-
balhista. João Goulart sentiu que o terreno lhe faltava aos pés e logo se 
dispôs ao diálogo. Ele sabia da existência da mensagem solicitando a decre-
tação do estado de sítio, e compreendeu que não teria forças para obstruí-
-la, já que a Oposição daria o quorum suficiente para a sua aprovação. 
O senador petebista, Virgílio Távora, em represália, tentara fazer realizar 
uma sessão do Congresso no Rio, de forma a desmoralizar Brasília como 



460 Juscelino Kubitschek

sede da administração. A maioria governista reagiu, porém, e fez frustrar a 
manobra. Em face dessa reação, ele ostensivamente deixara de comparecer 
– a única ausência registrada – a uma reunião dos líderes dos diferentes 
partidos, convocada por mim no Laranjeiras.

O diálogo teve lugar, então, e dele resultou a cessação da greve. 
Os paredistas voltaram às suas atividades. O Congresso cumpriu seu dever, 
votando, com integral observância dos prazos regimentais, o projeto da 
Paridade de Vencimentos. E, cerca de duas semanas mais tarde, sancionei 
com alguns votos a referida lei.

Passados alguns dias, uma comissão de líderes sindicais procu-
rou-me no Palácio da Alvorada, a fim de agradecer-me a sanção da Lei de 
Paridade de Vencimentos. Durante a audiência, os dirigentes explicaram-
-me que a greve do mês anterior havia sido deflagrada sem que os trabalha-
dores soubessem, realmente, quais os seus objetivos. Receberam ordens das 
lideranças e procuraram acatá-las, convencidos de que se tratava de uma 
reivindicação da classe. Pediram-me, então, que ordenasse o cancelamento 
das penalidades impostas aos ferroviários, aos marítimos e aos portuários, 
o que prontamente atendi.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Um imperador deposto em Brasília

Pacificado o ambiente interno e devolvido o país às suas atividades 
produtivas, prossegui no meu programa de inaugurações. Estava a dois 
meses do término do meu mandato, e numerosas obras ainda teriam de ser 
entregues ao povo.

Uma semana mais tarde, participei da cerimônia da apresentação 
do primeiro trator de fabricação nacional, por iniciativa da Ford do Brasil, e 
de acordo com os planos do Grupo Executivo da Indústria Automobilística. 
Era um trator de tipo médio, dentro do plano global de 30 mil unidades a 
serem fabricadas no país, no período de dois anos, impulsionado por um 
motor de marca Perkins, também já produzido no Brasil.

A indústria automobilística constituíra um dos maiores êxitos 
do meu Programa de Metas. Àquela altura, decorridos cerca de três anos de 
sua instalação, 320 mil veículos de todos os tipos já trafegavam nas estradas 
do país, com um índice superior a 90% de nacionalização. A fabricação de 
tratores representava a última etapa daquela saga industrial e, para executá-
-la, uma operação de larga envergadura tivera de ser levada a efeito pela 
Ford do Brasil, ao promover a montagem da maquinaria importada, inclu-
sive fazendo transportar por via áerea quase 35 mil kgs de equipamentos, 
no valor de 200 mil dólares.
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Entretanto, aquele veículo produzido pela Ford constituía ape-
nas um dos dez projetos aprovados pelo Geia para a fabricação de tratores 
nacionais, e cuja execução, conjunta e simultânea, iria permitir ao Brasil 
ingressar no mercado internacional com uma produção de 31 mil uni-
dades, no período de dois anos, compreendendo desde máquinas leves e 
médias, até as pesadas e de esteira. Diante da grande multidão que se for-
mara junto às grades do Alvorada, eu pus o trator em movimento e o dirigi 
durante alguns minutos.

Em meados de dezembro, eu me preparava para receber, em 
Brasília, um hóspede ilustre. A data marcada para essa visita era o dia 31 
daquele mês – dia nada propício, segundo os supersticiosos. E, de fato, 
nem tudo correra bem por ocasião da estada do imperador da Etiópia no 
Brasil. Três incidentes desagradáveis ocorreram no dia de sua chegada: a) 
um oficial da Aeronáutica teve um atrito com um cinematografista no 
aeroporto, e o prendeu na presença do imperador; b) um dos membros da 
comitiva do visitante, quando subia a rampa do palácio do Planalto, com 
o peito repleto de medalhas, entrou por um daqueles perigosos e transpa-
rentes vidros do edifício, e deixou recortada nele sua figura; e c) por ocasião 
da minha condecoração com o Colar da Rainha de Sabá, todo de ouro, a 
corrente inexplicavelmente se partiu e a cerimônia teve de ser suspensa, até 
que se fizesse o respectivo reparo.

Esses incidentes representaram apenas o começo.
A princípio, ele era um Ras. Depois, foi o Ras dos Ras, isto é, 

o Príncipe dos Príncipes, herdeiro da coroa etíope. Em 1928, assumiu o 
poder como o Negus Negusta, O Rei dos Reis. Em 1930, proclamou-se 
imperador. Com este título, foi o segundo soberano reinante a visitar o 
Brasil. Antes dele, só tivemos a visita de um rei: o da Bélgica, em 1922. 
Alto, esguio, elegante em seus uniformes de gala, poucos diriam que se 
aproximava dos 70 anos. De trato suave e extremamente polido, o Negus 
era uma figura que se impunha desde o primeiro contato.

Esperei-o no aeroporto e, durante o percurso pela cidade, con-
versamos animadamente em francês. Falou-me da Etiópia e fez-me per-
guntas sobre o Brasil. Admirou-se de que Brasília estivesse localizada num 
planalto e disse-me que, assim como eu vinha procurando fazer, ele tam-
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bém estava empenhado na tarefa de modernizar a Etiópia, de forma a pro-
mover-lhe o desenvolvimento econômico.

O programa a ser cumprido, durante aquele dia 31, incluía vi-
sitas às duas Casas do Congresso e ao Supremo Tribunal Federal. Deixei-o 
no Alvorada, a fim de que repousasse um pouco após a longa viagem e, à 
tarde, ele me visitou no Palácio do Planalto, quando se realizou a cerimô-
nia da entrega da mais alta condecoração de seu país, o Colar da Rainha 
de Sabá.

O ato foi solene, apenas prejudicado pelo rompimento da cor-
rente que prendia a condecoração. Enquanto aguardávamos que fosse 
reiniciada a cerimônia, um general da corte aproximou-se do imperador 
e cochichou-lhe qualquer coisa ao ouvido. O general tinha a fisionomia 
transtornada. Haile Selassié ouviu tudo com a maior atenção e não se al-
terou. Cumpriu o resto da cerimônia com absoluta tranquilidade e, por 
fim, quando estávamos a sós, pediu-me licença para revelar um fato que, 
embora ocorrido no seu país, deveria ser do meu conhecimento: “Notícias, 
chegadas agora de Adis-Abeba, dão conta de que ocorreu um golpe militar 
na capital e que foi declarado findo o meu reinado.”

Olhei-o, surpreendido. Fizera-me aquela comunicação sem a 
mínima alteração na voz e isento de qualquer nervosismo, acrescentando, 
talvez com o propósito de me tranquilizar: “Estou aguardando confirma-
ção da notícia e, assim que a receber, comunicarei a Vossa Excelência.”

Assim, após deixar o Palácio do Planalto, visitou as duas Casas 
do Congresso e o Supremo Tribunal Federal. À noite, realizou-se o ban-
quete oficial no Alvorada, durante o qual, ele me comunicou que, segundo 
os últimos informes recebidos, não havia dúvida de que estava vitorio-
so o golpe militar, ocorrido em Adis-Abeba. Informou-me que seu filho, 
o príncipe Asfa Wassen, havia feito uma proclamação ao povo, pedindo 
apoio para o novo regime. Nessa hora, fez uma pausa, como se reconstitu-
ísse um mundo de recordações, e comentou: “Não acredito, senhor presi-
dente. Conheço bem o meu filho. Não seria capaz dessa traição.” Disse a 
frase sem ressentimento, mas com amargura.

Comunicou-me, em seguida, que iria retornar ao seu país no dia 
seguinte. O que o preocupava era a falta de comunicações. O pouco que 
conseguira saber fora-lhe transmitido por intermédio do Departamento 
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de Estado norte-americano, que se comunicara com a Embaixada dos Es-
tados Unidos na Etiópia. Em face disso, era imperioso que regressasse no 
dia seguinte. Existia, porém, um problema que teria de ser resolvido com 
urgência, e de cuja solução dependeria o êxito de seus planos. Tinha em seu 
poder um cheque de 40 mil dólares, emitido como imperador da Etiópia, 
e, em face das circunstâncias, nenhum banco concordaria em descontá-lo. 
E concluiu: “Desejava sua interferência, senhor presidente, no sentido de 
que algum banco daqui concordasse em fazer o respectivo desconto.”

O pedido não deixou de me inquietar. Se, pessoalmente, eu 
dispusesse daquela quantia, não teria a menor dúvida em emprestá-la ao 
imperador. Por outro lado, não poderia autorizar o Itamaraty a endossar 
aquele cheque, pois se tratava de assunto particular de um soberano depos-
to. Sentia-me angustiado, sem saber o que fazer. Erguendo-me, solicitei 
ao imperador que me permitisse ausentar-me por alguns minutos, pois 
desejava conversar com alguns amigos. Ao deixar a biblioteca, chamei o 
ministro Horácio Lafer, titular da pasta do Exterior e homem reconheci-
damente rico, e expus-lhe o problema. Lafer mostrou-se surpreendido. “É 
um favor que lhe peço, Lafer. Não poderei deixar de socorrer o imperador 
nesta emergência. Como não será lícito ao governo endossar esse cheque, 
rogo-lhe que o faça em caráter pessoal, e, assim, resolveremos o caso.”

Lafer conservou-se em silêncio durante alguns instantes e, em 
seguida, indagou: “E se o imperador não cobrir o cheque depois?” “Neste 
caso”, respondi, “você terá feito um sacrifício, em favor de uma Casa Im-
perial de três mil anos”. Lafer sorriu desconcertado, mas prontificou-se a 
endossar o cheque.

Comuniquei o fato ao imperador, que agradeceu com absoluta 
dignidade. No dia seguinte, cedo, ele tomou o avião, rumo à capital paulis-
ta. Acompanhei-o até o aeroporto. Agradeceu-me a acolhida que lhe dera e 
me apertou a mão com calor, visivelmente comovido. Ao chegar ao alto da 
escada do avião, voltou-se, olhou o cenário de Brasília por um momento e 
levou a mão ao capacete, numa continência de despedida

Em São Paulo, Haile Selassié, segundo me informou pelo te-
lefone, recebera informações detalhadas sobre o que estava ocorrendo na 
Etiópia. De fato, seu filho Asfa Wassen, de 44 anos, estava prisioneiro, e 
os generais Dibom e Wendafrash eram os líderes da revolução, que se dizia 
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“progressista e destinada a extinguir o feudalismo radicado na Etiópia”. 
Embora a capital estivesse em poder dos rebeldes, o resto do país e o Estado 
federado da Eritréia permaneciam fiéis ao trono.

No dia seguinte, à meia-noite, ele seguiu para o Norte da África 
num avião comercial fretado. Ali, conseguiu um contato com o general 
Menguegha, seu leal súdito, que imediatamente pôs-se à frente da contrar-
revolução. Os rebeldes, quando perceberam que a situação estava perdida, 
fuzilaram 16 altos funcionários da Coroa e 3 ministros do imperador. Pou-
cos dias mais tarde, Haile Selassié entrava triunfalmente em Adis-Abeba,  
sentando-se, de novo, no trono que fora da rainha de Sabá. Um dos seus 
primeiros atos foi ordenar o fuzilamento, em praça pública, dos generais 
Dibom e Wenda-frash, os líderes da revolução.

