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o antimudancismo nas páginas do jornal
Tribuna da Imprensa (1956-1%0)

Cristiano Aguiar Lopes'

...-
N...m artigo. <knominamos ·anrimudanci.uno~ o movimmlo poJíriro comrlrio

Il~da da c:opiml. p=. Br:WI.ia.. o antimudanci.uno, que esteve em ev&ncia
11:1.~ memde dos anos SO e no inlcio dos anos 60, amtou com o apoio de al
guns dos principais jomai.I brasilciros da época. Analisamos muáias do jornal. cari0

caTribuna da Imprensa sobn: a const:ruç:W de B.rasi1ia publicados de 1956 a 1960.
O estudo o::>nfuma que o mtimudvlcillllo daTribuna da Impml5:l foi, multo~
de um ~mplc:s movimenro polftico oont/'ário Il mudança da Cif'itaI. urna bandcil1l de
opoIóição a JusOOinQ Kubiudtek na W1wWa de da:m:.lbilizar o ~/tlQ.

Palavru-<:haYe

Históriõl da imprellA, Brasilia, Tribuna da Imprensa, antimudancismo, mí
dia e pollti~
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Prol...

Ua:rda adentrou a reda.çáo da Tribuna com o Imp:to de sc:mpn:. Mas
dessa vez não seguiu par.l seu escritório, como era de costume. EstaCionou
na. primein. máquina de escrever que encontrou - uma velha UntÚrwo4tf
da re&çáo. Era urna tarde muito, muito quente. Por6n não mais quente
do que todas as OUtra.'l daquele da.c:mbro de 58. Como que possuIdo pelo
sobrenatural, Ucerda desatou a agredir a môiquina com seus velozes de
dos... TAC... TAC... TAC... Por toda a redação ouvia-se aquele mandar.
Os m;tis velhO$ da Tribuna sabiam muito bem o que aquilo significava. 05
mais novos pareciam surpresos. EtodO!l se uniam em um pesado silêncio.
Apenas o TAC... TAC. .. TAC..., que ewaVôl. Lavndio afora, centro VOl';J.,
Rio afora, Brasil afora. Mais alguns TACs e pronto: ali estava o mais cruel
ataquc i construção de BUiília que:lo imprensa jamais ousui2 publi<=...

M(. ••) O resuJtado ~ uma espécie de pol pourri de dirigismo
estatal e de voracidade privatim., que se contemplam numa
obra nefasta. A iniciativa privada autênúca ~ perseguida ou,
quando menos, rnc:nosp=d.a. A iniciativa princb. que se
estimula ~ precisamente: a que não con~m: s~o os grupos
privilegiados que se cri:un e prosperun à sombra de favores
çambiai\:, com endereço 0:«0, do 0$ s6cios polítiOO6 do Sr.
Juscelino Kubitschek de Oliveira - os que de ttolUe de Bdo
Horizonte e 05 que adicionou ~ fuândola do triunfo que o
Exército garantiu à COmIpçáo. O atatismo que se: expande: é
o do crédito, que se: tranca à iniciariv:a privada e se derrarrL1.
sobre: as despesas govenwnentais, como a loucura de: Brasllia
e: as despesas justas, se: isoladame:nte: cons..idc:ráveis, mas dc:sa.
tinadas, se: analisatW dentro do quadro financc:iro do pais,
das obras monume:ntais que prossegue:m arrancando a carne:
do particular, do cidadão, do contribuinte: c:m suma.'"

2 LACERDA, CarIo>o. Odmb""" o N,*" <o do Camorn. Tribuoa do Imptt_ RIo oi< JlI>dro, Z'J
d<z. 19~8,,.~ .
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Brasília estava lon~ de $er UIIUl unanimidade. Exatamente o opono,
havia muito mais detratores do que deferuores. A grande imprema era
majoritariamente wnuúia 11. wnmuçá.o da nova apitaI. Do lado dOli
antimudancinas. - membros do movimento polltiw wntrário 11. trarlS

fer!ncia da capital do Rio de Janeiro para B.raIõllia - nomes de pew e
em grande quantidade. Como Gustavo Corçio (1896-1978), até hoje o
maior intelectual da direita cat6lica brasücira. Como Assili Chateuhriand
(1892-1968), criador do maior conglomerado de wmunicaç6cs já visto
do lado de cá do Equador'. Como Samud Waincr (1910-1980), que
abriu grande espaço em seu jornal A Última Hor4 para a causa anlimu
dancina.

