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RESUMO Partindo da constatação da importância exercida pela im
prensa como meio formador de opinião, o artigo procura desvelar a tónica 
das mensagens emitidas pelos meios de comunicação de massa minei
ros, referentes ao prefeito e, posteriormente, governador, JuscBiino Ku
bitschek de Oliveira. 

A figura espectral da opinião pública já assombrava o oitocentista 
Alexis de Tocqueville. Em A Democracia na América (1835), expõe as 
inquietudes que lhe vêm ao espírito em relação aos rumos que a emer
gente democracia poderia enveredar (ou s enredar) . Dois caminhos 
estariam colocados: o da servidão e o da lib rdade. Trilhas, ambas, 
pavimentadas com o asfalto da ambivalente igualdade. O duplo valor do 
novo estatuto político dos indivíduos aumenta. por seu turno, o grau de 
potência da opinião pública. Ambígua potencialização já que, a depender 
da forma de utilização dos mecanismos constitutivos da democracia e 
não menos importante - dos meios formadores de opinião, aos indivíduos 
é dada a possibi lidade de reflexão acerca dos negócios públicos ou do 
referendum passivo da condução desses negócios, pensados pelos 
"políticos". 

Na mesma linha de raciocínio, Hannah Arendt aponta sua discordân
cia em relação à democracia·representativa que, conforme seu pensa
mento, modifica o gesto contido na fundação, baseada no comprometi
mento mútuo de se fundar um espaço pol!l'ico no qual os homens seriam 
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livres e iguais; por um comprometimento baseado no consentimento, 
onde há a transferênci~ do poder de tala de um ou mais indivíduos 
particu lares para outro(s) que irá(ão) atuar no campo político. Ao delegar 
poder de decisão, garante-se o que não se quer e nunca aquilo que se 
quer (ARENDT, 1988: 188). Daí, então, podendo resultar, 

"um poder imensa e tutelar, que se encarrega sozinho de garantir 
o seu prazer e velar sobre a sua sorte. É absoluto, minucioso, 
regular, previdente e brando. Lembraria mesmo o pátrio poder, se, 
como esse, tivesse por objelo preparar os homens para a idade viril,· 
mas, ao contrário, só procura fixá -/os irrevogavelmente na infância; 
agrada-lhe que os cidadãos se rejubilem. desde que não pensem 
senão em rejubilar-se. Traba lha de bom grado para a sua felicidade, 
mas deseja ser o seu único agente e árbitro exclusivo; provê a sua 
segurança, prevê e assegura as suas necessidades, facilita os seus 

· prazeres, conduz os seus principais negócios, dirige a sua indús
tria, regula as suas sucessões, divide as suas heranças,· que lhe 
fa lta tirar-lhes inteiramente, senão o inc6modo de pensar e a angús
tia de viver?" (TOCQUEVILLE, 1987: 531 -532). 

Sob essa ótica, para o conjunto social, somente no instante do voto 
é exercida a liberdade política. Instante, que surge contido pela sedimen
tação ou pelo aparecimento púb lico do trabalho metódico de inúmeros 
mecanismos de detesa da dominação de uns sobre os outros, da qual a 
indústria cultural é exemplo flagrante. À opinião pública resta expressar 
"estados de ânimo" ao invés de se formar "num processo de discussão 
aberta e de debate público". Apenas os representantes da sociedade 
exercem as atividades de "expressão, discussão e decisão" (ARENDT, 
1988:188, 214-215). 

Na con formação da opinião pública, a imprensa é mecanismo dos 
mais poderosos. A imagem e a mensagem que veicula fala a cada um e 
a todos, criando elos de solidariedade entre isolados receptores e. entre 
eles e a mensagem. No entanto, propagar enquanto sinônimo de difundir 
e propagandear traz embutido dois significados opostos, relac ionados 
aos fins a que se propõe: a propaganda enquanto ferramenta para o 
descortino da crítica. da liberdade da razão ou - ao contrário -, a 
propagaçao manipulatória, ferramenta do encobrimento da crítica, vene
no da consciência, veste da dominação (ARENDT, 1973; 1988: 214-215). 

