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ções de crise,
vo arranjo

nas

epocas

Nesses

-.
latorlas

momentos

vem,

com freqliência,

neira,

que

nhece-se
deração

nos mineiros
e

de

confecção

dicou

um

na figura
tuível

o reconhecimento
denominar

fundamentais

do

qualidades

acordo.

Recentemente,

considerável

de Tancredo

Neves,

a

de

de serem
apelos

atribuídos

do recém

esses

aos mineitravejamento

que

de

as

ati-

0ocaSloes

Nesses

a sub-cultura

mi

(2), conte

nacional o, •

Reco-

bom+s eriSo , de mo-

estas consideradas
a

a um fenô

e de mudança,
(l)

sig

considera-

por mineiridade

essenciais

virtudes

espaço

como ainda mais

"entendimento

equilíbrio,
do

de um no

somam-se

- b al01 a
a

po

de construção

a par

de transição

dos rumos

Em situa

vista

à gestação

MINEIPiliS

fundamental.

culturais

comumente,

convencionou

ria os princípios

e

do jogo político,

surge,

se

e

notar que,

tidos como imprescindíveis

tu dOlo
es conCl

a

de passagem

nos traços

DAS ELITES

no delineamento

considerada

tal participação

manifesto

institucional.

.-

sempre,

poderosos

meno singular,
ros,

foi,

~ interessante

dos parceiros

POLíTICA

das elites mineiras

político,

nificativa.

A ATUAÇÃO

imprensa

atributos,

necessárias
brasileira

de

personalizados

visto como peça importante

e insubsti-

no processo de mudança do regime. Não foi casual que a sua rrorte tenha

criado tanto temor, tanta incertezae tanto impasse.

Se

deixarmos

de lado

(1) liA conciliação
foi uma arte finória da minoria dominante e Vl.SOU sempre
ao compromisso de interesses divergentes dos seus próprios grupos. Nesta arte distinguiram-se a liderança mineira, que sempre participou do comando nacional desde a Independência, a minoria fluminense, com seus grandes interesses da terra e do cafe, e a baiana". RODRIGUES, Jose Honório. Conciliação e
Reforma no Brasil. 2~ edição. Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 1982,p.
121,
(2)

Estamos de acordo com as crl.tl.cas
às formulações que se fundam em traços sócio-culturais, inderentes a um determinado caráter, definidos a-historicamente. Cabe considerar, no entanto, que as construções ideológicas
trabalham
sobre fenômenos presentes na realidade e se 'reduzem " •.. o a una concepción
tergiversada de esta historia o a una abstracciôn total de ella. La pro
pia ideología es tan sólo uno de los aspectos de esta historia".
MARXà
Karl & ENGELS, Friedrich. La ideología alemana. Tradução espanhola. 4edição. Buenos Aires, Pueblos Unidos, 1973, p. 676.
Por isso, a compreensao dessas construções e os móveis que levam ã sua uti
lização, parece-nos essencial. Sobre as críticas ao caráter nacional ver:
LEITE, Dante Moreira. O Caráter Nacional Brasileiro. 3~ edição. Sao Paulo,
Editora Pioneira, 1976. MOTA, Carlos Guilherme. Ideologia da Cultura Brasilei
ra. são Paulo, Editora Ática, 1977.

'.

o problema
pollt{ca

da excessiva

brasileira

cabe perguntar-se
gional",

personalização,

e expressão

dos como a própria

encarnação

tualmente

o movimento

da unidade

das diferenças

tado Nacional

que adentra

De qualquer
imprimiu

Talvez

tidos

~ nesse

re

e reconheci
cen~rio

que

foi parcamenaparecendo

as condiç6es

(4), ~ o perlodo

a necessidade

forma a concepção

, estejam

globalizante

nas diferentes

em
de

do conjunto

de construção

(5)

pon

peculiares

o privilegiamento

o s~culo XX

sua marca

brasileira,

da independência,

territorial,

em detrimento

brasileira

fr~gei~

ao "car~ter

tema de pesquisa

acadêmica

na historiografia(3).

preservação

lacuna.

da temperança.

enquanto

na literatura

que se processou

pollticas

apelar-se

dos mineiros",

da cultura

se aloja.

o regionalismo
te contemplada

de instituiç6es

sobre a necessidade.de

ao "esplritoparticular

essa comunicação

traço fundante

na base

do Es
dessa

da sociedade

interpretações

do

(3) Sobre a temãtica regional:

WIRTH, John. O fiel da balança. Minas Gerais na
formação brasileira(1889-1937).
Rio de Janeiro, Paz e Terra,1982;
LEVTNE,
Robert. Pernambuco na Federaçâo Brasileira(1889-1937).
Rio de Janeiro, Paz
e Terra, 1982; LOVE,Joseph. A locomotiva. são Paulo na Federação Brasileira(1889-l937). Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1983; SILVEIRA, Rosa Maria Godoi. O regionalismo nordestino. Existência e consciência da desigualdade
regional. são Paulo, Editora Moderna, 1984; MELO, Evaldo Cabral de. O Norte Agrãrio e o Imperio (1871-1889). Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteir~
1984; KEINERT, Rubem Cêsar. Regionalismo e anti-regiona1ismo no Paranã.São
Paulo, Exemplar Mimeografado, 1978.