Eu já havia deixado o governo do Brasil e encontrava-me na 
Europa, quando recebi uma carta, com o timbre da Casa Imperial da Eti-
ópia, e endereçada para o meu hotel em Paris. Abri-a, com curiosidade. 
Era do imperador. Haile Selassié agradecia tudo o que eu havia feito por 
ele, naqueles dias no Brasil e aproveitava a oportunidade para informar-me 
que o cheque de 40 mil dólares, endossado por Horácio Lafer, havia sido 
resgatado.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

A senatória por Goiás

No dia 31 de dezembro, dirigi uma mensagem ao povo, através 
da Hora do Brasil. Foi uma saudação de Ano Novo, muito embora ela 
tivesse, para mim, um significado bem mais amplo. Tratava-se do meu 
“adeus” aos brasileiros, e dito em circunstâncias muito especiais. Naquela 
época, já era extenso o movimento popular que tinha como objetivo a 
minha reeleição. Essa mobilização do povo fizera-se espontânea, subindo 
das ruas para os círculos políticos. Já que haviam fracassado as tentativas 
de continuísmo, frustradas pela minha decidida atitude de manter inviolá-
vel a Constituição, os amigos e correligionários recorreram ao processo de 
articular, desde logo, minha reeleição, de forma a que eu pudesse concluir, 
num outro quinquênio, o programa administrativo que o crescimento do 
Brasil vinha exigindo.

Nunca acreditei sinceramente na possibilidade de êxito desse 
movimento. Cinco anos não eram cinco meses e muito menos cinco se-
manas. De 1956 a 1961, o Brasil tornara-se adulto. Politizara-se. Tomara 
consciência de seu próprio destino. Sabia que o povo ligava o meu nome 
àquela transformação e podia senti-lo nas manifestações populares que re-
cebia. Contudo, logo que deixasse o governo, seria perfeitamente natural 
que aquela imagem se desmaiasse, que perdesse a nitidez das linhas que, 
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naquele momento, lhe configuravam o contorno. Daí a razão da minha 
descrença. E tanto isso era verdade que, ao invés de me preocupar com a 
reeleição, observava, com muito maior interesse, a mobilização da opinião 
pública de Goiás, no sentido de que, ao deixar a Presidência, eu pudesse ser 
um dos representantes do Estado no Senado.

Esse movimento muito me sensibilizara. Era a demonstração de 
carinho de um Estado inteiro, à qual não poderia me mostrar indiferente. 
De fato, eu fora o primeiro presidente da República a se preocupar com 
Goiás. Meu interesse por aquela gente não se limitara em promover um 
conjunto de providências administrativas, tendo como objetivo melho-
rar apenas suas condições socioeconômicas. O que eu havia feito era bem 
maior, bem mais amplo e, sem dúvida, bem mais profundo. Representara 
uma verdadeira revolução na vida daquele distante Estado.

O povo goiano sentiu na pele os efeitos da transformação, e 
procurou demonstrar seu reconhecimento através de um gesto que tivesse 
repercussão no país. Surgira, então, a ideia da senatória.

Naquela época, ocorrera um fato que emprestara um vigor ain-
da maior à iniciativa. Abordado por um jornalista sobre o que iria fazer 
quando deixasse a Presidência, declarei que pretendia ser fazendeiro em 
Goiás. A notícia correra de boca em boca, e dos mais diversos quadrantes 
do Estado surgiram oferecimentos de fazendas. Todos desejavam ter-me 
como vizinho. Se alguns desejavam vender terras, unindo o útil ao agra-
dável, outros propunham-me a fazer doações, de forma a assegurar minha 
permanência no estado. Além de ter feito o que fiz, ainda pretendia ser um 
deles, com residência e domicílio eleitoral estabelecidos em Goiás. Esse 
fato contribuiu para que passasse a trabalhar; com entusiasmo, no sentido 
de que pudesse ser um dos três senadores goianos. Uniram-se, pois, todos 
os partidos, esquecidos de suas rivalidades regionais e de suas querelas in-
ternas. A própria UDN estadual – renegando a tradicional linha do parti-
do, que era de intransigente oposição ao meu governo – fora das primeiras 
agremiações políticas a apoiar o movimento.

Formou-se, então, uma coligação extrapartidária, ou melhor, 
uma “frente única” acima das competições locais, reunindo, além da 
UDN, o PSD, o PSP, o PDC, o PR, o PL e o PSB – o que significava um 
fato virgem na atividade política do Estado, tradicionalmente tumultuada 
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pelo choque de interesses conflitantes de suas diferentes agremiações parti-
dárias. Lançada a ideia, verificou-se a existência de um impedimento legal. 
Não havia, no momento, qualquer vaga no Senado. Os representantes do 
Estado – mesmo os que não haviam sido eleitos no último pleito – ainda 
dispunham de algum tempo para a complementação de seus respectivos 
mandatos. Criara-se, pois, um impasse.

Entretanto, a dificuldade foi contornada de uma maneira verda-
deiramente imprevista. O senador Taciano de Melo decidira renunciar ao 
seu mandato de forma a facilitar, através desse gesto, a realização daquela 
aspiração do povo. Nesse sentido, ele me procurou, um dia, no palácio, 
para dar conta de sua resolução. Julgava que seu estado devia-me aquela 
homenagem e ele, auscultando o sentimento popular, concluíra que es-
-tava em suas mãos – ao optar pela renúncia – contribuir para que o povo 
tivesse satisfeito seu desejo, elegendo-me senador.

Enfrentei, de viseira erguida, a campanha de descrédito que logo 
foi desencadeada. Aliás, nem esse pretexto seria necessário para que as bate-
rias da infâmia fossem assentadas contra mim. A popularidade de que des-
frutava, mesmo no último mês do meu quinquênio, era uma realidade que 
incomodava a Oposição e com a qual seus líderes não se conformavam. E, 
para prová-lo, basta citar um fato. Antes mesmo de se cogitar da minha 
candidatura à senatória, alguns dirigentes da UDN já haviam concertado 
um programa, cujo objetivo seria o de levar-me ao pelourinho. Nesse sen-
tido, meu governo seria reexaminado, tendo-se em vista denunciar à nação 
os “calamitosos erros que eu havia cometido”.

Na Câmara, o deputado Herbert Levi desencadeara a ofensiva. 
Entre críticas acrimoniosas à política econômico-financeira que eu havia 
executado, escolhera Brasília para alvo preferencial de seus ataques. “As 
cidades não são causas, mas efeitos do  progresso” – pontificara na tribuna 
da Câmara, como se anunciasse a descoberta da pólvora. A sandice, de tão 
clamorosa, nem era digna de resposta. Os próprios fatos, que configuram a 
realidade brasileira destes últimos dez anos, encarregaram-se de evidenciá-
-la. Se fôssemos esperar que o progresso do interior brasileiro impusesse a 
criação de Brasília, o Brasil estaria até hoje “arranhando o litoral como os 
caranguejos”, segundo a expressão de Frei Vicente do Salvador. Dois terços 
do território nacional só existiriam nos mapas.
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O senador Mem de Sá encarregara-se de promover no Senado 
o que Herbert Levi vinha tentando na Câmara dos Deputados. Entretan-
to, o facciosismo do representante do Rio Grande do Sul ainda era mais 
contundente. Alegava que, “levado pelo meu narcisismo”, eu consumia os 
últimos dias do meu governo, “inaugurando obras, das quais só havia lan-
çado a pedra fundamental”. E citava essas obras: Furnas, a refinaria Duque 
de Caxias, a estrada Belém–Brasília, o açude de Orós...

Nunca dei a menor importância a esses ataques. Lia-os, porque 
julgo ser dever de todo chefe de governo saber como age a Oposição. Con-
tudo, a chegada do governador Juraci Magalhães ao Rio, naquela época, 
teve a virtude de aplacar o ânimo belicista dos meus impenitentes adversá-
rios. Informado sobre o que o partido planejava, logo discordara da ideia. 
Julgava que, embora seu adversário político, eu deveria ser tratado com 
respeito, pois, “inegavelmente meu governo já havia sido proveitoso para 
o Brasil”.

Estas palavras, divulgadas pela imprensa, agiram como água na 
fervura. Juraci Magalhães, além de governador da Bahia, fora presidente 
da UDN e, naquele momento, era um dos seus líderes mais conceituados. 
Sua atitude moderadora repercutira, de maneira benéfica, nos círculos do 
partido e fizera arrefecer a sanha iconoclasta da cúpula extremista. E, dessa 
forma, fora sustada a campanha tão cuidadosamente articulada.

Em entrevista a uma revista e abordado sobre o assunto, colo-
quei a questão nos seus devidos termos. “Não sou infalível” – declarei, e 
acrescentei: “todos os meus atos, suscetíveis de protestos, devem ser revis-
tos. Não tenho compromisso com o erro”.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Prestação de contas

1960 chegara ao fim. Reconstituindo, na 
imaginação, o caminho percorrido, chegava à conclusão de que não pode-
ria estar senão satisfeito. O Programa de Metas havia sido executado, sem 
que as finanças nacionais acusassem a menor depressão. O que houve – e 
isto é comum em qualquer administração – foram desajustamentos seto-
riais de fácil correção e desequilíbrios periódicos no balanço de pagamen-
tos, decorrentes da instabilidade característica do mercado internacional.

Para demonstrar a validade do que acima foi dito, nada me-
lhor do que uma análise da situação econômica do país, comparando-se 
os números do quinquênio 1956/1960 com os das administrações que 
sucederam à minha. Em 1956, quando assumi o governo, o volume da 
moeda em circulação era de 66 milhões de cruzeiros novos e, em fins de 
1960 – último ano do quinquênio – esse volume crescera para 198 milhões 
de cruzeiros novos. As emissões, realizadas nesse período, foram, portanto, 
de 134 milhões de cruzeiros novos, o que representa um aumento de 31% 
do meio circulante no decorrer daqueles cinco anos.

Seguiram-se os governos de Jânio Quadros e João Goulart, e 
a situação, refletindo as agitações daquelas duas épocas, alterou-se subs-
tancialmente. Em março de 1964, quando se instalou o governo Castelo 
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Branco, a moeda em circulação já se elevara a 912 milhões de cruzeiros no-
vos, acusando um aumento, portanto, de 50%, mas apenas em três anos. 
Daí em diante, a situação evoluiu com incrível rapidez. No dia 30 de mar-
ço de 1970, o meio circulante já atingira a cifra de 5 bilhões e 200 milhões 
de cruzeiros novos, verificando-se um aumento, pois, de 570% em apenas 
seis anos.

Examinemos, agora, os fatores que contribuíram para essa dis-
paridade de situações, a fim de se chegar a uma conclusão sobre o processo 
inflacionário brasileiro. Vejamos o que era o Brasil, economicamente, antes 
de 1956, isto é, no período imediatamente anterior ao meu governo. Em 
1955, o produto interno bruto era da ordem de 59 bilhões e 34 milhões de 
cruzeiros novos e nossa população atingia, na época, a 60 milhões 202 mil 
habitantes, o que situa o produto per capita em 980 cruzeiros novos e 61 
centavos. Expliquemos o significado desses números, quer comparando-os 
com os de outros países, quer analisando-os tendo em vista a situação ante-
rior, pois, assim, poderemos surpreender a causa da maioria dos problemas 
nacionais. Mas, para isso, faz-se indispensável a respectiva conversão em 
dólares, o que faremos à taxa de 4 cruzeiros e 30 centavos, a qual, neste 
momento em que escrevo este capítulo – 1970 – parece expressar a parida-
de do poder aquisitivo interno das duas moedas.