Ao cumprir seu papel de intermediador entre Estado e Sociedade, a 
imprensa procura surgir para esta como uma instituição neutra; guiada 
pelo espfrito público. Conforme Alberto Dines. a atividade jorna lística 
levada a efeito pela imprensa teria a função de exercer uma c rítica 
responsável ao poder instituído, que resultaria na busca de um apertei-
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çoamento do sistema (DINES, 1986: 118-124). Mas, por apresentar uma 
dupla função - aliado ao caráter informativo está presente o mercadoló
gico (comercial ou partidário) - a imprensa conduz o receptor - o 
indivíduo que consome a atividade jornalística - à apreensão de uma 
representação do real; "Percebem para esse mesmo público, tatos que, 
se próximos e observados sem ajuda, talvez não tivessem a mesma 
dimensão ( ... )" (BRETAS, 1986). Além do que. a concentração dos 
'veículos de comunicação em poucas (ou únicas) mãos garante a propa
gação de opiniões e posições definidas; nem sempre representativas do 
conjunto de opiniões, valores e crenças que povoam o meio social, 
mantenedor da possibilidade da diferença. que, nesses locais talvez só 
se garantisse por intermédio da descentralização. Para aqueles que 
conseguem penetrar, sob tintas positivas, nas páginas impressas ou 
irradiadas, há enorme probabilidade de obtenção de prestfgio público. 
tornando-se ''Altamente aclamável num clima de opinião não-públi
ca"(HABERMAS, 1984: 235) . 

Os meios de comunicação de massa atingem seu público de maneira 
diversa, mas, igualmente, multiplicam o alcance da mensagem e da 
imagem que se quer difundir. Em teoria, a imprensa talada e a televisiva 
alcançam um público mais numeroso. Para Habermas. estes veículos 
possuem maior "imediaticidade e impacto direto" além de contar com um 
caráter mais "íntimo" em relação à imprensa escrita que, contudo, permite 
maior "privacidade de pensamento" (HABERMAS, 1984). No que diz 
respeito à capacidade crítica dos indivíduos diante das mensagens 
transmitidas pela imprensa, Kehl, em artigo referente à televisão (KEHL, 
1991.) afirma que ela "não proíbe o pensamento mas torna-o desneces
sário"(p. 70.) isto é, possibilita a apreensão passiva internalizada sem a 
contrapartida da reflexão própria, individual de informações, juizos de 
valor, conceitos polfticos, morais e éticos. entre outros . Essa afirmativa 
talvez possa ser estendida aos outros veículos . Mesmo que em menor 
grau, e levando-se em conta o que já foi dito, de maneira geral os meios 
de comunicação de massa podem, freqüentemente, tornar desnecessá
ria a reflexão crítica. quando se propàem a representar uma única visão 
de mundo, um único caminho possível para a sociedade; fundamento da 
dominação (TOCQUEVILLE, 1969: 233-36; 346-61) . 

Em depoimentos, Kubitschek sempre enfatizou a oposição feroz que 
a imprensa lhe dedicava (1976: 85: 1978:45). No entanto, a pesquisa 
revelou, pelo menos nos períodos aqui focalizados - os períodos em que 
ocupou os cargos de prefeito de Belo Horizonte ( 1940 - 1945) e governa
dor do Estado (1951 - 1955) - que a rea lidade não correspondia à 
afirmativa. A imprensa cumpriu significativo papel na corroboração e 
defesa do projeto polftico-administrativo que implementou à frente dessas 
duas Casas, como se passará a mostrar. 
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Durante o Estado Novo, quando Kubitschek esteve à frente da 
prefeitura de Belo Horizonte, o controle do conteúdo informativo dos 
veiculas de comunicação era realizado nacionalmente pelo Departamen
to de Imprensa Propaganda (DIP). Aqueles que não se adequavam ao 
jogo autorlt.ério eram cartas tora do baralho. A Imprensa oposicionista foi 
amordaçada. O espaço destinado à política era preenchido com notrcias 
sempre favoráveis a Vargas. Valadares e enlourage. Kubitschek, como 
integrante ativo do grupo, era agraciado com parte dele . 

Nesses registros, refletindo a realidade hierárquica imposta pelas 
regras de um Estado áutoritário, frente a proeminência de Vargas e 
Benedito Valadares, a figura de Kubitschek, é figura menor nos vefculos 
oficiais do Estado. Sobre a inauguração das obras da avenida do Con
torno e as da Pampulha, por exemplo, consta: 

"O povo belorizonlino, ( .. .) homenageando o Chefe da Nação e o 
Governador Benedito Valadares, deu a prova mais cabal da simpa
tia com que acompanhou a realização da grande iniciativa que é a 
Pampulha ... " (MG, 18 maio 1943). 

