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Resumo
Brasília como uma obra de arte sonhada por 
um visionário chamado Juscelino Kubitschek. 
O urbanismo de Lúcio Costa e a arquitetura 
de Oscar Niemeyer. Uma visão panorâmica, 
de Jânio Quadros aos presidentes militares. As 
imagens históricas e a vida pitoresca de Má-
rio Fontenelle, o primeiro fotógrafo da nova 
capital.

Palavras-Chave

Brasil. Brasília. História Contemporânea do 
Brasil. Moderna arquitetura brasileira.

Abstract

Brasília as a work of art dream by a visionary 
man named Juscelino Kubitschek. The Lúcio 
Costa’s city planning and the Oscar Niemeyer’s 
architecture. A panoramic view, from Jânio 
Quadros to the military presidents. The histo-
rical pictures and the interesting life of Mário 
Fontenelle, the first photographer of the new 
capital.

Keywords

Brasília. Brazilian Contemporary History. Bra-
zilian modern architecture.
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Ao brasileiro que chega, Brasília apresenta-se 
enigmática, à semelhança das mulheres que 
só se dão a conhecer quando conquistadas 
definitivamente. Aqui, somos todos 
conterrâneos, por adotar como terra natal a 
cidade onde, segundo Clarice Lispector, só Deus 
sabe o que pode acontecer...

Foi de madrugada que voltou a chover. Sob a violência dos raios e tro-
vões, o planalto desperta da quase morte a que se reduzira para so-
breviver à estiagem. A seca era tamanha que, por entre os blocos de 
apartamentos, o cheiro da terra molhada sobe ao quarto andar, como 

se saíssemos ao terreiro da fazenda para saudar o inverno. Dias depois, o verde já 
embeleza os canteiros do Plano Piloto e os jardins do Lago, dando-nos a impres-
são de que vivemos não em uma cidade onde se constroem parques, mas em um 
parque enorme onde se construiu uma cidade. Esta é a Brasília de que eu gosto, 
cheia de frescor e de alegria, monumento a que os brasileiros deram alma e calor 
humano para que nele pudessem viver e trabalhar.

Brasília foi desses projetos que têm tudo para dar errado, e só no Brasil en-
contram quem os conceba e opere o milagre de cumpri-los. Empossado sob a 
garantia de um contragolpe, mal refeita a Nação do suicídio de Vargas, Juscelino 
põe na cabeça que em quatro anos construirá não apenas barragens e escolas, 
hospitais e rodovias, mas uma cidade inteira, um centro revolucionário, uma 
urbe audaciosa – a nova capital do País. E o surpreendente é que consegue, 
sabe Deus a que preço, o povo em meio à fome, à doença, ao analfabetismo, 
à carestia (como se chamava a inflação) –, pragas que desde sempre atazanam 
os brasileiros. Não estivesse nos meus quatro anos e teria considerado JK total-
mente louco, daqueles que não resistem ao mais vagabundo exame de sanidade 
mental. Tanto quanto Jânio Quadros (vítima, reconheça-se, de outra espécie 
de loucura), que bem poderia ter decretado a morte de Brasília: recém-criada, 
acomodando repartições e servidores com um pé no Rio, bastava que o novo 
presidente, em surto psicótico, revogasse a inauguração, gritasse “meia-volta, 
volver!”, ordenasse o retorno geral. Seríamos, hoje, a cidade fantasma dos filmes 
de assombração, o vento a assobiar sinistro por entre as colunas do Alvorada, 
o mato a esconder da história a Praça dos Três Poderes. Com pouco, agências 
trariam visitantes de máquina em punho para fotografar os escombros: “Este era 
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o Palácio do Itamaraty; em frente, à nossa esquerda, vemos o edifício do Con-
gresso Nacional, ladeado pelas cúpulas da Câmara e do Senado...”