Nesta base, o produto brasileiro per capita em 1955, que era de 
228 dólares, revelava-se inferior ao dos Estados Unidos, de 3.554 dólares; 
do Canadá, de 1.421 dólares. Cotejemos, agora, nossa situação, em 1955, 
com a de outros países, os quais, de forma geral, enfrentam, como nós, 
o problema do subdesenvolvimento. Enquanto o Brasil apresentava uma 
renda per capita de 228 dólares, eram os seguintes os números relativos a 
estas nações: Argentina, 697 dólares; Chile, 539 dólares; Colômbia, 374 
dólares; Costa Rica, 507 dólares; Cuba, 613 dólares; México, 372 dólares; 
Panamá, 468 dólares; Uruguai, 679; Venezuela, 921; Malásia, 506; Hong 
Kong, 387; Grécia, 483; Irlanda, 782; Itália, 733; Espanha, 416; Israel, 
1.032; Líbano, 515; Bulgária, 519; Tchecoslováquia, 966; Hungria, 697; 
Polônia, 675; e, por último, o mundo, considerado como um todo, 593 
dólares. Em face dessas cifras, o que se constata é o seguinte: éramos mais 
pobres do que os vinte e um países citados e, igualmente, mais pobres do 
que o mundo, considerado globalmente.
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Essa era a situação que encontrei em 1956, do ponto de vista 
estático. Torna-se necessário indicar, igualmente, e com a maior clareza, de 
onde vínhamos, como vínhamos e para onde íamos. De fato, 228 dólares 
per capita poderiam não ser maus, se representassem apenas um ponto, 
um estágio, numa veloz transição para dias melhores. Há a considerar, 
contudo, outros fatores que são de grande importância para a avaliação 
da situação. Um deles era o aspecto realmente explosivo que caracteri-
zava – e ainda caracteriza – o nosso desenvolvimento demográfico. De 
1940 a 1950, crescemos a uma taxa cumulativa anual de 2,38%, que é 
altíssima, e de 1950 a 1960, ela subiu para 3,18%, crescimento este total-
mente vegetativo, já que a contribuição da imigração foi insignificante. O 
produto interno bruto, frente à explosão demográfica, comportou-se com 
as características dos países altamente desenvolvidos. De 1948 a 1955, seu 
crescimento foi aproximadamente de 3,2% ao ano. Recuando-se, porém, 
ao ano de 1913, e tirando-se uma média até 1955, verifica-se que o cres-
cimento foi de apenas 0,20% – dois décimos de 1% ao ano. É importante 
assinalar que, a partir de 1928 – último ano de prosperidade mundial do 
pós-guerra – não se verificou qualquer crescimento per capita da renda e o 
mesmo aconteceu entre 1913 e 1948, num período de 35 anos em que a 
população cresceu em 26 milhões de habitantes, mais que o dobro.

Esses dados merecem ser meditados, pois contêm a explicação 
de muitos fenômenos ocorridos no Brasil. Creio poder sintetizar, em al-
guns itens, os principais fatores que constituíram o pano de fundo das 
decisões que tive que tomar ao assumir o governo. São eles: a) renda per 
capita excessivamente baixa; b) sensação eufórica de rápido desenvolvi-
mento provocado pelas exigências da guerra, depois de longa estagnação; 
c) forte crescimento demográfico, com enorme proporção de população 
nas idades improdutivas; d) rapidíssimo processo de urbanização desligado 
da aquisição de maior produtividade nas áreas urbanas; e) quebra sensível 
da capacidade de importar; e f) mimetismo econômico que levou muitas 
classes a exigirem níveis de consumo dos povos adiantados.

A verdade, portanto, era que o rápido crescimento da economia, 
entre 1946 e 1955, não passara de uma recuperação cíclica de um longo 
período de depressão e estagnação. Entre 1913 e 1955, como vimos, o pro-
duto per capita crescera apenas dois décimos de 1%, o que realmente é in-
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significante. Os riscos do “não desenvolvimento” eram, assim, mais graves 
do que se poderia julgar, em função apenas de uma análise superficial. Isto, 
porém, não era tudo. Além da decisão de se procurar acelerar por todos os 
meios o desenvolvimento, era imprescindível fixar-se, antes de tudo, o que 
poderemos denominar o “modelo do subdesenvolvimento brasileiro”.

Entre 1940 e 1955, o Brasil havia passado, quer quantitativa, 
quer qualitativamente, por um choque de desenvolvimento. Entretanto, a 
partir de 1954, e já, plenamente, em 1955, notavam-se alarmantes sinto-
mas de que as influências favoráveis – dentro e fora da economia – tinham 
começado a perder o impulso. Nessas condições, o nosso desenvolvimento, 
segundo todas as previsões, não deveria prosseguir de modo natural e autô-
nomo, empurrado pela velocidade adquirida. Foi essa a situação por mim 
encontrada em 1956. E foi esse, basicamente, o raciocínio que me levou 
a concluir que uma ação drástica e violenta deveria ser tomada naquele 
momento, de forma a impedir que se perdesse o terreno conquistado, isto 
é, que se retornasse à estagnação.

Surgiram, pois, as metas de desenvolvimento. Era um esforço 
gigantesco – até então inédito no Brasil – de se estabelecer um conjunto de 
medidas administrativas e de obras de vulto, que tivesse como objetivo não 
só impedir a provável desaceleração, mas também comunicar um impulso 
bem maior ao incipiente desenvolvimento do país.

Esse esforço teve um caráter polimorfo. Abrangia uma larga fai-
xa de providências, indo dos incentivos e motivações psicológicas, que ten-
tei obter com a fixação das cifras a serem atingidas, até a quebra de pontos 
de estrangulamento da economia – como energia, os transportes, o aço 
etc. – e, ainda, a preocupação de atrair capitais estrangeiros, que tendiam 
a retrair-se. Com esses objetivos em vista, programaram-se inversões de 
capital público em obras de natureza básica ou infraestrutural. Buscou-se 
facilitar e estimular as atividades e os investimentos privados. Criou-se o 
Conselho do Desenvolvimento, que recebeu o encargo de planejar e aferir 
a compatibilidade intersetorial do desenvolvimento do país, acompanhan-
do-o, passo a passo, e reformulando, quando conveniente, as medidas e os 
programas, quer de maneira específica, quer por grupos.

Assim, em fevereiro de 1956 – quando iniciei o meu quinquê-
nio – o Programa de Metas estava em situação de ser imediatamente exe-
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cutado. Tratava-se de uma esquematização de níveis setoriais que deveriam 
ser alcançados, e de meios de produção expressos em unidades físicas. Deve 
ser ressaltado, porém, que a cada um desses níveis ou metas correspondia o 
investimento, em cruzeiros ou em moedas estrangeiras, julgado necessário 
para se alcançar, na data programada, o objetivo a que se visava. Expressa-
-ram-se tais investimentos por seus valores nominais, sujeitos a uma taxa 
anual de inflação de 13,5% sobre sua parcela em cruzeiros.

Como se vê, nada foi realizado às tontas, sem avaliação dos re-
cursos disponíveis e sem um objetivo claro a ser atingido. Tudo obedeceu a 
um rígido planejamento – o primeiro levado a efeito no Brasil – e concebi-
do para ser executado dentro de um prazo prefixado. O êxito do Programa 
de Metas, entretanto, só foi possível graças a uma motivação psicológica 
que tive a habilidade de criar e de propagar pelo país, de forma a convertê-
-la, através de compreensível processo de persuasão, num verdadeiro estado 
de espírito nacional, que era uma espécie de conscientização coletiva. Cou-
be a mim, pessoalmente, realizar esse trabalho, através de uma pregação 
incessante em toda a extensão do território nacional, quer durante a cam-
panha eleitoral, quer durante o quinquênio, numa intensidade crescente, 
de forma a estabelecer uma perfeita identidade entre o governo e o povo.

Relatei a situação que encontrei ao assumir o governo, enume-
rando as providências que se fizeram necessárias para que fosse assegurado 
o êxito do Programa de Metas. Entretanto, nem tudo foi tão fácil. Tivemos 
de vencer dificuldades – e grandes – que serão analisadas, a seguir, e classifi-
cadas em três itens: balanço de pagamento, inflação e subdesenvolvimento.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Balanço de pagamento

DO PONTO DE VISTA do balanço de pagamento, o elemento 
crucial era a baixa capacidade de importar. Haviam-se esgotado as reservas 
do período de guerra e acumularam-se dívidas, a curto e médio prazos, e, 
nessas condições, inquietadoras perspectivas pairavam sobre o futuro das 
nossas exportações.

Usou-se de muita moderação na previsão do aumento do va-
lor das exportações. Entretanto, os piores prognósticos foram largamente 
ultrapassados, pois as relações entre os preços das exportações e das im-
portações se haviam definitivamente voltado contra nós. Com o início do 
ciclo da superprodução do café, o valor FOB de uma saca desse produto 
exportada desceu de 68 dólares, em média, entre 1951/55, para 51 dólares, 
entre 1956/60 – ou seja, durante o meu governo –, acusando uma queda 
de 25% no preço médio do produto.

O grave, entretanto, é que mesmo a estabilização nesse baixo 
nível, do principal produto de nossas exportações só foi obtida à custa de 
enormes sacrifícios internos da economia. Através de negociações, iniciadas 
no México em 1957, e do Acordo Internacional do Café, concluído mais 
tarde, tentara-se disciplinar o mercado do produto mediante a instituição 
de um sistema de quotas. Mesmo assim, a média do valor das exportações, 
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que havia sido de 15,42 milhões de dólares entre 1951 e 1955, caíra, em 
valores correntes, para cerca de 1.200 em 1960. Deve ser ressaltado, con-
tudo, que, enquanto se realizava no exterior esse esforço para o disciplina-
mento da oferta do produto, a situação interna do café tornava-se crítica. 
Incentivados pelos altíssimos preços de 1951 a 1954, os produtores haviam 
expandido enormemente suas áreas plantadas e o impacto dessa expansão 
pode ser aferido através dos seguintes números de produção: doze milhões 
e meio de sacas na safra de 1956/57; vinte e um milhões na de 1957/58; 
vinte e sete milhões na de 1958/59; e, finalmente, de quarenta e quatro 
milhões na de 1959/60.

Para atender às exigências da política cafeeira, que objetivava 
o equilíbrio estatístico das safras, o Instituto Brasileiro do Café recebeu 
aproximadamente 249 milhões de cruzeiros novos do governo, o que re-
presentou um tremendo impacto na economia do país.

As cifras aí estão, e falam em sombria eloquência. O que merece 
ser analisado agora é um problema de suma importância para o Brasil: a 
relação café-desenvolvimento nacional. Naquela época, éramos um país 
no qual as necessidades de recursos externos se ligavam a um só produto. 
Nessas condições, e tendo em vista a obtenção de divisas para os investi-
mentos, tínhamos de manobrar para fazer com que as exportações de café 
rendessem o máximo de recursos investíveis. Assim, a política executada 
naquele período sofreu altos e baixos, de acordo com as oscilações do mer-
cado internacional. Em 1956, os resultados foram bons. Mas, já em 1957 
e 1958, revelaram-se bastante insatisfatórios. Tentou-se uma política mais 
agressiva de vendas e conseguiu-se uma expansão nesse setor de 5 milhões 
de sacas em 1959, resultando dessa providência que, apesar das quedas no 
preço unitário, registramos um aumento de cerca de 55 milhões de dóla-
res nos ingressos totais de divisas ligadas ao café. Com relação às demais 
exportações, a situação também não foi favorável. A recessão econômica 
em países compradores afetou, com frequência, nossas oportunidades de 
mercado e, em face disso, deixou de ser satisfatório o resultado geral.

Contudo, tendo em vista a necessidade de se promover, sem 
tardança, o desenvolvimento nacional, o governo voltou-se para o exterior 
em busca de recursos financeiros para a conclusão das obras em andamen-
to. O Brasil era membro do Fundo Monetário Internacional e, segundo 
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os estatutos desse órgão, era-lhe permitido sacar o correspondente à sua 
quota, se assim o desejasse, a título de empréstimo. No início da minha 
administração, havíamos sacado o correspondente à nossa quota e salda-
mos o compromisso rigorosamente na data combinada. Em 1959, em face 
dos desajustamentos decorrentes da superprodução cafeeira, julgamos que 
devíamos bater, de novo, à porta do FMI. Verificamos, com surpresa, que 
a mentalidade dos diretores daquele órgão havia mudado muito. O Fundo 
adotara os princípios da escola ortodoxa de Economia para suas delibe-
-rações sobre empréstimos a países subdesenvolvidos e, nessas condições, 
fizera uma série de exigências, sem o atendimento das quais não seria libe-
rado o adiantamento solicitado.