Já na imprensa periódica privada, como Folha de Minas, Estado de 
Minas e Revista Alterosa , as inicialivas da prefeitura são vinculadas ao 
próprio Kubitschek. No Folha de Minas exalta-se o "dinamismo patente" 
;o acerto da nomeação por Valadares e a boa receptividade de sua 
administração 1• O Estado de Minas não fica atrás; durante as comemo
rações dos 45 anos da capita l, aproveita para enfatizar ''o incremento das 
fontes de progresso" , "através de uma resenha do que foi feito pela 
administração Juscelino Kubitschek" ( 12 dez. 1 942). A sofisticada Revis
ta Alterosa não d ixa por menos: nas comemorações do terceiro ano do 
governo municipal publica artigo cujo lftulo proclama: "Três anos de 
magnltico governo'' (ALTEROSA. Ano V. n. 37, maio 1943); no ano 
seg uinte, comenta sobre "o excelente orador ( ... ) agi l no exercício da 
imagem feliz, da comparação oportuna e da verdadeira eloqüencia" que 
"pela palavra e pela ação, vai( .. . ) modificando e comovendo a cidade, 
que lhe acha graça e simpatia"(ALTEROSA. Ano VI, n. 46, fev. 1944). 

Não se deve perder de vista no entanto que todos os dados estão 
obscurecidos pela censura, não havendo meios de se perceber qual o 
impacto que as noticias teriam junto à opinião pública. A chancela oficial 
pode contribuir, em tese, para que a dúvida se instale entre leitores e 
ouvintes quanto à veracidade e relevância dos fatos narrados. A imprensa 
perde grande parte da credib ilidade por estar, inapelavelmente, submis-

1 FM,22 jOI1. 1944; 18 abL1944 : 1 3ool. 1945,1~ou1 1 9~5. 1G oul ·1945 : 18 ou1.194S 
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sa aos interesses do Estado. 
Com a "democratização" de 45, a lu ta pe la hegemonia na imprensa 

se torna mais complexa. A questão da batalha pela vitória na formação 
da opinião pública assumiu contornos mais precisos e contundentes , com 
o fim do Estado Novo e a instalação de um sistema nacional e pluripar
tidário . O controle da informação pelo Estado passou a ser feito por vlas 
indiretas; nem por isso menos eficazes: propaganda institucional contida 
nos veiculas de comunicaçao estatais, fundação ou reorientação da 
imprensa de cun'ho partidário, repressão aos oponentes, troca de favores 
e benesses e, quiçá, noticias desinteressadas, apoio sincero. 

Cáustico como sempre, em 1949, Eduardo Frieira levantava ai nda 
que de maneira radical e equivocada problemas de fundo acerca do 
retorno da democracia e sua companheira a liberdade de imprensa à 
vida nacional: 

''Aparentemente havia menos liberdade, é certo. Apenas aparente
mente. A grande imprensa, capitalista e burguesa, estava arrolha
da; o que não era um mal multo grande Era simples; não se permitia 
oposição. Agora, permite-se, em princfpio. Há liberdade de impren
sa: qualquer um pode publicar jornal e atacar os homens e as 
instituições. Não há. lei que os profba. Mas a polícia empastela os 
jornais e encarcera os jornalistas. (. . .) Não era mais decente proibir, 
como se fazia no tempo do Getúlio? 

A malsinada Ditadura justamente malsinada era apesar de todos 
os pesares, multo mais benigna que a alua/ farsa democrática." 
(FRIEIRO, 1986: 374). 

Indagação que penetra no árnago c:la efetividade da democracia 
porque a prática política democrática pode ser entravada ou desvirtuada 
a qualquer instante. A ausência de democracia social e econômica e o 
controle ou a manipulação dos meios de comtJnicação de massa, agora 
portadores de maior carga crível, são algumas das causas desse desvir
tuamento. 

Tanto o Minas Gerais como a Rádio Inconfidência, pela própria 
natureza, tinham como função princ1pal divu lgar a ação do governo 
estadual. Relevante , naquilo que concerns à preocupação desse traba
lho é que, através de dois órgaos indiscriminadamente disponíveis a 
qualquer ocupante do Palácio da liberdade, KUibitschek conseguiu re
colocar e reforçar todas as es tratég ias comportamentais que, a pouco e 
pouco, iam modelando o perfil polit ico que lhe interessava divu lgar. 