(4) Para uma anãlise das diversas formas de ruptura da condição colonial ver:
NOVAIS, Fernando A. "Passagens para o Novo Mundo". Novos Estudos Cebrap,n9
9, são Paulo, pp. 2-8.

Sobre a manutenção da integridade territorial no processo da independência
ve r CARVALHO, Jose Mur ilo de. -:::A,....-c_o_n_s_t_r-:u,-!ç~ã::-;o,,--d_a_o_r_d_em_._A_e_l_
rial. Rio de Janeiro, Editora Campus, 1980.
(5) Parece-nos

que o problema da consolidação do Estado não estã desconectado
da questão da inexistência de uma Revolução Burguesa no Brasil e,como decorrência, da própria· dificuldade da burguesia em impor a sua hegemonia
Nesses termos, se concordarmos com Florestan Fernandes para quem a Revolução Burguesa no Brasil diz respeito ao processo pelo qual as classes
sociais se constituem, ou com Fernando Henrique Cardoso que a pensa num sentido limitado, consistindo na integração da burguesia ao capitalismo inter
nacional pós 1964, a discussão sobre o Estado deve, hoje, adquirir outrasnuances.
FERNANDES, Florestan.
A Revolução Burguesa no Brasil. Rio de Ja
neiro, Zahar Editores, 1975.

país. No entanto,
particularidades

nos últimos
acabou

res. Provavelmente
realidade
olhar

com maior

mesmo,

acuidade

ângulos

de visão

que as preocupações

significar

com as chamadas

em que a homogeneização

conjunto

do país(7).
uma busca

permanências.

Nestes

de possíveis

Ganha

realce,

mais

da

particularidades

resistências,

os

perceber

emergem

gangliona

ou

com

~ curioso

os estudos

agora

singulares(6l,

um descontentamento

nesse passo,

meno-

e, por isso, caiba

capitalista

termos,

das

de interpretação

até aqui oferecidos.

momentos

nificar

fixadas

para os fenômenos

pode

com o estudo

do limbo os temas ditos

as linhas mestras

já estejam

tal movimento

grandes

por resgatar

porque

brasileira

anos, a preocupaçao

nos

e integra

como este podem

um reconhecimento

a determinação

o

si~
das

social

do

conhecimento.
A temática

da mineiridade

adquire

significado

do Império

e, mais particularmente,

com o advento

~ a partir

de então,

como uma subcultura

transforma-se
tegrante
elites

que se percebe

em objeto

das práticas

políticas

de reflexão

consciente

sociais dos agentes,

mineiras.

A questão

com o fim

da RepÜblica(8).
regional

e torna-se

parte

especificamente

da identidade

regional

i~
das

serviu

(6) Cf. ARRUDA, Jose Jobson de A. liAprática econômica setecentista no seu dimensionamento regionalll.Revista Brasileira de História, n9 10, no prelo.
(7) O problema da homogeneização cultural capitalista permeia a obra da Escola
de Frankfurt, manifesta na tendência ã socialização total.
Especialmente:
MARCUSE, Herbert. Ideologia da Sociedade Industrial.Tradução portuguesa.Rio
de Janeiro, Zahar Editores, 1969. ADORNO, T.W. & HORKHElMER, M. "Cultura e
Administracióri'.'.
In Sociologica. 2ª edição. Tradução espanhola. Madrid, Edi
torial Taurus, 1971. ADORNO,T.W. & HORKHElMER, M. Dialectica deI Iluminism~
Tradução espanhola. Buenos Aires, Editorial Sur, 1971.
(8) liAestrutura republicana implantada em 1891 modificou profundamente o forma
to institucional do Império. O federalismo então adotado remetia a uma des~
centralização radical. Os Estados começaram a existir efetivamente e a defi
nir suas identidades. As elites estaduais nesse passo, buscaram consolidar~
-se atraves da afirmação das peculiaridades regionais". DULCI, Otávio Soa-res. "As elites mineiras e a conciliação: a mineiridade como ideologia"
Ciências Sociais Hoje, são Paulo, Editora Cortez, 1984, p. 17.