Em face da minha resistência, o Fundo alargou sua intransigên-
cia e desse choque de pontos de vista, resultou o rompimento do meu go-
verno com o Fundo Monetário Internacional. Assim agi porque os quatro 
itens, que consubstanciavam as exigências do Fundo, constituíam, sem a 
menor dúvida, a súmula de um programa tendo como objetivo a aniqui-
lação do Brasil.

Assumi a responsabilidade pelo rompimento com absoluta tran-
quilidade. A situação era, de fato, grave, já que, em face daquela atitude, 
fechar-se-iam automaticamente para o Brasil todas as portas das agências 
financeiras internacionais. A nova situação, na qual se viu envolvido o país, 
foi estudada, então, sob todos os seus aspectos. E a decisão que se tomou 
orientou-se no sentido do atendimento das nossas necessidades imediatas. 
Se houvéssemos sido um pouco mais ousados, no que dizia respeito à co-
mercialização do café, talvez tivéssemos conseguido maior ganho, ou me-
nor perda no setor externo. À luz dos elementos disponíveis na época, creio 
que tomamos a decisão correta: a de não prejudicar o empreendimento 
total através de medidas monetaristas, as quais, se, por um lado, poderiam 
nos levar ao equilíbrio orçamentário, fariam com que o Brasil, por outro 
lado, se afundasse de novo no marasmo e na estagnação, já que seriam pa-
ralisadas todas as obras em andamento, inclusive a construção de Brasília. 



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 O problema da inflação

O meu Programa de Metas – ao contrário do que diziam os inte-
ressados na distorção da verdade – representou uma parcela modesta, que 
oscilou entre 4 e 6% do produto nacional bruto, situando-se, portanto, 
dentro da capacidade normal de poupança do país. Entre 1958 e 1961, 
período em que se verificaram os maiores investimentos, apenas 40% dos 
mesmos dependeram do orçamento da União e mais da metade desse dis-
pêndio da União se referia a fundos especiais, constituídos por tributos de 
destinação específica, ou por recursos oriundos de vinculações constitucio-
nais, tratando-se, pois, de despesas com previsão de receita. Assim, o recru-
descimento da pressão deficitária e inflacionária no final do meu governo 
derivou, principalmente, de fatores estranhos ao Programa de Metas.

Repilo energicamente qualquer insinuação de que procurei de-
senvolver o país através da inflação. As estatísticas mostram que, nos cinco 
anos de meu governo, foi mantida, em média, a taxa de inflação do perío-
do imediatamente anterior – governos Café Filho, Getúlio Vargas e Dutra 
–, mas será indispensável ressaltar, também, que aumentou notavelmente a 
taxa de crescimento demográfico, intensificou-se a urbanização das massas 
rurais, generalizou-se o conhecimento dos hábitos de consumo dos povos 
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mais adiantados, apesar de uma renda per capita estagnada pelo período de 
40 anos e das mais baixas do mundo!

Tudo isso é altamente inflacionário. Agravando ainda mais a 
situação,  votou-se, no último ano do governo anterior ao meu, uma ele-
vação de salários para os militares e, ainda, sem previsão de receita adi-
cional, um aumento de 70% nos vencimentos do funcionalismo civil, o 
que acarretou, sobre a minha administração que se iniciava, um aumento 
compulsório de despesas públicas, não incluídas no Orçamento, de 1,9 
bilhão de cruzeiros novos.

A esses déficits importa acrescentar cerca de 1,3 bilhão de cru-
zeiros novos, correspondentes a “restos a pagar”, transferidos de exercícios 
anteriores e mais outras despesas sem a correspondente previsão de receita. 
O conjunto dos déficits jogados contra o primeiro ano de meu governo 
corresponderam a 6.316 bilhões de cruzeiros novos aproximadamente. O 
aumento do funcionalismo público provocara ondas sucessivas de reivindi-
cações de outros grupos, obrigando aumento de 60% no salário mínimo, 
em julho de 1956. Explica-se, assim, a expansão inflacionária que então se 
verificou.

Todavia, em 1957, ano em que, como nunca, no montante de 
bens e serviços do país houve uma parcela muito maior de máquinas, ve-
ículos, obras e edificações, ano em que o volume físico da importação de 
equipamentos aumentou de 87% e em que tiveram início as grandes obras 
estruturais, como Furnas e Três Marias, ano em que se intensificou a cons-
trução de Brasília e a indústria automobilística iniciou sua expansão – o 
custo de vida, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, citados por 
“Desenvolvimento e Conjuntura”, subiu a ritmo inferior a 1% ao mês, o 
que há vinte anos não acontecia. Os oito principais gêneros alimentícios 
ou não subiram ou baixaram de preço.

Entretanto, já em 1958, o país se defrontou com duas graves 
ocorrências: a seca do Nordeste e a crise no mercado de café. A seca re-
dundou em despesas não previstas da ordem de meio bilhão de cruzeiros 
novos. Além da seca, tive de enfrentar as consequências de um novo ciclo 
de superprodução de café, o qual, como já vimos, exigiu a despesa, em 4 
anos, da ordem de pouco mais de 7 bilhões de cruzeiros novos (em valores 
de 1969). Conviria examinar aqui a outra faceta do problema e lembrar o 
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significado direto dessas despesas para o Nordeste e para os estados produ-
tores de café. Tratava-se de um verdadeiro crédito de confiança dado aos 
mesmos na certeza que o investimento assim realizado, embora forçando 
o incremento da inflação, redundaria eventualmente num futuro melhor 
para o Brasil como um todo.

Voltemos, porém, ao processo inflacionário entre 1956 e 1960, 
e examinemos mais alguns fatos, que o colocarão na necessária perspectiva. 
Há a considerar, a respeito, uma série de fatores: 1) a inflação não é hoje 
um mal peculiar ao Brasil; 2) a inflação, verificada no meu governo, ao 
contrário do que ocorria antes, não impediu que o país atravessasse um 
período de rápida e profunda industrialização; 3) os investimentos, como 
disse, não representaram senão uma parcela no total das inversões previstas 
e uma parcela bem pequena das despesas do governo; 4) as emissões de 
papel-moeda eram apenas o último elo de uma cadeia do processo infla-
cionário, sendo que, na maioria das vezes, a emissão era imposta por rea-
justamentos ligados a causas estabelecidas em governos anteriores e, outras 
vezes, pela necessidade de se fazer frente a déficits do orçamento, mal es-
truturados do ponto de vista técnico, e que eram votados pelo Legislativo, 
sem a noção clara do impacto dos mesmos na conjuntura econômica do 
país; e 5) convém notar que, durante o meu governo, o nível de consumo 
real da população, como um todo, aumentou ainda que de maneira mo-
desta, já que as sucessivas revisões do salário mínimo fizeram-se geralmente 
em nível superior à alta do custo de vida, ocorrido no período anterior.

Comparando-se o valor total das emissões com o valor global 
do produto interno bruto, verificamos que os cinco anos finais da década 
dos 50 – que corresponderam ao meu governo – estão longe de ser os mais 
desfavoráveis. De fato, entre 1956 e 1960 a média anual das emissões de 
papel-moeda, como percentagem do produto interno bruto, foi de 1.99%. 
Ora, essa mesma relação foi, em média, de 2.80% entre 1941 e 1945, ten-do 
chegado a 4.49% nos cinco anos subsequentes, isto é, de 1961 a 1965. Entre 
1964 e 1968 – sob o regime da Revolução de Março – com o achatamento 
salarial e todas as medidas de compreensão tendentes a regularizar as finanças 
nacionais, a relação foi de 2.64% e, de 1963 a 1965 – anos de rígida recupe-
ração financeira –, a média da relação foi de 2.06%.
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Façamos urna comparação a mais: a proporção, por exemplo, 
entre as emissões de papel-moeda e a despesa orçamentária aprovada, des-
ceu de 32.8% em média, entre 1941 e 1945, para 23.5%, entre 1950 e 
1955 e, finalmente, para 15.08% entre 1956 e 1960.

Deixando de lado as percentagens, tão caras ao economista, vol-
temos ao terra a terra cotidiano, enveredando pelo caminho que trilha o 
homem comum, para conversar com ele na gíria que lhe é familiar. Assim, 
teremos os seguintes resultados: como o papel-moeda em circulação em 30 
de março de 1970, incluindo o longo período da Revolução, havia atin-
gido o total de 6 bilhões e 511 milhões de cruzeiros novos, isso significa 
que as emissões, desde que deixei a Presidência, até 30 de março de 1970, 
representaram 44 vezes as emissões realizadas durante o meu governo!

Mas ainda há mais. No meu tempo, a carga tributária era irri-
sória. Pagava-se pouco e era diminuto o número de contribuintes. Hoje, 
pagam-se mais impostos no Brasil do que em qualquer país desenvolvido, 
inclusive muito mais do que nos Estados Unidos.

Muito se tem falado na inflação, nestes últimos anos. Seus males 
são conhecidos. Mas reputo injustas, por não abrangerem toda a verdade, 
as tentativas de analisar o problema do ponto de vista exclusivamente mo-
netário. Reputo igualmente injusta a tentativa de se lançar o ônus de todo 
o processo inflacionário sobre o Executivo. Creio fundamental analisar-se 
a questão de forma bem mais ampla e começar a situá-la na conjuntura 
econômico-social-cultural por que passa o país, o que me leva ao último 
item em que desejo tocar: o do subdesenvolvimento.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

A questão do subdesenvolvimento

Talvez o mais grave sintoma do atraso brasileiro tenha sido o fato 
de o Congresso votar despesas sem o encargo de prover fundo para as mes-
mas. O reflexo desse problema é o grau de relativa inconsciência das elites 
e da massa do povo em geral, no tocante às possibilidades de consumo e de 
crescimento, contidos numa renda média individual de 228 dólares.

A inflação está igualmente relacionada com as altíssimas taxas 
de crescimento demográfico e da intensa urbanização. O meu governo foi 
acusado – em face dessa relação – de haver descurado da agricultura, con-
tribuindo, por omissão no campo e excesso de investimentos industriais, 
para acelerar o progresso de urbanização das massas rurais. A acusação é 
improcedente. O processo de “favelamento”, de formação de “mo-cam-
bos”, foi determinado pelo fato de que os investimentos industriais, reali-
zados nas cidades, não eram – e continuam não sendo – suficientes para 
absorver produtivamente a massa humana que para elas se deslocava – e 
se desloca ainda – e fica marginalizada na periferia. Igualmente injusta foi 
a alegação de que o meu governo nunca se interessou pela vitalização do 
setor agrícola. Que dizer-se, então, das minhas realizações referentes aos 
fertilizantes, à tratorização, aos transportes, à ensilagem e a açudagem.
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O que aconteceu, na realidade, foi uma imposição da irreversi-
bilidade com que se apresentam os grandes deslocamentos demográficos 
da nossa era. Trata-se de um processo que dispõe de sua própria dinâmica 
e que se manifesta através de numerosos, e às vezes, contraditórios fatores. 
O que faltava ao Brasil, pois, não era uma política de retenção do homem 
no campo, e sim, desenvolvimento econômico. Foi este – e tão somente 
este – o responsável pela situação que hoje se configura no Brasil: 70% 
da população preferindo a vida nos centros urbanos, onde há empregos e 
oportunidades; e 30% conservando-se fiel à terra, já que, para eles, o inte-
rior oferece o que desejam para a realização de suas aspirações, inexistindo, 
portanto, qualquer incentivo para que se urbanizem.

Falaremos agora sobre os resultados obtidos. De acordo com as 
estatísticas da Fundação Getúlio Vargas, o crescimento em 1957, 1958 e 
1960 foi sensivelmente elevado, chegando em média quase a 7,8% ao ano. 
Se incluirmos o ano de 1961, cujo crescimento só pode ser atribuído aos 
investimentos do período anterior, a média dos cinco anos indicados sobe 
para 8,3% ao ano, cumulativos. Em 1960 e 1961, o crescimento foi de, 
respectivamente, 9,7% e 10,3%, o que indica a obtenção de forte acelera-
ção do processo de desenvolvimento econômico.