Fundada no governo de Benedito Valadares em 3 de setembro de 
19362, a Inconfidência era na origem a maior e mais potente emissora 
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de Minas Gerais3 . Por seu intermédio, Kub itschek ampliaria o alcance de 
suas idéias e atitudes. Para dirigir a emissora designou o escritm Murilo 
Rubião, com a missão de adequar a programação polllica aos objetivos 
do governo. Dentre a programação, havia um programa diário, o Nota do 
Dia, que era a "pa lavra oficial do governo", redigido por Cristiano Martins, 
sob pseudônimo (ÁVILA. Entrevista. fev. 1994). 

Pessoalmente , Kubitschek uU iizava amriúde a emissora. Logo nos 
primeiros meses à frente do governo estadual, iniciou uma série de 
pronunciamentos - as "palestras rad iofô nicas" que perduraram com 
razoável regu laridade por todo o mandato, sendo transmitidos por todo 
o território mineiro . Nelas, geralmente usando um tom Intimo e coloquial, 
relatava o que vinha fazendo: os planos do governo, as viagens admi
nistrativas, as homenagens e visitas que recebia e, indi retamente , res
pondia a críticas de opositores (MG, 03 set. 1952). 

Na primeira pa lestra , ad ianta que o seu interesse é 

"Através dela (. .. ) sentir a repercussão de nossas inic iativas e ouvir 
o conceito criado em /orno de nosso trabalho e de nossa orientação. 
A opinião pública., que se forma da opinião de cada um e se espraia 
nas colunas autorizadas da imprensa, sempre tão devotada à causa 
pública , e através dos comentários do rádio, há de ser sempre a 
nossa inspiradora e guia." (MG, 25 abr. 1951). 

Num segundo momento deixa entrever que, mais do que "inspiradora 
e gula", a opin ião públ ica deve ser inspirada e guiada: 

"(...)chegará a cada lar, a cada sa la onde estejam reunidos os meus 
conterráneos (. _) uma palavra de explicação, um p ensamento de 
fé e uma afirmação de confiança no futuro. 

Sabendo o que está fazendo o govêrno, pela palavra do próprio 
governador, terão todos uma noção mais exata da marcha dos 
negócios públicos e sairão (. . .) para um trabalho mais diligente e 
uma colaboração mais estreita com os planos da administração 
estadual ... " (MG, 11 maio 195 1). 

Para tanto, tinha per1ei t <;~ consciência do poder inerente ao rádio na 
controversa tormação da opinião pública, 

2 INAUGUROU-SI:, IJOI'llem, oll•clalm "le, B Ra>;llo ln c~)l1li>;lênela . F'M, 04 ~o i . 193(; 
3 RÁDIO lnconl odêncla: 23 anos. 13. 1·1 : s. _, sei. 1959. PAA JI:S, l ~ermln•o. lnconJidênc.ia, o grondo ospclr\culo 

do râdio em Minas. MG, I~ ou I '11}87 ; . JOS~ L.li oc. ou o vida po1 um ho sobre ~ Afon so P na MG. 22 dez. 1987: 
INCONFID!;:NCIA loz 56 onos. MG. 09 sei. 1992. 
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-
"(. . .) és/e aparelho exerce influência quase mística sobre nós mes
mos. nossos vizinhos. (. . .) desenvolvendo fôrças secretas, capazes 
de apaziguar ou de excitar. capazes ainda de salvar ou de destruir 
a vida de milhões de homens, por meio dessa voz persuasiva e 
dominadora. ca lma ou violenta. que vem de longe, transpõe espa
ços, entra em nossa casa. nos envolve, sugestiona e empolga. '' 
(MG, 18 nov. 1952). 

A análise do con teúdo dessas mensagens revelou que, a principio, 
havia a preocupação de expor e justificar a execução do Binômio: 
Energia e Transporte . Com o decorrer do mandato, passaram a expor a 
ação governamental e, por último, a efetividade do referido binómio. 