à bancada

para dar coesao
Velha,

além de oferecer
(9)

legislativa
parâmetros

mineira

. . t es
Jã os Vla)an

zes, as gradações,

as cores que compoem

Sobre Minas

Gerais, Auguste

de vista

da unidade

mordial.

Atraindo

do sul, do norte,

se fixava

centro

sil colonial

as forças
seu centro

Dentre
viajantes

o carãter

te.

A concepção

ra, encontra

de gravidade"

na mineiridade

do

ouro

deu ao Bra-

elaboradas

pelos

o trecho,

ora sele

das Gerais,

recorrente

e de equilíbrio

da mineirida-

que lhe seria

tão cara à cena política

um forte polo de justificação.

a história

que

(11)

caracterizações

de equilíbrio,

as-

e urbanizada,

a descoberta

:

é pri-

e da Bahia,

de certo modo,

para um aspecto

de epicentro

brio e ordem marcam

(9)

de dispersão:

sobre as especificidades

de:

estãvel

dos

afirma

sua importância

do povoamento,

as inúmeras

.cionado, chama a atenção

de Saint-Hilaire

de são Paulo

toda uma população

ma t'l-

as particularidades

brasileira,

sim corno de Portugal

contrabalançou

da autono-

(10) h av i am rea 1ça do os

"do ponto

no próprio

a República

para a preservação

mia estadual

mineiros.

durante

brasileira

desde

inerenbrasilei
Equilí

a Independência

•

A relação entre a identidade regional e a atuação da bancada mineira aparece em WIRTH.John.Obra citada, especialmente capo IV. Para uma analise
da atuação da elite política mineira no período da República Velha
ver
MARTINS FILHO, Amilcar Viana. A economia política do café com leite (1900
1930). Belo Horizonte, UTIIG/PROÉD, 1981.

(10) SAINT-HlLAIRE,Auguste. Segunda viagem do Rio de Janeiro a Minas Gerais e
a são Paulo(1822).Belo Horizonte/são Paulo, Itatiaia/EDUSP,1974;
SAINT-HILAlRE,Auguste.Viagem às nascentes do Rio são Francisco.Belo Horizonte I
são Paulo,Itatiaia/EDUSP,1975; SAINT-HlLAIRE,Auguste. Viagem ao Espírito
Santo e Rio Doce. Belo Horizonte/São Paulo, Itatiaia/EDUSP,1974;D'ORBIG~
Alcide. Viagem pitoresca através do Brasil. Belo Horizonte/São Paulo, Ita
tiaia/EDUSP,1976. BURTON,Richard. Viagem do Rio de Janeiro a Morro Velho-:Belo Horizonte/São Paulo,Itatiaia/EDUSP,1976. MAWE,John. Viagens ao interior do Brasil. Belo Horizonte/São Paulo, Itatiaia/EDUSP,1978. LUCCOCK
,
John. Notas sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais do Brasil.
são
Paulo, Livraria Martins Editora, 1951. BURTON, Richard. Viagens de canoa
de Sabara ao Oceano Atlântico. Tradução portuguesa. Belo Horizonte/S~o
Paulo, Itatiaia/EDUSP, 1977.
(11) SAINT-HILAlRE. Viagem pela Província do Rio de Janeiro e Minas Gerais
Obra citada, p. 55.

Em seu nome muitos
causa desculpa-se
esfera

acordos

o constante

ma social
tituição

alijamento

das classes

o ouro criou na região

diversificado.
de um mercado

(12).

A economia

por

sua

populares

da

Com um processo
as minas

co, no qual

a efervescência

dro da estratificação
do pelo número
de homens
sentimentos

social mineiro

significativo

letrados

um padrão

cultural

emancipacionistas

Em suma, a realidade

desconhecido

menos

liberais,

inspirados

específi-

(13). O

rígido,

(14), pela

livres

qua-

atestapresença

pela emergência

no ideário

da zona mineradora

inter-

ao restante

de sociabilidade

é mui~o

a cons-

mercantil

é um subproduto

de homens

e de profissionais

propiciou

de capital

de urbanização

gestaram

das ~1inas um panora-

da mineração

e de um embrião

da colônia,

(15)

foram legitimados,

do poder.
Na verdade,

nos

de cúpulas

da

não é a

de

ilustração
plantation,

mas a cidade.
Porém,
empurra
traços

a tendência

a sociedade

mineira

de originalidade

mineiro
relaç6es

não possui
sociais

ao esgotamento

dos veios

rumo à ruralização.