Deve ser notado, entretanto, que o grosso do Programa de Me-
tas se concentrou em energia e transportes. Neles se incluíram obras como 
Furnas, Três Marias e toda a série de importantes estradas pavimentadas 
que revolucionaram o sistema de transportes do Brasil. Acredito que mui-
tos brasileiros não se dão conta, até hoje, do real alcance dessas obras e do 
extraordinário esforço despendido pelo meu governo, para que elas fossem 
realizadas. Alguns dos projetos significaram, na realidade uma mudança 
de escala para a técnica e a engenharia brasileiras pois integraram definiti-
vamente o nosso país na era das grandes barragens e dos sistemas elétricos 
interligados. Outro exemplo pode ser encontrado nas usinas siderúrgicas 
que foram erguidas. Só a Cosipa e a Usiminas, produzindo, em 1969, um 
milhão de toneladas de aço, adicionaram à economia nacional quantidade 
quase igual à nossa produção de aço em 1956. Isso quer dizer que, se não 
fosse essa iniciativa do meu quinquênio, o Brasil teria entrado em colapso 
no que diz respeito a esse setor vital da atividade industrial.
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O mínimo que posso afirmar, portanto, é que, ao período de 
investimentos do pós-guerra, foram acrescentados mais cinco anos, nos 
quais imensa massa de recursos foi plantada sob cuidadosa orientação e 
vigilância nos pontos estruturalmente fracos da nossa economia.

Obedeceu-se inicialmente ao preceito de concentrar essas inver-
sões nas áreas em que sua rentabilidade fosse máxima. Esse preceito, cuja 
desobediência, na fase inicial da administração, teria provocado o insu-
cesso de qualquer plano global de desenvolvimento, levou à escolha dos 
setores de infraestrutura econômica para os investimentos e sua concentra-
ção nas regiões onde já existiam economias externas, vinculadas aos inves-
-timentos nela anteriormente realizados. Entretanto, tão pronto quanto 
possível, reorientou-se parte desse esforço, disciplinando-o na direção do 
objetivo de se atender a menor ganho econômico imediato e se procurar 
maior justiça social na distribuição de recursos. Criou-se, para isso, a Sude-
ne, cujo impacto benéfico se tem feito sentir plenamente nos últimos anos, 
ao ponto de ter proporcionado ao Nordeste uma taxa de desenvolvimento 
compensatória do seu atraso, isto é, mais rápida do que a registrada nos 
demais setores da economia nacional.

Apesar de termos partido de níveis iniciais tão baixos – pois, ao 
Brasil, faltava tudo em 1956 – forçamo-nos por atingir um patamar que 
nos servisse de base para uma segunda e maior escalada, no sentido de pro-
porcionar dias ainda melhores aos brasileiros, num futuro muito próximo. 
Essa transformação operada no país teve um efeito psicológico altamente 
salutar: fez com que se dissipasse o complexo de inferioridade do brasileiro. 
Naqueles cinco anos, graças à doutrinação que fiz e às obras que realizei, 
ele verificara ser perfeitamente capaz de construir navios, automóveis, re-
presas gigantes, tratores, desbravar florestas e, em três anos e meio, plantar 
uma grande cidade num imenso vazio demográfico. Naquele quinquênio, 
aprendera-se muito em matéria de programação e adquirira-se o hábito de 
esperar e exigir ações desenvolvimentistas dos setores públicos e privados.

Se todo aquele impulso não se pôde manter, ou melhor, dissi-
pou-se logo em seguida, as causas não foram necessariamente econômicas 
e sim políticas. É conveniente ressaltar, entretanto, que, apesar de todas 
as vicissitudes porque passou o país na década de 60 – renúncia de Jâ-
nio Quadros, a agitação ideológica no governo João Goulart e, por fim, a 
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Revolução de março de 1964 – nunca mais se pôde deixar de planejar o 
crescimento acelerado da economia nacional. Todavia, todos os planos, até 
aqui elaborados, virtualmente se alicerçaram na expansão das bases criadas 
pelo Programa de Metas, nos setores de energia, siderurgia, indústria auto-
mobilística, construção naval, transportes ferro e rodoviários e, sobretudo, 
nas implicações da integração nacional, tendo Brasília como ponto de ir-
radiação.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Recompondo a jornada realizada

No dia 31 de janeiro, levantei-me às 6 horas, como de hábito. 
Estava hospedado no Hotel Nacional, ainda em construção, mas uma suíte 
fora preparada para acolher-me e a minha família, por ocasião da transmis-
são do poder.

Na noite anterior, telefonara para a portaria, solicitando que me 
acordassem às 8 da manhã. Julguei que, pelo menos naquele dia, deveria 
ficar até mais tarde em repouso. Quando o camareiro veio me chamar às 
8 horas, já estava de pé havia muito e, inclusive, acabara de tomar meu 
desjejum.

Olhei através da janela, que a manhã, contrariamente ao que 
acontecia em Brasília, estava sombria, com nuvens cinzentas pressagiando 
mau tempo. Aliás, no dia anterior chovera copiosamente e o Caravelle, que 
conduzia Jânio Quadros, atrasara-se e só aterrissara no aeroporto militar às 
7 horas da noite. Isto causara grande transtorno aos que ali haviam compa-
recido, para homenageá-lo.

Depois do desjejum, sentei-me numa poltrona do living e dei-
xei-me ficar, sem saber o que fazer. A mudança para o Hotel Nacional fora 
feita quatro dias antes. Assim o decidira, a fim de que Sarah pudesse pre-
parar convenientemente o Alvorada para receber o novo presidente. Uma 
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faxina completa fora ordenada no palácio. Mármores, bronzes, móveis, 
tapeçarias, cristais, baixelas – tudo, enfim, passara por rigorosa limpeza. 
Era uma cortesia do presidente que saía ao que, daquele dia em diante, iria 
ocupar o palácio, o que – diga-se de passagem – constituía um costume 
pouco usual na história da nossa vida republicana. Quando tudo estava 
em ordem, Sarah convidara D. Eloá, esposa do novo presidente, para fazer 
uma inspeção no palácio e verificar se tudo estava como ela desejava.

A impolidez era uma característica dos novos inquilinos do Al-
vorada. Intencional ou não, todos primaram por evidenciá-la, quando em 
contato com qualquer membro da minha família. No dia 31, pela ma-
nhã, Jânio Quadros fez-me uma visita protocolar, antes das cerimônias 
programadas para a posse. O encontro se deu no gabinete presidencial. 
Jânio cumprimentou-me secamente e sentou-se ao meu lado; num sofá ali 
existente, enquanto as demais pessoas conservaram-se de pé em torno de 
nós. Cruzou as pernas e, sem me dirigir uma só palavra, passou a sacudir o 
pé. Constrangidos em face daquela situação, alguns dos presentes se apro-
ximaram e tentaram estabelecer uma conversação. Dirigi-me a todos com 
a minha natural afabilidade, o que acentuou, ainda mais, a falta de polidez 
do visitante.

Sentado numa poltrona do living, no apartamento do Hotel 
Nacional, recordei as últimas horas do meu mandato presidencial. No dia 
anterior, fizera realizar uma reunião ministerial, a fim de me despedir dos 
auxiliares diretos e agradecer-lhes os serviços prestados. A essa reunião, que 
havia sido marcada para as 9h30min da manhã, compareceram todos os 
ministros, menos dois: Barros de Carvalho, da Agricultura, que se atrasara 
no percurso, e Clóvis Salgado, da Educação, que fora eleito vice-governa-
dor de Minas e que tomaria posse do cargo, também, no dia seguinte, em 
Belo Horizonte. Mal iniciara os trabalhos, tive de interrompê-los, para 
receber a visita do vice-presidente da República, João Goulart, que chegara 
ao palácio. Nossa conversa, porém, fora rápida. Tratava-se apenas de uma 
visita de cortesia. A reunião prosseguiu, pouco depois, já com a presença 
do ministro Barros de Carvalho e a do senador Auro de Moura Andrade, 
líder do governo na Câmara Alta.

A reunião não passara de um encontro de amigos. O governo 
chegara ao fim. E, o que, realmente, tivera em mente ao convocá-la, fora o 
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desejo de solenizar uma despedida. Falaram diversos ministros e, também, 
o senador Auro de Moura Andrade. Lembro-me ainda de uma frase do seu 
discurso: “Vá tranquilo, presidente. Estaremos no Legislativo defendendo 
suas obras, sua honra pessoal e cada ato praticado por Vossa Excelência em 
benefício do Brasil.”

Nessa frase há uma referência que merece ser explicada. O se-
nador Moura Andrade falara em “defesa da minha honra pessoal”. Assim 
o fizera levando em conta as notícias contraditórias que circulavam em 
Brasília sobre o comportamento de Jânio Quadros no que dizia respeito à 
minha pessoa. O que se assoalhava era que ele iria iniciar o governo desen-
cadeando violenta campanha contra mim.

No início, não acreditei nas notícias. Minhas relações com o 
novo presidente, embora não de natureza afetiva, sempre se mantiveram 
num terreno de perfeita cordialidade. É verdade que, desde as eleições, 
não me avistara com ele e, em face da vitória eleitoral, seria possível que 
houvesse mudado. Entretanto, um fato, ocorrido dias antes – e ao qual 
não dera importância na ocasião – voltara-me ao espírito e não deixara de 
me intrigar. Esse fato foi o seguinte: mais ou menos, no dia 26 de janeiro, 
Oscar Pedroso Horta, já escolhido ministro da Justiça, estivera comigo 
no Alvorada e prevenira-me, não sei a que título, sobre um discurso a ser 
pronunciado por Jânio Quadros sobre a situação política do país, e no 
qual, segundo me adiantara, algumas críticas seriam feitas ao meu gover-
no. Disse-lhe, em resposta, que agradecia a gentileza da comunicação, mas 
que ela não teria sido necessária. Vivíamos numa democracia e assistia a 
qualquer um – e principalmente ao novo chefe do governo – o direito de 
expressar livremente seu pensamento. A conclusão, que tirara da atitude 
de Pedroso Horta, logo após a entrevista, fora a de que Jânio Quadros iria 
fazer críticas ao meu governo, não, principalmente, porque desejasse dar 
uma demonstração de hostilidade a mim, mas como uma manobra – já 
que se tratava de um homem imprevisível – para se recompor com alguns 
líderes da UDN. E isto porque algumas declarações que fizera dias antes, 
simpáticas ao Nacionalismo – a bandeira que havia sido desfraldada por 
Lott, durante a campanha eleitoral – haviam tido péssima repercussão no 
círculo da ala extremista do partido. Pouco depois, entretanto, soubera de 
outro fato que servira para corroborar a impressão de vários amigos meus, 
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de que o que Jânio tinha em vista não era, tão somente, criticar acerba-
mente o meu governo. Seu propósito seria bem mais audacioso. O que 
pretendia, na realidade, era desacatar-me pessoalmente, numa tentativa de 
desmoralizar-me perante a opinião pública do país. E as ocorrências se 
encadearam, evidenciando a procedência daquele raciocínio. De fato, logo 
chegara ao meu conhecimento que um emissário de Jânio Quadros havia 
procurado o deputado Mazzilli, presidente da Câmara, a fim de saber se, 
durante a solenidade do juramento à Constituição – a ser realizado naquela 
casa do Congresso – seria permitido ao novo presidente fazer um discurso.

Confirmava-se, assim, o que meus amigos haviam previsto. Ha-
via, de fato, um plano, um esquema, elaborado em sigilo, para desmora-
lizar-me no último dia do governo. Quanto ao discurso, já havia mesmo 
quem o houvesse lido. Fora redigido por Clemente Mariani, convidado 
para as funções de ministro da Fazenda e sogro de uma filha de Carlos 
Lacerda. Segundo me disseram, ele definia o meu governo como havendo 
sido um “vendaval de insânias” e um “reinado de nepotismo”.