O segundo veiculo de comunicação oficial existente na época era o 
jornal Minas Gerais. De inicio é bom I mbrar que o Minas daqueles 
tempos não tinha a características que o definem na atualidade: essen
cialmente dívulgador dos atos dos três poderes públicos: que se consulta 
para ter notícia de licenças e aposentadorias ... Naquele período, Unha 
função mais ampla. Além da divu lgação de decretos, leis, feitos gover
namentais e afins, trazia em suas páginas colunas e artigos como: Notas 
Sociais, programação cultural, art igos versando sobre literatura e arte 
entim, tudo aquilo que faz parte de qualquer jornal e que aumenta o 
número de seus leitores . Outro ponto importante é que era o jornal de 
maior penetração no interior do estado nem que fosse pelo fato de todos 
os funcionários públicos serem assinantes compulsórios (ÁVILA. Entre
vista. fev. 1994). Mas também, levando-se em consideração que a 
comunicação entre a capital e o interior ra ditrcil, a distribuição de jornais 
e revistas deveria ser trabalhosa ( e nem sempre eficien te); para o Minas, 
provavelmente nem tM 1o, já que contava com a máquina estala,! para 
levá-lo aos destinatários. 

Como Kubitschek era um governador que se movimentava. muito e 
criava inúmeras possibilidades para matérias jornalísticas , o Minas 
povoou-se de artigos e notas. Ao lado daqueles alentados , é freqüente a 
ocorrência de pequenas notas dando conta de seus afazeres diários 
ressaltando sempre o "ritmo intenso" e o "dinamismo" de seu trabal ho~ 
governo, respectivamente (MG, 02 agt. 1951 ). Nota-se a existência de um 
padrão de noticias mais ou menos uniforme. Qualquer ato ou movimento 
é previamente divu lgado com destaque; noticia-se o fa to e; após alguns 
dias, a repercussão obtida. Por exemplo, no que se relaciona às viagens 
~dministrativas, hd sempre um artigo descrevendo o acontecimento e 
dias depois, publicam-se telegramas das autoridades munic ipa is agra
decendo as medidas adotadas. Os artigos apresentam manchetes sem
pre suges1ivas: as homenagens e manifestações de apreço são. invaria
velmente, "brilhantes" ou "signif icativas"; as palestras e discursos, "im-
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portantes" ou "magníficos" e; por onde passa. é recebido ··entu siástica
mente", 

Na imprensa oficial, o acesso de Kub~tschek, como é óbvio, não 
constituía pro lema. Oiticu ldades poderiam surgir no que diz respeito aos 
jornais privados. Para Kubitschek não houve maiores empecilhos. A 
maioria dos prestigiados jornais mineiros Folha de Minas, Estado de 
Minas e Diário de Minas acompanhavam e ana lisavam sua performance 
de forma similar ao Minas Gera is4• Do Palácio da Liberdade saíam 
releases preparados e distribuídos sob o comando do jornal ista José 
Moraes (ÁVILA. Entrevista. fev. 1994). 

Fundado por Afonso Arinos e Virgílio de Melo ranco em 14 de junho 
de 1934, o Folha de Minas chegou às ruas em 14 de outubro desse 
mesmo ano. Até 1936 alinhava-se em termos políticos, ao Partido Repu
blicano Mineiro no combate aos governos estadual e federal. Nesse ano, 
problemas financeiros fiz ram com que o jornal fosse transferido para as 
mãós do adversário: transformou-se em porta-voz oficioso da política e 
dos pollticos ligados a Valadares e Vargas ( COSTA, 1970: 31 ) depen
dendo. para sobreviver, das "injeções fin anceiras" concedidas pelo Exe
cutivo ( WERNECK, '1992: 95-96). Conforme Humberto Werneck 
(1992:'138), o governador Kubitschek co locou no "comando" do jornal um 
"profissional competente", Jair Rebelo Horta, " .. . e prodigalizou publici
dade oficial. As manchetes. se não ganharam mais impacto, pelo menos 
ganharam cor ... " (WERNECK, 1992: 138). 

O Estado de Minas fo i fundado em 7 de março de 1928, tendo como 
dir tores Juscel ino Barbosa e Alvaro Mendes Pimentel. Foi comprado no 
ano seguinte por Assis Chateaubriand, integrando-se aos Diários Asso
ciados então a maior potência jornalíst ica do Brasi l , que se pautava pela 
venda dos espaços redac ional e publicitário dos seus veícu los (MORAIS, 
'1994: 327, 453, 513-514, 563-564, 573-575 ). Apesar de abrigar em seu 
quadro profissional número expressivo de simpatizantes da UDN, o 
Estado de Minas não se posicionou de maneira contrária ao governo 
pessedista de Kubitschek porque, 

Ele começou a dar publicidade para o jornal (. . .). Publicidade de 
estradas, do DER, da CEMIG, da FRIMISA ( .. .). Ele arrebentou os 
flancos do 'Estado de Minas' através do dinheiro. Da publicidade. 
Fis iologicamente, era a favor do Juscelino(, . .). 
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Ele fornecia a matéria, por exemplo. um balanço da CEMJG. Ocu
pava dez páginas do jornal. (. . .). Em compensação tinha que sair 
dez páginas sobre ele. Notícias espontâneas .. . (Á VILA. Entrevis
ta. fev. 1994) (grifo meu). 