Longe do povo e das manifestações de rua, quase toda habitada por servidores 
do Governo, Brasília correspondeu na medida às necessidades da ditadura – e talvez 
a isso deva a sua consolidação. De Castello a Figueiredo, não haveria lugar que ser-
visse melhor ao isolamento dos generais, à distância de que precisavam para mandar 
e desmandar como lhes desse na telha. Núcleo do poder, a cidade representaria o que 
de pior se encontra na política brasileira, e virou sinônimo de corrupção, de tramóia, 
de privilégio, de mordomia. Foi o ônus a que se obrigaram a Salvador de Tomé de 
Sousa e o Rio de Janeiro que sediou o poder, de D. João VI a Getúlio; e que se im-
poria a Florianópolis, ou a Porto Alegre, ou a Fortaleza... É a “maldição da capital”, 
o preço pago por reunir os governantes e centralizar as decisões.

Com o tempo, Brasília ganhou alma, acumulou experiências e desenvolveu 
personalidade própria. Passou de aventura a descoberta, de sacrifício a escolha, 
de pousada a moradia — e deixou de ser projeto para se fazer cidade. Maturação 
que só se completou quando nasceram os primeiros brasilienses, e, com eles, a 
relação afetiva que torna os lugares mais humanos e mais belos. Antes, porém, já 
se elegera a terra natal de centenas de candangos, homens e mulheres de quem 
recebeu a esperança e a força de que precisava para existir. Fontenelle e Gondim 
estavam entre eles — ambos, por coincidência, nordestinos e fotógrafos. Gabriel 
Gondim era cearense, e ficou famoso em todo o Brasil quando O Cruzeiro 
publicou, pela singularidade da idéia, as 365 fotos com que acompanhara, dia 
após dia, o primeiro ano de vida do filho. Colecionava objetos, livros, revistas, 
jornais, fotografias e documentos que dissessem respeito a Brasília. Pouco antes 
de morrer, tentou negociar o acervo com a UnB e o Governo do Distrito Federal 
– não sei que fim terá levado esse patrimônio.  

Piauiense de Parnaíba, Mário Moreira Fontenelle registrou, como fotógrafo 
oficial do Governo JK, a primeira imagem de Brasília, o cruzamento dos eixos 
em forma de cruz — “risco original photographado pelo Fontenelle”, escreveu 
Lúcio Costa, com a sua ortografia de museu, sobre a foto de junho de 1957. Do 
Presidente Juscelino, de quem se fizera amigo pessoal, ganhara a Leica que lhe 
possibilitou documentar a construção dos ministérios, das avenidas e das super-
quadras residenciais. Praticamente analfabeto, tinha a consciência da história de 
infortúnio e de dor escrita por aqueles pobres operários. No flagrante que fizera 
de um anônimo brasileiro curvado sob o peso de vergalhões, lê-se a pergunta 
que endereçou ao arquiteto de Brasília: “Dr. Oscar, quantas toneladas de ferro 
este homem transportou do canteiro de obra até o local definitivo?”
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Não bastasse o talento de fotógrafo autodidata, Fontenelle cultivava o gosto 
da filosofia, se bem que à sua maneira, simples e autêntica, conforme as poucas 
letras de que dispunha: “Eu estou cumprindo o meu destino e assim é a vida nasse 
crese vive morre quando o criador determina este é o sistema do planeta Terra. E 
ninguém pode mudar este sistema e quem tentar se fode.” Muito boas também 
são as lembranças que pôs no papel por sugestão de amigos, e que, sem dúvida, 
fazem parte da história de Brasília. Como a do Comandante Homero, piloto do 
Serviço Nacional de Malária, integrante da equipe de combate ao surto da doença 
nos primórdios da nova capital. Ante o abandono a que se relegavam as obras nos 
finais de semana, Juscelino perguntara, em conversa no Catetinho, como prender 
a turma nos sábados e domingos. O Comandante Homero pediu licença e suge-
riu, com todo o respeito, a construção de um alojamento perto do Hospital do 
IAPI para que nele se montasse uma zona. “Sem mulher, Presidente, nem eu fico 
aqui”, declarou ante um JK surpreso com a idéia que se mostraria, depois, a per-
feita solução para o problema. “Até hoje resta um pouco daquele velho alojamento 
onde aquelas putas sem saberem elas estavam ajudando a construir a capital do 
nosso país”, escreveu Fontenelle pouco antes de morrer, aos 67 anos, em 1986, 
pobre e abandonado, na solidão de um asilo de velhos.