Criara-se, para mim, um problema. Não passaria por aquele 
desacato pessoal sem uma reação à altura. Mas qual deveria ser a minha 
reação? Ouvir o discurso calado e, em seguida, revidá-lo, com idêntica 
violência? Essa atitude não me pareceu a mais adequada. Jânio era um 
consumado ator e ninguém, como ele, sabia montar um drama para im-
pressionar a opinião pública. Nessas condições – caso houvesse, de fato, 
um propósito de desacatar-me publicamente – tudo teria sido meticulosa-
mente calculado, para assegurar-lhe, de saída, um êxito completo naquela 
peça de grand-guignol. E uma dúvida passou a inquietar-me: valeria a pena 
que eu, após um governo de plena liberdade, arruinasse toda aquela con-
quista – da qual tanto me orgulhava – impedindo, através de um tumul-
to provocado por amigos meus, que o discurso fosse pronunciado? Nesse 
caso, eu demonstraria que meus sentimentos democráticos eram apenas 
para efeito exterior.

Sentia, por outro lado, que minha dignidade pessoal estava ame-
açada. Que ideia o povo faria de mim se eu fosse exposto aos olhos do 
país – já que a cerimônia iria ser irradiada e televisionada – na posição de 
um réu que ouvisse, de cabeça baixa, as acusações do Grande Inquisidor, o 
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qual, de dedo em riste – atitude muito do agrado de Jânio Quadros – me 
apontaria à execração pública como um réprobo?

Para as situações extremas, soluções extremas – lembrei-me do 
velho ditado. Iria reagir fisicamente, e na hora, e diante das câmaras de 
televisão, para que toda a nação fosse testemunha do fato. A resolução 
custara-me uma noite de insônia, medindo os prós e os contras daquela 
atitude. Na manhã seguinte – dia 31 de janeiro – chamei um oficial do 
meu Gabinete Militar e que fora encarregado de fazer a distribuição dos 
lugares às autoridades, e recomendei-lhe que arranjasse tudo, de forma a 
que, através de um cordão de isolamento, eu e Jânio Quadros ficássemos 
sozinhos e distanciados da assistência pelo menos uns cinco passos. Aleguei 
que não desejava que ocorresse ali uma daquelas balbúrdias, tão comuns 
em cerimônias daquela natureza, quando o povo, levado pelo entusiasmo, 
invadia tudo, quase asfixiando os homenageados. A resolução estava to-
mada. Sua execução, porém, dependeria da evolução dos acontecimentos.

Naquela manhã, vivendo a tranquilidade que respirava no in-
terior do meu apartamento no Hotel Nacional, circunvaguei o olhar pelo 
que me cercava. Todas as coisas estavam nos seus lugares, como já me habi-
tuara a vê-las naqueles quatro dias, desde que deixara o Alvorada. Os livros. 
A pilha de malas. Algumas pastas repletas de cartas, que iria responder de 
Paris. E o enorme mapa do Brasil que, durante cinco anos, servira de rotei-
ro para a execução do Programa de Metas. Contemplei-o demoradamente: 
estava pontilhado de cruzes.

Mas a jornada chegara ao fim. O telefone bateu, mas não me 
levantei para atender. Uma semana antes, um jornalista me perguntava: 
“Depois do dia 31 de janeiro, que irá fazer, presidente?” Sorri, com desa-
lento. “Será o tédio” – respondi. De fato, o tédio já se apossava de mim. 
Podia sentir sua presença naquela manhã chuvosa do Planalto. Mas havia 
o estímulo do que ficara atrás para dissipar a melancolia daquele começo 
de não ação.

Lá estava Brasília, plantada no coração do Brasil. Três anos e 
meio antes, ali viviam apenas três pessoas e, em 1964, já tinha uma popula-
ção de 300 mil habitantes. Já era, pois, uma metrópole. Havia os estaleiros, 
cuja montagem no país representou uma das grandes iniciativas do meu 
governo. Surgira, assim, a indústria de construção naval, ao lado da incor-
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poração à nossa frota mercante de 549 mil toneladas de navios. Foi uma 
incorporação correspondente a 54% da tonelagem que existia até 1955.

Havia as numerosas centrais elétricas construídas. A potência 
instalada, quando assumi o governo, era de 3 milhões de kW e, em fins de 
1961, a capacidade instalada já tinha sido ampliada para 4 milhões e 750 
mil kW e várias obras em adiantado estágio de execução iriam possibilitar 
que essa capacidade atingisse 8 milhões e 500 mil toneladas em 1965. 
Entraram em funcionamento dezenas de usinas hidrelétricas: Peixoto, Alto 
Grande e Santo Antônio, França, Cachoeira Dourada, São Jerônimo, Li-
moeiro. Outras usinas estavam quase concluídas: Três Marias, Funil, Paulo 
Afonso, Barra Bonita, Charqueadas, Candiota, Jucuí. Duas obras, sobre-
tudo, mereciam ser ressaltadas: Furnas e Três Marias. A primeira, com po-
tencial de 1 milhão e 280 mil kW.

Havia os pontos de irradiação da indústria automobilística. O 
alvo a ser atingido seria a construção de 100 mil veículos em 1960. Em 
1960, ao invés dos 100 mil veículos programados, ela já produzira 321.150 
veículos com 90% de suas peças e acessórios também fabricados no Brasil. 
Havia os 680 poços de petróleo perfurados durante o meu governo. Em 
1955, a produção no Brasil era de 2 milhões e 21 barris por ano, ou 5.540 
barris por dia. Em 1960, essa produção subira para 30 milhões de barris 
por ano, ou 82 mil barris por dia.

Aumentou, portanto, nada menos de 15 vezes, com um incre-
mento de 1,318%. Em 1956, quando assumi o governo, a capacidade das 
refinarias era de 108 mil barris diários, elevando-se para 218 mil em 1960, 
com garantia de chegar a 308 mil barris diários em 1961, logo que a Re-
finaria Duque de Caxias, construída no quinquênio, entrasse em plena 
carga. Triplicou, portanto, em cinco anos, a capacidade refinadora do país. 
Ampliaram-se as Refinarias Artur Bernardes, em Cubatão, e a Landulfo 
Alves, em Mataripe. Entrou em operação a refinaria de Manaus. Reconhe-
ceram-se as capacidades de Capuava, Rio Grande e Uruguaiana.

A Frota Nacional de Petroleiros passou de 723 mil toneladas 
transportadas em 1955, para 1 milhão e 670 mil toneladas em 1960, com 
um aumento de 138%. Desenvolveu-se a rede de oleodutos na região de 
produção da Bahia, bem como as linhas de transportes para a Landulfo 
Alves e para o terminal marítimo de Madre de Deus. Construiu-se um 
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oleoduto em Cabo Frio, ligando o porto à Fábrica de Álcalis, e o de ligação 
do terminal marítimo da ilha D’água, na Guanabara, com a Duque de 
Caxias. Montou-se uma fábrica de fertilizantes em Cubatão. O país come-
çou a produzir asfalto, chegando quase à autossuficiência em 1960, com 3 
milhões e 500 mil barris.

Havia ainda o perfil dos altos-fornos, caracterizando a presença 
da indústria siderúrgica, de vital importância para o Brasil. De início, fora 
prevista a elevação de sua produção que era de 1 milhão e 150 mil tone-
ladas, para 2 milhões e 300 mil toneladas por ano. O que tinha em vista 
era justamente dobrar a produção, no período de cinco anos. Mas o que 
se conseguiu foi muito mais. No final de 1960, ela já era superior a 2 mi-
-lhões e 500 mil toneladas e estavam em construção usinas, as quais, quan-
do concluídas, elevariam a produção para 3 milhões e 500 mil toneladas 
em 1964. Entretanto, essas previsões, mesmo altamente otimistas, foram 
ultrapassadas de 10 vezes sobre a produção de cinco anos antes.

A meta no 8 do meu Programa previa a construção de 10 mil 
quilômetros de novas rodovias e a de no 9 a pavimentação asfáltica de 3 mil 
quilômetros. Abri 20 mil e 676 quilômetros de novas rodovias e alarguei e 
melhorei os 5 mil e 800 quilômetros de estradas existentes. Pela primeira 
vez, criou-se uma comunicação terrestre, ligando o centro do país ao Acre 
e a Belém. Os trabalhadores vararam florestas virgens numa extensão – nas 
duas rodovias – de 1.700 quilômetros. Rios como o Guamá, o Paraná e o 
Tocantins foram transpostos com imensas pontes.

A estrada Belo Horizonte-Brasília deu vida nova à cidade isola-
da. Outras grandes rodovias foram construídas: a São Paulo-Belo Horizon-
te, com uma ponte metálica de 240 metros; a Rio-Feira de Santana; a Feira 
de Santana-João Pessoa; a Serra das Araras, a do Contorno de Petrópolis; 
a de Teresópolis; e a São Paulo-Curitiba. Cito apenas as que, em 1970, 
dispunham de tráfego mais intenso. Na realidade, porém, construí o maior 
cruzeiro rodoviário do mundo, ligando o Extremo Norte ao Extremo Sul 
do país e vinculando a nossa orla marítima a regiões situadas quase nas 
fraldas da cordilheira dos Andes.

Não me preocupei apenas com as rodovias, mas, igualmente, 
com as ferrovias. No meu quinquênio, adquiriram-se 9 locomotivas elé-
tricas e 380 diesel-elétricas, 554 carros de passageiros e 6.498 vagões de 
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carga, 613 mil toneladas de trilhos, 15 milhões e 830 mil dormentes. Fo-
ram construídos 358 quilômetros de linhas prioritárias, 373 km de linhas 
secundárias e 95 km de variantes. Em construção foram deixados mais 799  
km das três espécies, sem incluir os 195 km da Estrada de Ferro Amapá, 
utilizando-se capitais privados.

Havia o imenso trabalho pela região Nordeste. Equacionei e 
solucionei definitivamente os problemas daquela parte do território na-
cional, retirando-os da área de influência política, através da criação da 
Sudene. Construiu-se o Orós, com 3 bilhões de metros cúbicos, que só 
por si representava tanto quanto os 3 bilhões de metros cúbicos de água 
represados, além de 120 km de canais de irrigação e quase 3 mil km de 
rodovias em função das secas.

Havia o estado da Guanabara – a nova unidade da Federação, 
criada durante o meu governo, em consequência da inauguração  da nova 
Capital. Tentaram intrigar-me com os cariocas, dizendo que eu os odia-
va. Com a criação da Sursan, a cidade experimentou um surto inédito 
de desenvolvimento. Atacaram-se obras fundamentais, como as Avenidas 
Beira-Mar, Norte-Sul, Radial-Oeste e Radial-Sul. Desmontou-se o morro 
de Santo Antônio, que há 40 anos desafiava todos os governos e derrubava 
todos os prefeitos. Aterrou-se a faixa da Glória ao Flamengo. Construiu-se 
a Perimetral. Abriram-se os túneis de Raul Pompéia, de Catumbi-Laran-
jeiras, Engenho Novo-Macacos. Asfaltaram-se numerosas vias públicas e 
ampliou-se a rede de esgotos.

Havia outros núcleos de atividade desenvolvimentista: foram 
dados os primeiros passos para a implantação de centros de pesquisas, para 
a exploração de energia nuclear; aumentou-se a produção de carvão de 2 
milhões para 4 milhões de toneladas por ano; reaparelharam-se os portos 
e renovou-se a frota aérea comercial; incrementou-se a produção de trigo 
e construíram-se numerosos silos e armazéns; implantou-se uma rede de 
frigoríficos; iniciou-se a construção de tratores, aumentou-se a capacidade 
de produção de fertilizantes em mais de 300 mil toneladas anuais, expan-
diu-se a indústria de alimentação; aumentou a produção de cimento de 2 
milhões e 700 mil toneladas anuais para 5 milhões e 100 mil toneladas; 
e aumentos idênticos foram registrados na produção de alumínio, de ál-
calis, de celulose, de borracha e na exportação de minérios que passou de 
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2 milhões e 500 mil toneladas para 6 milhões. Implantaram-se, também, 
diversas e importantes indústrias; além das já referidas – automobilística 
e de construção naval – mais estas duas: de material elétrico pesado e de 
mecânica pesada.