Outro jornal do perlodo, se bem que de menor repercussão, era o 
Diário de Minas. Criado em 1898 e recriado em 1949 por Otacílio Negrão 
·de Lima que ambicionava o governo do Estado nas eleições de i 950 , 
pertenceu à família até 1960 (WERNECK: 1992. p. 158, 173). Duas razões 
exp licam o acesso favoráve l nesse veículo. A primeira é de origem 
familiar; Otacílio Negrão de Lima era primo de sua esposa, Dona Sarah. 
A segunda, de ordem política; Otacilio Negrão de Lima e seu partido, o 
Partido Trabalhista Nacional (PTN), apoiaram tanto a candidatura esta
dual quanto a tederal, do contra-primo. 

O tranqüilo panorama jornalístico pró-Kubitschek a principio só foi 
transtornado pela escrita solitá,ria do Binômio. tundado pelos €studantes 
José Maria Rabelo e Euro Arantes. chegando às ruas de Belo Horizonte 
em 17 de fevereiro de 19525. Para as primeiras tiragens, contaram com 
apoio financeiro parcial da bancada udenista mineira. O tftulo do jorhal 
foi sugerido pelo deputado Mi:lton Sales ( UDN ), numa alusão direta e 
irônica ao Binômio: Energia e Transporte apregoado pelo governador 
( Binômio. 30 dez. 1956). A idéia de sua criação surgiu da vontade de 
se "erguer uma voz dissonan le entre os jornais do estado. unânimes em 
seu apoio ao governador Juscel ino Kubitschek" (WERNECK, 1992: 148). 
Durante toda a sua trajetória encerrada autoritariamente em 1964 . 
manteve um perfi l crítico e opositor às elites dominantes . 

Nos seus primeiros anos de vigorosa e ferina vigilência a Kubitschek 
e assessores o pequeno e baru lhento jorna l sofreu, em pelo menos dois 
momentos. a repressão emanada do Pa lácio da Liberdade. Nos primeiros 
dias de março de 1952, a redação foi empastelada6. A edição de 23 de 
novembro deste ano toi apreendida por estampar manchete de sentido 
dúbio7 • O Binômio. apesar de tudo, manteve a linha política irreverente 
e irônica. Para ilustrar a postura de ataque do solitário jornal. reproduz-se 
a seguir trechos de dois artigos que, apesar de longos. são representa
tivos da tentativa de se criar uma contra-imagem de Kubitschek. 

O primeiro, em forma de carta a Kubitschek, aproveita para denunciar 
a repressão, o subjugo da imprensa mineira e a utilização da publiçidade 
com a retomada do motivo pelo qual a ediçao de 23 de novembro de 
1952 havia sido apreendida : a manchete chula. "Juscelino precisa de 

5 Foram pesquisado 108 nür r os d "Binômio". d , 09 do rnurço d 1 52 aJo de d zcmbrc d 1956 
O EMPASTElADA n r daçao d "BinOm• ·: policio ooniv .rtl com o voolên '"· Binõrnio. 00 mar 1()52. 
7 JUSC UNO pt c•su d 1~011 ~ Blr10mlo. 23 nov 1052 
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Rõl la", que se presumia irrev rente e sarcástica: 

"Nós não podemos compreender a perseguição permanente que 
o senhor vem fazendo ao BINÕMIO. Se nós dizemos que o senhor 
não gosta de Rôlfa. o senhor nos manda prender. Se nós afirmamos 
ao contrário que o senhor precisa de Rôlla, acabamos na cadeia 
do mesmo jeito. No final, não só perdemos a edição do jorna l, como 
nao ficamos sabendo, realmente, se o senhor precisa ou não 
precisa de Rôlla . 