Apesar

da região permaneceram.

o esplendor

do ouro,

que se constit~iam

também

auríferos
disso,

Se o século
não reproduziu

em são Paulo

e que

os
XIX
as

permanece-

(12) A criação de um mercado interno na região das Minas aparece em FURTADO~Cel
50. Formação econômica do Brasil. 5~ edição. Rio de Janeiro, Ed.Fundo
de
Cultura, 1963~ Terceira parte.
(13) Para uma análise da cultura no período ver MELLO E SOUZA~Antônio Cândido.
Formação da literatura brasileira. 5~ edição. Belo Horizonte/São Pau10,Ita
tiaia/EDUSP, 1975, vol.I; MAC1~DO, Lourival Gomes. Barroco mineiro.
sãO
Paulo, Editora Perspectiva, 1978.
(14) Para um

dimensionamento dos homens livres no período do ouro ver MELLO E
SOUZA, Laura de. Os desclassificados do ouro. Rio de Janeiro~ Editora
Graal, 1982.

(15) Sobre este assunto ver MAXWELL, Kenneth. A devassa da devassa. A Inconfi-dência mineira:Brasil e Portugal,1750-l808. Rio de Janeiro~ Paz e Terra~
1978; MO TA , Carlos Guilherme. A idéia de Revolução no Brasil,1789-1801. Pe
trõpolis, Vozes, 1979.

ram no nordeste decadente. A ruralização da economia e da sociedade mineiras encontra na fazenda de produção escravista mista a sua
realidade. Dessa forma, recria-se em Minas Gerais uma especificid~
de de outro tipo: um quadro escravista original voltado para a pr~
dução destinada ao mercado interno. Uma produção mercantil escra-.
de sub·
. (16). Nao
- ob stante, cer tos traços
vlsta
SlStA
enCla

urb anos

ainda estejam presentes na vida da fazenda. Em 1817 John

Luccock

observou que "as terras das imediações eram cultivadas

de

que agradavam mesmo a um agricultor inglês e a zona lhe

forma
pareceu

não só mais rica e agradável que as comumente encontradas,

como

também os habitantes se mostravam em mais alto grau sociáveis.

De

outra feita, aconteceu de falharem numa fazenda, onde. a noite lhes
foi servida a ceia -coisa

suntuosa -com

talheres de prata, finda

a qual surgiram escravos com água quente e fria para que
fazer as suas abluções confortavelmente. Nas prox~midades

pudessem
de

são

João del-Rei foi melhor ainda ... Ao jantar, viam-se à mesa inúme-ras provisões sólidas e até artigos de luxo, tudo muito para

lou-

var, não só pelo seu valor intrínseco, como por se levar em

conta

a dificuldade de os obter em tão distante paragem. Além

muita

de

prata e louça inglesa, havia rosca da cidade, cerveja inglesa

en-

garrafada e bom vinho do Porto servido em cangirõesde cristal lapi
dado"

(17)
Nessa passagem, evidencia-se o estilo de vida dos fazen

deiros descendentes dos mineradores: um

particular amálgama entre

rusticidade e sofisticação; uma interpenetração do mundo rural

e

(16) MARTINS,Roberto & MARTINS,Ami1car. "S1avery in a nonexport economy". Hispa
nic American Historica1 Review, 63:537-568,1983: MARTINS,Roberto & MARTINS,
Ami1car. "S1avery in a nonexport-;conomy: a rep1y". Hispanic American Historica1 Review, 64:135-146, 1984.
(17) FRIEIRO, Eduardo. Feijão. angü e couve. 2~ edição. Belo Horizonte/São
lo, Itatiaia/EDUSP, 1982, p. 93.

Pau-

do mundo

urbano.

desenvolveram
so último
cípio

Contrariamente

um estilo

da elite

políticos

mineiros

interioranas.
riza-se

cultivam

emerge

força ca,talizadora das diversas
ce às elites

políticas

região que carece
implementação

cia frutificou,
parece

ser um fenômeno

çao imperante

cinzelou

Minas
viver

Gerais

a sua própria

mas de um sono

que compõem
nacional,

de um fluxo constante

a tentativa

real.

dos últimos

o mito

singular

que o

Serve

como

o todo. Forne

necessária

a uma

federais

para a

de verbas

Se essa estratégia

de resolução

Os

caract~

termos,

numa realidade

frações

mun~

eleitorais

mineira

(19). Nesses

coesao no plano

de seus projetos.

as suas bases

esse próprio

o univer-

necessário.