Ao brasileiro que chega, Brasília apresenta-se enigmática, à semelhança das 
mulheres que só se dão a conhecer quando possuídas, conquistadas definitiva-
mente. O eixão, os eixinhos leste e oeste – que o senso prático do povo transfor-
mou em de baixo e de cima –, as tesourinhas, as entrequadras parecem feitos para 
confundir, para desorientar o motorista de primeira viagem. O melhor é recorrer 
ao mapa e estudar a proposta arquitetônica da cidade:  ao descobrir que a super-
quadra 308 é muito mais próxima da 107 do que da 306, poupa-se o forasteiro de 
ziguezaguear pelo Plano Piloto como um peru embriagado. Aí, tudo se desvenda 
lógico: quem passou dirigindo pelo comércio local da 107–108 sul no sentido 
oeste–leste e deseja voltar a ele, basta seguir em frente, pegar a primeira tesourinha 
à direita, sair do eixinho pela  próxima tesourinha novamente à direita e se verá de 
novo no lugar pretendido... Fácil, não? E é mesmo, pois que no sistema urbano 
de Lúcio Costa prevalece a racionalidade. O que não o redime dos problemas que 
criou: por ser das poucas cidades modernas propositadamente cortadas por uma 
autopista, morre-se no trânsito de Brasília como nas guerras em que se devoram 
árabes e judeus, com centenas de vítimas a cada ano.

Essa, a diferença que se impõe entre o monumental e o humano, a capital e a 
cidade, a riqueza arquitetônica e a vida das pessoas. Admirada a distância, a obra 
de Niemeyer surpreende pela dimensão artística, pela suavidade do desenho, 
pela delicadeza com que parece fazer levitar toneladas de concreto e de vidro. 
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As colunas do Alvorada, as curvas da Catedral, o Palácio do Itamaraty a repousar 
sobre as águas devem estar entre mais belas e representativas obras da arquitetura 
mundial. Uma coisa, porém, é contemplá-las; outra é tê-las como local de tra-
balho ou residência. Impressiona que, em meio à luminosidade e à ventilação de 
Brasília, não se possa trabalhar sem as lâmpadas acesas e o condicionador de ar 
ligado. Assim, Niemeyer é menos arquiteto do que escultor, um genial escultor 
esquecido de que as suas criações também se prestam para abrigar gente...      

Aos 48 anos, Brasília já começou a gerar a ficção a que tem direito, as histó-
rias de que seja matéria e substância, mais do que cenário. Esdras do Nascimento 
retratou-a em um bom romance, O ventre da baleia; nela se inspirou João Almi-
no ao escrever Idéias para onde passar o fim do mundo, Samba-enredo, As cinco 
estações do amor e O livro das emoções, que formam o “Quarteto de Brasília”;  e 
Luiz Gutemberg soube transformar os bastidores do poder em literatura de qua-
lidade com O jogo da gata-parida, Rendez-vous no Itamaraty e Cadastro-geral 
dos suspeitos de ódio ao presidente. A esses títulos,  soma-se a obra dos músicos, 
dos artistas plásticos, dos teatrólogos e, principalmente, dos diretores de cinema: 
em Conterrâneos velhos de guerra, Vladimir Carvalho documenta com emoção 
e rigor histórico a epopéia dos construtores de Brasília, feita de sofrimento e de 
sonho, de pobreza e de luta.

Conterrâneos: é isso o que somos todos, os emigrantes do Sul e do Norte 
que adotamos Brasília como segunda terra. Não o patrimônio da humanidade, 
a sede do Governo, a capital da República – distinções de que muitas vezes nem 
nos damos conta –, mas simplesmente a cidade, onde, segundo Clarice Lispector, 
só Deus sabe o que pode acontecer. Dizem que, quando a lua cheia flutua sobre 
o cerrado, coisas estranhas acontecem: os anjos de Ceschiatti voam na solidão da 
Catedral, os vitrais de Marianne Peretti tocam o Noturno nº 2 de Chopin, os azu-
lejos de Athos Bulcão trocam de lugar e os candangos de Bruno Giorgi choram os 
mortos sem nome, cujo sangue dá cor e vida aos horizontes de Brasília...
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