O seu procedimento. excelência seja-nos permitido dizer revela 
uma infinita covardia . O senhor já tem 6 ou 7 diários só em Belo 
1-lorizonte. que vivem a elogiar os seus atos. informando o povo 
sôbre coisas que o senhor nunca fêz e deixando de noticiar muitas 
outras que o sen/1or gosta tanto de fazer. Mas há ainda as estações 
de rádio. as revistas. os alto-talantes. as companhias de cinema (. . .). 

Mas nó<" esperamos que de agora em diante o senhor nos deixe em 
paz. Que o senhor cuide mais do seu ''binômio'' e se preocupe 
menos com o nosso. E desejamos que o senhor consiga para o seu 
o prestígio e a popularidade que nós já conseguimos para o nosso. 
... são os votos sinceros do contribuinte conformado- EURO LUIZ 
ARANTES." (Binômio, 14 dez. 1952). 

O outro artigo, com mora o primeiro aniversário do jornal. Nele, a 
crítica caminha para o lado comportamental. Afirma o artigo que aprovei
tará a dat·a para agradecer a todos aquel .s que "tornaram possível o 
retumbante sucesso"; entre os quais 

"O governador Juscelino Kubftschek ocupa um lugar de re/êvo 
nessa formidável galeria. Êle foi com suas festas, sua extraordinária 
capacidade histriônica. sua vocação bizarra de festeiro de grande 
centro, a figura dominante na existência dês/e jornal. o artífice 
decisivo de nossa vitória ... " (Binômio, 22 fev. 1953) 

A imprensa oposicionts ta ganharia novo aliado com o surgimento, em 
01 de julho de 1953, do Correio do Dia. Fundado e mantido por setores 
udenistas mineiros8 • caracterizou-se pela oposição sistemática ao gover
no Kubitschek, às futuras pretensões eleitorais do governador e ao PSD 

8 O Coro iodo Dia I I lund<t:lo poo P dr AI i ~o. C mpunlo ITI Il dlf t 1m Wl ll ., Ma ll o ~ Prn1o. Am<\rico R né 
Gianeltl , Orlando d C ovillho c J Gillo ot olll!s Alv s .• I Mun" Cr i l illLI Ohv '"' Coslo Jomars d 8 lo 
Hbrizonur: ~ gondv los • 192 1970 p, 34 V 1 a111d : Huonboll W o·o ~ O d sn1ír•o da ropszrada. p. 159. 
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e PTB de uma maneira geral. De acordo com o editorial comemorativo de 
seu primeiro e único aniv rsário, 

''·: · ~ !~ta que n~s guia não está senão em meio e não patí ce 
d1mmwr de mtens1dade. Pelo contrário. ( .. . ) acenluam-se os indicias 
de que as tendencias contra as quais levantamos ( .. .) continuam 
atuantes e tenazes na obra de destruição do patrimonio moral e 
f!Oiitico do pais. Sob a capa de reforma e de revolução social, 
msta!a-se e se consolida uma oligarquia financeira sem preceden
tes ( .. .) servmdo-se do incipiente proletariado urbano como arma 
~e conquista de poder, (. .. )explora o proletariado desajustado para 
llrar dele apoio que não retribui( .. .)" (CD, 01 ju/. 1954). 

Nessa perspectiva . ai m das r portagens e ntrevistas acerca da 
movimentação política diária do Executivo e Legislativo mineiros o Cor
reio do Dia man in h a, na quarta página, editorial tratando em ~special 
da análise ( s mpre depreciativa ) dos governos estadual e federal. A 
p:~qulsa r evelouo qu~. dos 376 editoriais publicados, 84 apresentavam 
cnttcas dtretas a Kubttschek; 12, indiretas, na medida em que tinham 
como tema seus auxiliares (destacando-se José Maria Alkmin) e· 261 
sobre o país. Dentre esses úllimos, os assuntos privilegiados eram crfticas 
ao governo Vargas e ao PSD, elogios à atuação parlamentar udenista e 
temas mais ar:nplos como democracia, papel do Estado e eleição. entre 
outros. ~ par!' r de 22 de d~z~mbro de 1953, apareceria na primeira ou 
na tercetra pagtna outro edttonal , este, dedicado a Kubitschek, totalizan
do 57 ao todo. 