Em face de todas essas obras – muitas delas pioneiras – a ex-
pansão do processo de industrialização do país foi de tal magnitude que 
superou as previsões mais otimistas. Os dados recolhidos em 1960 acu-
savam um aumento de mais de 96% sobre 1955, no índice do volume 
físico industrial, a preços constantes. Se no quinquênio 1950-55 o ritmo 
de crescimento da produção industrial – impulsionado pela prosperidade 
decorrente dos efeitos de guerra – foi de 42%, no quinquênio do meu go-
verno foi de 96%, mais do dobro.

A partir de 1956 até 1959 – os primeiros quatro anos da minha 
administração – nenhum país do mundo ocidental apresentou ritmo de 
expansão industrial equivalente ao do Brasil. Tomando-se por base o índi-
ce de 100 em 1955, vemos que o Brasil atingiu 197 em 1959, enquanto 
o Japão alcançava o índice de 179; a Alemanha Ocidental, 126; a França, 
133; o México, 134; a Argentina, 74; e a Rússia, 149.

A expansão mais rápida se verificou nos ramos produtores de 
bens de produção – matérias-primas e equipamentos – que passou do índi-
ce de 207,3 em 1956, para o índice de 425, em 1959. Os bens de consumo 
também se expandiram, porém em ritmo mais moderado: passaram de 
164,7 em 1956, para 178,1 em 1959. Basta dizer que só a produção de mi-
nério de ferro elevou-se de 3 milhões e 800 mil toneladas, em 1955, para 7 
milhões e 500 mil toneladas, em 1960, duplicando, portanto, registrando 
um aumento de 100%, aproximadamente.

No plano diplomático, o Brasil projetou-se, igualmente, fixan-
do sua imagem no cenário internacional. Isso foi conseguido graças à Ope-
ração Pan-Americana que despertou a consciência continental para os pro-
blemas latino-americanos. O presidente Kennedy valeu-se do espírito da 
OPA para lançar a Aliança para o Progresso e, quando quis reformulá-la, 
através da Organização dos Estados Americanos, convidou-me, juntamen-
-te, com o ex-presidente Lleras Camargo, da Colômbia, para essa relevante 
missão.
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No campo das relações internacionais, consegui igualmente 
elevar o prestígio do Brasil, dando-lhe projeção jamais alcançada, não só 
através da construção de Brasília, que se transformara em manchete em 
todos os jornais do mundo, mas, igualmente, por intermédio de contatos 
pessoais com eminentes chefes de Estado e figuras de relevo do mundo 
político e intelectual.

Esta é a imagem de um governo dinâmico, audacioso, progres-
sista, inimigo de tabus e confiante no futuro do Brasil. E quanto custou 
ao povo esse impressionante impulso desenvolvimentista? Os derrotistas e 
derrotados afirmam que tudo foi feito à custa de emissões de papel-moeda. 
Pois bem, não nego que emiti, como já revelei no capítulo anterior. Duran-
te 5 anos, emiti 134 milhões de cruzeiros novos. Mas façamos um cálculo, 
para se compreender melhor a extensão dessas emissões. Naquela época, 
o Brasil tinha 60 milhões de habitantes. Isto quer dizer que toda aquela 
pletora de desenvolvimento representou, na realidade, o sacrifício de dois 
cruzeiros novos, em cinco anos, para cada brasileiro. Ou, reduzindo-se o 
prazo para emprestar maior realismo à simbologia numérica: o sacrifício 
foi de apenas 40 centavos anuais para cada habitante.

Alguém seria capaz de fazê-lo por menos dinheiro?
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A transmissão do poder

Chovia lá fora. Naquele dia, festejava-se a posse de um novo pre-
sidente, e toda mudança é sempre acompanhada de anseios por dias me-
lhores. Antes de sair para a cerimônia da transmissão do poder, assinei o 
último ato do meu governo: um indulto a todos os sentenciados primários, 
com penas não superiores a 4 anos e que já tivessem cumprido mais de 
um terço do seu tempo de encarceramento. O ato teve grande significação 
para mim. Foi o coroamento de uma obra de clemência e de espírito de 
concórdia que se prolongara por cinco longos anos.

No Palácio do Planalto, aglomerava-se enorme multidão. Fui 
aclamadíssimo ao chegar, e só com grande dificuldade consegui subir a 
rampa da entrada do edifício. No salão nobre, viam-se todas as altas au-
toridades da República, membros do Corpo Diplomático, parlamentares, 
representantes das Forças Armadas e numerosos amigos, tanto meus como 
de Jânio Quadros. A solenidade foi rápida. Durara apenas 20 minutos. Eu 
e Jânio Quadros ficamos, lado a lado, a certa distância da assistência. Lida 
e assinada a ata de posse, proferi algumas palavras, ao transmitir-lhe a faixa 
presidencial. “Tenho, neste momento, como razão maior de orgulho” – 
declarei na ocasião – “poder entregar a V. Exa. o governo da República em 
condições muito diversas daquelas em que o recebi, no tocante à estabili-
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dade do regime. Está consolidada, entre nós, a democracia e estabelecida a 
paz, que todos esperamos duradoura”.

Cessadas as palmas, Jânio preparou-se para falar. A hora era de 
intensa expectativa para mim. Seria o discurso elaborado por Clemente 
Mariani? Ou seria um outro, improvisado ao calor do momento, o qual, 
dado o temperamento do novo presidente, poderia ser ainda mais contun-
dente e insultuoso? Preparei-me para a reação física.

Jânio Quadros, porém, comportou-se com admirável correção. 
Falou pouco e fez elogios a mim, o que aliviou a tensão em que me encon-
trava. Terminada a cerimônia, acompanhou-me até a rampa do palácio, 
onde se despediu, desejando-me boa viagem, já que, dali, eu seguiria dire-
tamente para o aeroporto.

Terminada a cerimônia da transmissão do cargo, senti-me emo-
cionado ao descer a rampa do palácio. Chovia torrencialmente e, apesar do 
mau tempo, era impressionante a multidão que me aguardava na Praça dos 
Três Poderes. Vendo-a do alto, era um oceano de cabeças. Não se tratava, 
porém, de uma aglomeração humana estática, presente ali apenas para as-
sistir a um espetáculo.

Tratava-se de uma multidão vibrante, que ia e vinha, que se 
adensava ou se refazia em certos pontos, de acordo com as oscilações do 
centro de irradiação do entusiasmo coletivo. Num relance, li diversos car-
tazes, compostos em letras toscas: “Viva JK!”, ou “Até a volta, presidente!”, 
e alguns, com mensagens mais ousadas, projetando-se sobre o futuro, “Já 
ganhou em 65!”.

Desci a rampa com dificuldade, dado o número de pessoas que 
desejavam me abraçar. De pé, sobre o carro, vi que a multidão a cada mo-
mento mais engrossava. Os batedores acenavam para o motorista, dando a 
entender que ia ser dada a partida. Entretanto, as motocicletas da Polícia 
roncavam inutilmente. Não houve cordão de isolamento que contivesse o 
povo. O chefe dos motociclistas da Polícia pediu reforços e, pouco depois, 
surgiram elementos motorizados do Exército. Só aí, então, é que o cortejo 
se pôs em movimento.

Eu estava de casaca, e minha intenção era passar no Hotel Na-
cional, a fim de trocar de roupa para a viagem. Quando o automóvel se 
aproximou do hotel e o motorista manobrou, dando a entender que iria 
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recolher o veículo, o povo interveio aos gritos: “Não pode!” ou “Para o ae-
roporto!” e populares se postaram na pista, impedindo que o percurso fosse 
alterado. A essa altura, o cortejo era verdadeiramente impressionante. Aos 
motociclistas da Polícia e do Exército, juntaram-se umas 50 motocicletas e 
motonetas particulares e, unidos, iam puxando a enorme fila de carros. O 
desfile, organizado espontaneamente, era integrado por mais de mil veícu-
los – automóveis, jipes, camionetas, kombis, caminhões – deslocando-se 
vagarosamente ao longo da ala dos Ministérios.

O cortejo, que se iniciara na Praça dos Três Poderes às 12h25min, 
só chegara às 13h45min ao aeroporto. Levara quase uma hora e meia para 
cobrir os 16 quilômetros do percurso. No fim do Eixo Monumental, um 
carro emparelhou-se com o meu, e dele saíram Sarah e minhas filhas, que 
só então puderam se juntar a mim. A chuva prosseguia inclemente, com 
pancadas fortes e sucessivas. Ninguém, porém, abandonara a passeata. Ou 
melhor, creio até que o mau tempo estimulara o entusiasmo da massa.

Quando chegamos ao aeroporto, carregaram-me nos ombros, 
do carro para um palanque improvisado, já que ali iria ter lugar outra ma-
nifestação popular. Improvisou-se um comício e falaram diversos oradores. 
Lembro-me de que um deles foi o ex-governador Juraci Magalhães, líder 
udenista. Uma frase do seu discurso gravou-se-me para sempre na memó-
ria: “O governo do presidente Juscelino Kubitschek tem um ocaso que 
mais parece uma alvorada.”

Ouviram-se vivas e gritos. Os motoristas acionavam as buzinas 
de seus carros. Mas a hora da partida havia soado. Fez-se uma muralha 
humana, para que eu pudesse chegar ao avião. Embarcaram comigo, Sa-
rah, Márcia e Maristela, o ex-governador da Guanabara, Sete Câmara, e o 
meu médico, Dr. Carlos Martins Teixeira. Estávamos todos encharcados. 
Molhados até a alma.

Enquanto o povo gritava junto ao edifício da administração do 
aeroporto, o avião, após haver deslizado ao longo da pista, alçou voo, pas-
sando a ganhar altura. Olhei pela vigia de bordo. O povo ainda estava lá, 
acenando milhares de lenços brancos. Alonguei a vista, para contemplar a 
cidade que se estendia, tomando todo o horizonte. Já era uma metrópole – 
e uma metrópole das mais belas do mundo.
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Reclinado na poltrona do avião, fechei os olhos para relaxar os 
nervos das intensas emoções daquele dia. Embora ainda emocionado, sen-
tia-me satisfeito. De fato, havia uma grande diferença entre o Brasil que eu 
encontrara em 1956 e o que deixava em 1961, ao concluir meu mandato. 
O país progredira, na realidade, cinquenta anos em apenas cinco. Além do 
mais, encontrara um país dividido pelo ódio, pelas dissensões internas e 
pelas rivalidades partidárias. As Forças Armadas estavam fragmentadas em 
grupos ou facções, que reciprocamente se hostilizavam; os estados viviam 
separados uns dos outros, por absoluta falta de comunicação e o horizonte 
político apresentava-se toldado pelas nuvens negras do “golpismo” O que 
eu deixava era um país em ordem, pacificado espiritualmente, próspero, 
confiante em si mesmo e cônscio do seu destino de grandeza. No terreno 
político, conseguira, igualmente, imprimir uma profunda transformação. 
Implantei e fiz funcionar uma perfeita democracia no país. Instituí a liber-
dade como símbolo do meu governo, E, assim fazendo, fortaleci as insti-
tuições, conscientizei as massas e tornei a nação politicamente adulta.

Lembrei-me da Inglaterra: Gladstone, o grande liberal, sendo 
batido por Salisbury, o conservador; e Churchill, após chefiar a mais he-
roica resistência já registrada na história inglesa, ser batido por Clement 
Attlee, um trabalhista. E tudo isso fora realizado, sem que as instituições 
do país nem por um momento houvessem sido ameaçadas.

Tirou-me desse devaneio o piloto do quadrimotor da Panair. 
Avisou-me que Jânio Quadros falava à nação, através da “Voz do Brasil”, e 
que o discurso podia ser ouvido no rádio da cabina do comando. Levantei-
-me e fui ouvi-lo.