a elite política

(20). Fundado

que

ou o pequeno

de referência

singularidade

reversivamente,

paulistas

urbano,

a fazenda

com capricho

John Wirth

por uma extrema

alimenta,

foi sempre

natal e o ponto

Segundo

da mineiridade
nutre,

de vida crescentemente

mineira

(18). A cidade

aos cafeicultores

de sobrevivên-

dos impasses

econômicos

anos. No entrecurso,

a prostr~

os seres sociais.
converteu-se

densidade

letárgico.

em celeiro

histórica,

Tal fenômeno,

de políticos

composta
na nossa

não da
opinião,

ao

morte,
está na

(18) Diversamente de são Paulo a produção cafeeira não criou em Minas uma arti
culação econômica capaz de impulsionar um desenvolvimento industrial
e,
nessa medida, criar espaços urbanos que não fossem um prolongamento
da
zona rural. Para uma análise da lavoura do café e as suas relações com a
indústria ver LIMA,João Heraldo. Cafe e Indústria em Minas Gerais (1870 1920). Petrópolis, Editora Vozes, 1981.
(19) John Wirth chama-nos a atenção para as dife~enças ent~e a elite política
mineira, quando comearada ã pernambucana e ãpaulista~ ~essa camada
~ocí.al, praticamente nao havia es t.rangeí.ros ;tambem não tinha o hábito
de
manter contatos com o exterior, como as outrasduas.Obra
citada,pp,204
a
207.
.
.
.
(20)

a função ~o mito é transformar uma intenção histórica em natureza
,
uma contingência em eterni4ade.,. O que o mundo fornece ao mito é um real
histórico, definido, por mais longe que se recue no tempo ••• e o que o mi
to restitui é uma imagem natural desse real.~. Nele, as coisas perdem
ã
lembrança da sua produção. '••
BARTHES, Roland. Mitologias. Tradução portuguesa. são Paulo, Difusão Europeia do Livro, 1972, pp. 162-163.
li •••

li • '

base desse processo.

A própria

das nessa realidade.

Em Drumond

1icadeza
obras

universalidade.

a máxima

mir emoções

acentuação

literária

ou em Guimarães

do tosco e, por meio dessa

ganham

revela

expressao

especial

O desvairio

remete

Rosa emerge

combinação,

de O Grande

de um dos lados.

não sublimadas,

tem raIzes

a de-

as suas

Mentecapto

A desrazão

ao caráter

fun

por expri-

incontido

e

rude,

desse módo, o eros à civilização.

contrapondo,

As visões

sobre a mineiridade

damentais

dessa

sociabilidade

contenção

(21)

Revelar

damenta1.

Para além disso,

à apropriação
Nesse passo,

enfatizando,

o porquê

no âmbito

extravasaria

tais noções

e buscaria

p1icitando:

que contextos

da política
social

a sua força

históricos

parece-nos

os motivos

a matriz

compreender

os traços

fun

predominantemente,

de tal construção

cabe investigar

desse discurso,
a análise

manifestam

a
fun

subjacentes

brasileira
geradora

de

cata1izadora.

Ex-

transformaram

a mineiridade

(21) Os traços da mineiridade encontram-se presentes em obras de natureza diversa. As mais características são as seguintes:
- Alceu Amoroso Lima. Voz de Minas. Ensaio de Sociologia Regional Brasilei!!.. são Paulo, Abril Cultural, 1983.
- Carlos Drummond de Andrade(org.). Brasil, Terra e Alma: Minas Gerais. Rio
de Janeiro, Editora do Autor, 1967.
- Fernando Correa Dias. A imagem de Minas. Sociologia regional. Belo Hori-zonte, Imprensa Oficial, 1971.
- Guilhermino Cesar(org.). Minas Gerais. Terra e Povo. Porto Alegre, Editora Globo, 1970.
- João Camillo de Oliveira Torres. O Homem e a Montanha. Belo Horizonte, Li
vraria Cultura Brasileira, 1944.
- Miran de Barros Latif. As Minas Gerais.Rio de Janeiro, Livr.Agir, 1960.
- Nelson Coelho de Sena. A Terra Mineira.Cronographia
do Estado de Minas Ge
rais. Belo Horizonte, Imprensa Official, 1926.
- Oliveira Viana. Pequenos estudos de sico10 ia social. são Paulo, Editora
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Obra citada, capítulo V.
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(27) DULCI, Otávio Soares. "As elites mineiras e a conciliação: a mineiridade
como ideologia". Obra citada, p. 13.
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Primeira República.
Brasileira.
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na
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p.
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(35) Idem, ibidem, p , 295.
(36) Idem, ibidem, p. 296.
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credo Neves.
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