De 3 de f .ver.ei ro de. 1954 até 21 de agosto do mesmo ano, surgia 
também na pnmetra página um equena coluna intitulada "A Dolorosa 
Realidade" . Nela são leitas denúncia aparentemente vindas de várias 
partes do estado, girando em torno da ação do Executivo estadual e do 
partido majoritário que, de certa lmma. res umem o conteúdo de toda a 
p.arte polític~ ?o jornal: n:al~ersa~ão do dinheiro público, corrupção, 
vtolêncta polictal, persegutçao polt!tca, falhas administrativas e falhas 
técnicas na implementação do Binômio. 

O ~orreio ~o. D_ia n ã~ te.ve vida longa. Criado, como se d1isse, para 
denuncta~ e restsltr a conlinutdade do mando pessedista , viu suas espe
ra.nç~s rutrem nas eleições de 3 do outubro de 1954, quando o PSD 
mtnetro obteve novamente a f!1aioria. Melancolicamente, o jornal techou 
as portas em 24 de outubro de 1954. 

A chegada da televisão ao Brasil, no inicio da década de 50, abriria 
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novas possibilidades de contato e exposição trente ao público eleitor, em 
concomilência ao maior impacto produzido. Para Kubitschek outra estra
tégia se delineava 10 . Ainda que de torma bissexta1 1, utilizou o veículo com 
o intuito de popu larizar-se e ao seu programa de governo. Comentando 
o feito, o poeta Augusto Frederico Schmidt relatava no Correio da Manhã: 

"(. . .) a TV revelou Juscelino, p6s o dirigente mineiro bem perto dos 
cariocas. E êsse poder de revelar de uma hora para outra um 
cidadão é privilégio e sortilégio do aparelho mágico que torna 
numerosa e multiplicada uma presença. uma imagem autêntica, 
uma criatura viva, pondo-a na intimidade de todo o mundo. 

Inesperadamente experimentaram os nossos curiosos da TV. á 
medida em que iam ouvindo e vendo falar o governador. uma 
sensação de surpresa ( .. .) pois havia então á testa do grande 
Estado. um homem assim, trabalhando assim, assim obstinado 
numa revolução administrativa tão escandalosa quão singela? Exis
tia, pois uma atividade tão profícua e intensa, da qual poucos 
brasileiros tinham noticia fiel e segura? 

Mas o personagem da aventura mineira estava de corpo presente 
em t6das as casas, contando coisas com um ar de quem fala a 
verdade, com um jeito meio encabulado de quem não quer se exibir. 
A fluência, o dom de comunicar-se com o publico, a facilidade em 
exprimir o que quer que seja de forma clara e firme, não excluía a 
maneira meio esquerda de fa lar s6bre o que estava fazendo e de 
como estava atuando no Estado que o escolheu para governa
dor. "(MG, 21 jan. 1954). 

No conjunto, pode-se dizer que significativa porção da imprensa 
mineira alinhou-se, por motivos variados, à divulgação dos feitos de 
Kubitschek ampliando, assim, a força e penetração do apelo político 
expresso pelo ocupante do poder Executivo junto à sociedade. 
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A Santa Casa 
de .Misericórdia e 

seu Assistencialismo 
na Formação de Belo 
Horizonte, 1897-1930

1 

MARCO ANTÔNIO DE SOUZA 

RESUMO A Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte atuou desde o 
inicio da formação da cidade, compondo com outras instituiç6es assis
tenciais, o que denominamos de economia da caridade. ntre 1897 e 1930, 
período de formação da nova capital de Minas. cidade planejada dentro dos 
principias modernos da engenharia e da medicina social, a Santa Casa 
foi o hospital geral que cuidava da saúde de toda a população e dos pobres 
em particular. O momento histórico requeria aos representantes da medi
cina social e sanitária uma higienização g lobal dos centros urbanos, para 
que se pudesse prevenir doenças epidêmicas e isolar os portadores de 
doenças endêmicas. Serão ana lisadas aqui as relações entre médicos, 
políticos e filantropos. bem como a atuação da Santa Casa. 

ABSTRACT Belo Horizonte is a city, formed between 1897 and 1930, 
which was planned according to the mod rn engeneering and social 

1 st at ligo. com poucos rnodllic çOes . p r1 do i s rlàç u d Mesh o •A -conomlt1 do dd d 
trat glas As isl nciais r, tanlropin em Be lo llorizonto, 16 '1· 1!)30' , apre ntada m 1 ~ ao Me.trado m 

História da urMG, sob a ouentaçoo da Proro Ehtmo eg1na de r, '' s Dutra. 

VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, n~ 161 Set/96, p .1 03-129 
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