Jânio Quadros deblaterava, dando murros na mesa. Atacava-me 
desabridamente, lendo o discurso elaborado por Clemente Mariani. Ouvi 
alguns trechos, desliguei o rádio e voltei para a minha poltrona. Fechando 
os olhos, numa tentativa para dormir um pouco, pensei: “Não, não vive-
mos num clima igual ao da Inglaterra. Infelizmente... infelizmente, ainda 
continuamos na América Latina...”
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NIMITZ (almirante) – 124
NIXON, Richard (vice-presidente dos 

EUA) – 22, 23, 44, 65, 68, 216, 217, 
228, 229, 230, 231, 239, 241, 242, 
289

NONÔ – Ver KUBITSCHEK, Juscelino
NUNES, Janari (tenente-coronel) – 52, 

54, 140, 202

O

OLIVEIRA BRITO (deputado) – 427
OLIVEIRA, Acary de Passos – 426
OLIVEIRA, Rafael Correia de (deputa-

do) – 40
ORLANDO [Villas Boas] – 429
OROSCO, Eros – 103

P

PADILHA, Raimundo – 82
PAIVA, Raul Gomes de – 125
PALMA, Jorge – 389
PALMEIRA, Rui (senador) – 40
PAOLA (princesa) – 335
PAPADAKI, Stamo – 147
PARANAGUÁ, Otávio – 45, 46, 47
PASSOS, Edson – 137
PAULO VÍTOR (major) – 33, 36, 38, 39
PEDRO II – 221, 352
PENA BOTO (almirante) – 99, 282
PENA, Afonso – 425
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PENA, Roberto – 95, 97
PENIDO, Osvaldo – 115, 116, 122, 418
PEREIRA DA SILVA (deputado) – 89
PEREIRA, Renato Goulart (major-avia-

dor) – 33
PÉREZ JIMÉNEZ – 67
PERÓN – 67
PESSOA, Epitácio – 25, 251
PESSOA, João Cândido – 382
PESSOA, José Cândido – 208, 385
PETIT (tenente) – 36
PINHEIRO, Israel – 89, 283, 305, 388, 

389, 394
PINOTTI, Mário (ministro) – 176, 281
PIO XII (papa) – 42, 235, 267, 290
PIO GASPARI (monsenhor) – 408
PLESSITSKAYA – 334
POMBAL – 355
PRADO, Manuel (presidente) – 67 242
PRATES, Carlos – 94
PRATES, César – 94, 96, 97
PRATES, Fernando (sobrinho de JK) – 

195
PRATES, João Milton – 94, 97

Q

QUADROS, Jânio (governador, presiden-
te) – 135, 155, 156, 174, 175, 176, 
178, 179, 258, 260, 295, 310, 318, 
324, 326, 327, 330, 339, 340, 341, 
349, 366, 374, 375, 414, 424, 430, 
433, 440, 449, 450, 451, 452, 454, 
456, 458, 470, 484, 486, 487, 488, 
489, 490, 496, 497, 499

R

RAIMUNDO – Ver SANTOS, Raimun-
do Nonato dos

RAMAGEM, Orlando (coronel) – 105, 
251

RAMOS, Nereu – 19, 83, 107, 110, 279
RANIERI MAZZILLI (deputado) – 403, 

434, 489
REIS, Dilermando – 96, 97
REIS, Osório – 97
RIBEIRO, Casimiro – 47, 273, 274, 277
RILEY, E. – 58
ROCHA, Demócrito – 383
ROCHA, Emídio – 94, 95, 97
ROCHINHA – Ver ROCHA, Emídio
ROCKEFELLER, Nelson – 289, 334
RODRIGUES ALVES – 425
ROMERO, Sílvio – 29
RONDON (general) – 422
RONDON PACHECO (deputado) – 403
ROOSEVELT, Franklin – 64, 239, 246, 

320, 425
ROOSEVELT, Theodore – 239
ROUSSEAU, Jean-Jacques – 18
RUBOTTOM Jr., Roy Richard – 237, 

240, 241, 242, 247, 248
RUFO DA CALÁBRIA (príncipe) – 335
RUTE – 122

S

SÁ MOTA (major) – 389
SALAZAR (primeiro-ministro) – 173, 

337
SALES, Aloísio (Dr.) – 121, 157, 357, 

358
SALES, Apolônio – 209
SALES, D. Eugênio (bispo) – 209
SALES, Eurico de Aguiar – 244
SALGADO FILHO (ministro) – 32
SALGADO, Clóvis (ministro) – 487
SALGUEIRO, Gilberto – 297
SALISBURY – 499
SALVADOR, Vicente do (frei) – 468
SANTA ROSA (general) – 36
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SANTOS, Fernando Gomes dos (D.) – 
235

SANTOS, José Joaquim dos – 255
SANTOS, Raimundo Nonato dos – 364, 

365
SARAH (esposa de JK) – 28, 110, 112, 

121, 122, 126, 156, 166, 167, 173, 
177, 199, 263, 305, 306, 333, 334, 
335, 336, 337, 357, 377, 396, 397, 
398, 404, 405, 410, 422, 427, 486, 
487, 498

SARASATE, Paulo (governador) – 209, 
219

SARNEY, José (deputado) – 360
SAYÃO, Bernardo – 89, 90, 95, 171, 

172, 190, 191, 198, 199, 200, 235, 
236, 257, 296, 297, 298, 299, 300, 
306

SCHMIDT, Augusto Frederico – 230, 
448, 449

SCHNEIDER, Charles – 104
SCORZELLI, Múcio (coronel) – 301
SEBASTIÃO – Ver ALMEIDA, Sebas-

tião Pais [Leme] de
SETE CÂMARA – 222, 226, 252, 253, 

254, 324, 329, 404, 428, 498
SILVA, Dilermando (coronel) – 89, 263, 

264, 265, 418
SILVA, Ernesto – 90
SILVA, Paulo Sousa e (major) – 35
SILVEIRA, Roberto – 325
SIVE, André – 147
SKIDMORE, Thomas – 453
SOARES, Antenor – 255
SOARES, José Carlos de Macedo (gene-

ral, ministro e embaixador) – 145, 
146, 153, 232, 233, 237, 244, 246

SOARES, Júlio (cunhado de JK) – 122
SOBRAL PINTO – 115, 116
SOMOZA – 67
SOUSA, Tomé de – 123

STALIN – 129
STROESSNER (general e presidente) – 

67, 242

T

TANCREDO – Ver NEVES, Tancredo
TÁVORA, Edílson (deputado) – 360
TÁVORA, Juarez (general) – 99, 101, 

107, 109, 112, 113, 114, 115
TÁVORA, Virgílio (senador) – 459
TAYLOR, Elisabeth – 337
TCHAIKOVSKI – 335
TEIXEIRA BATISTA (coronel) – 85
TEIXEIRA LOTT (general) – 30, 31, 32, 

34, 36, 38, 63, 74, 81, 82, 83, 89, 90, 
98, 99, 100, 103, 105, 107, 111, 112, 
113, 115, 116, 119, 120, 121, 160, 
198, 213, 260, 267, 268, 269, 282, 
285, 311, 312, 316, 324, 327, 329, 
330, 340, 344, 345, 346, 347, 358, 
359, 374, 414, 431, 432, 433, 449, 
451, 452, 488

TEIXEIRA, Carlos Martins (Dr.) – 441, 
498

TEIXEIRA, Lino (coronel) – 194, 195, 
420

TIRADENTES – 355, 373
TOMÁS, Américo (presidente) – 437
TOMÁS, Gertrudes Rodrigues – 435
TORRES, Alberto – 29
TRUETA (Dr.) – 122
TRUJILLO – 445
TRUMAN (presidente) – 246

U

UATAÚ (cacique) – 426, 427, 429
ULANOVA, Galina – 334
URUMARU – Ver UATAÚ

V
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VALADARES, Benedito – 55
VALLAUX – 402
VARGAS, Getúlio – 25, 32, 34, 44, 101, 

102, 137, 163, 221, 230, 251, 261, 
268, 326, 452, 453, 459, 478

VELOSO, Haroldo (major) – 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 342

VIANA, José Paulo – 389, 391
VIEIRA DE MELO (deputado) – 23, 

117, 154
VIEIRA, José Augusto (contra-almirante) 

– 107, 108
VILLAS BOAS, Cláudio – 429
VILLAS BOAS, João (senador) – 227, 

228, 401
VILLAS BOAS, Leonardo – 429

VILLELA MORALES (presidente) – 240
VINDINHA – 166
VITÓRIA (rainha) – 335

W

WENDAFRASH (general) – 30, 465
WHITAKER, José Maria – 30, 44, 45
WINKLER, Louis – 28

Y

YUKAWA, Massao – 76

Z

ZUBIRIA, Alberto (presidente) – 67
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50 ANOS EM 5

EDIÇÕES DO
SENADO FEDERAL 201-C

“Olhando a bela catedral, obra-prima de Niemeyer, 
lembrei-me da profecia de Dom Bosco. Ali estava a cidade 
que ele antevira, justamente entre o paralelos 15° e 20°, 
à beira de um lago e de onde nasceria uma nova civilização.”

Encontre este livro gratuitamente em formato 
digital acessando: livraria.senado.leg.br

Baixe gratuitamente
este livro em seu celular

EDIÇÕES DO
SENADO FEDERAL

História do Triângulo Mineiro. Desde as 
bandeiras paulistas até o final do século XIX, 
Mário Edson Ferreira de Andrade estuda a 
formação do Triângulo Mineiro, suas povoa-
ções, mais tarde cidades, sua história e sua 
conformação política, étnica e até mesmo a 
genealogia de certas famílias da região.

Entre os capítulos, encontramos infor-
mações etnográficas, sociológicas e histó-
ricas para formar o painel que configura a 
região mineira e especialmente a cidade de 
Uberaba. De forma amena, mas com rigor 
ensaístico, o autor oferece-nos uma grande 
gama de informações e entrelaça dados de 
várias disciplinas para realizar sua análise.

Propositalmente, o autor fatia a reali-
dade estudada, seguro de que uma visão 
globalizante não conseguiria ser abarcada. 
Mas tudo o que registra e estuda tem impor-
tância para compor um retrato mais fiel da 
construção do homem e do espaço daquela 
região mineira. 

Mário Edson Ferreira de Andrade, nas-
cido em Uberaba, é formado em Filosofia. 
Trabalhou como pesquisador do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN). Atuou também como diretor de 
Estudos, Projetos e Pesquisas da Fundação 
Cultural Palmares, do Ministério da Cultura.

“As dificuldades se fizeram devido, 
principalmente, à pulverização das fontes 
primárias por várias localidades. Geralmente 
os poucos que trataram deste período se ati-
veram basicamente às fontes escritas, dando 
origem a um vício de redundância. O meu 
intuito é dar uma visão mais verdadeira e 
abrangente dos acontecimentos, para ajudar 
os meus conterrâneos na formação de sua ci-
dadania”, conclui com propriedade o autor.

VOLUME 186

EDIÇÕES DO
SENADO FEDERAL

Euclides da Cunha e a Política.
 Neste volume, o leitor terá a oportunida-
de de conhecer o processo por que passou 
Euclides em suas diversas fases, desde o 
deslumbramento inicial com a República 
recém-proclamada até a desilusão com a 
realidade de governos elitistas e autoritá-
rios, passando pelo encontro com os ideais 
libertários que vicejavam no pensamento 
europeu desde o século XIX. Do primeiro 
artigo, datado de 13 de março de 1888 e 
publicado na “Revista da família militar”, 
até o último texto, a carta de 10 de abril de 
1908, ano de sua morte trágica, Euclides 
da Cunha revela-se um homem que escre-
via no horizonte filosófico da sua contem-
poraneidade. 

Os artigos, as cartas, os discursos e 
outros textos reunidos por Mauro Rosso 
contribuem para a compreensão da mul-
tifacetada capacidade intelectual do autor 
de “Os sertões”. 

VOLUME 170

VOL.
201-C
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