MaIl ninguém foi mai$ antimudancista, nem mais inimigo do governo
de Jwcdino Kubitschek (1902-1976), que Carlo5l.acerda (1914-1977).
A Tribuna da Imprmsll, jornal pcrsonalb:iimo que era conhecido wmo ~o

jornal do Carlos Laccrda~ (BACIU, 1982) dunnte o período da "'velha
Tribuna"" foi o mais &rrenho critiw da trans&r~ncia da capital para o
Planalto Central. Não por acaso, durmte muito lCmpo os dcsagra.dávcis
ralemoinhos que levantavam poeira, destelhavam casas e inwmodavam
os primeiros pioneiros de Brasília foram chamados de ~laardinhas".

Anig05, reportagens, chuges e editoriais que náo poupavam criticas. 11.

wnstruçáo de Brasília wmcçaram a ser publicados ainda em 1955, quan
do poucos acreditavam que tal "des:ltino~ realmente iria se wncretizar.
Em 1956. quando efetivamente se iniciam os prepvativos pva a wrts
truçáo da cidade, os artigos wntririo5 à ttansfcrênci:l da C:lpital passam a
ser mais frequentes e wntundentes.

EMc aumCllto quantitl.tivo e qualitl.tivo n3.S críticu da Tribu1J4 da Im
pm1S4 a Brasllia continua a ocorrer nos anos seguintes, até que em 1960 se
uansforma em matúias diárias, muitaS com direito a grande destaque ll2

capa do jornal. Lcuas garrafais e amplas fotos mostr:lvam as. wndiç6c::s pre
cárias da ~Brasília às~ da mudança", em UIIUl série de reportagens
rcaIizad.a ames da inaugunçáo. Depois de 21 de :iliril, as. alticas eram as mCi-

, ~ "",Ndo. ..~ .... umm...hn<ioa.-.iio.""..-rpr'" ""'" capiwa.ponuai
dsde pon. doU ....... "<JÓ<iO' _. TV~ ,. jomole-w._.

4 o pmodo da '..tUTribuJ vai da IWI IUndaç6opor c.rloo Uoo<rdo. ml IJ do: dam>bro do: 1'M9.
ul! .......oJo. ",,-outubro do 1961. qIW>do _. "" ....uolodo. polo p,NpoJ-MM~
T.._ do pulodo~. i' q... opóo. --u. do liibw-. ""'"" um~do·dodoardi·
DÇlo" cio jonW (MaU. 1m. p. n).
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mas, mas com novos enfuques, com manchetes como "Casacas no barro"'
ou "Ministros Clffi~mmio de volta: Brasllia mo tem mesmo condições"6._.._.._---_._ ,

I

BteYl: histórico da "'n:lha Tribu.na"

A hist6ria da TribuNl da lmprtma começa anteS da sua fundaçio e em
outro jornal, o CorTrit1 Ja Manhã. Em 1946, Carlos Laccnl.a, já jornalista
aclmu.do, flliado à Uniio Democrática Nadonal (UDN) e antigetulista
de primeira hora, eria no Correio a coluna "Tribuna da Imprensa", na
qual analisava o proc:cs.so ooll5tituinte que uilininaria na promulgação da
Corutituiçi.o Federal e:m sc:te:mbro daqude: mesmo ano.

Em 1949, ap6s ser demitido do Corrrio Ja ManfJ4,lacerda inicia uma
campanha de:~ de: fundos para abrir um novo jornal, que seria
organizado na ronna de: Sociedade: Anônima. 34 mil acionistas depois 
além da valiosa ajuda de: um empréstimo tomado no Banoo de Cr6:Iito Real
sem qualquer garantia material ~, Lacc:rda comprava o prólio na. Rua do
Lavradio, 98, e: lá instalava uma velha rotativa adquirida da empresa Listas
Tdc:fOnic:as (RIBEIRO. 2007). Um acordo com os proprietários do Ú1rrdt1

, T........w~ Rio d.tJancl:o.:l2 abr. 1960.,. 1

& T.w-.wl..-. Rio d.tJancl:o. n.zt .... 1'.160. p. l
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da Manhã o autorizou a utilizar o nome: da SU<l influente roluna; nascia
assim, em 27 de dc:u:mbto de 1949, o vespertino Tribuna da Imprt!1lSa.

Apesar de nunca ter sido um jornal de grande circulaçáo - no seu
ápice, em 1955, tinha uma tiragem de 40 mil exemplares, enquanto ves
pertinos como DidriD da NtJ#n O GfdbtJ publicavam 90 mil e 110 mil
aemplarcs, rapeetivamenu: (RIBEIRO, 2007) - a Tribuna da Imp~Na
era bastanlC influente. °==ho do seu prestígio 56 podia. Kr iguilido
pelo volume de suas dívidas:, que iriam atonnemar os administradora do
periódiro até o fim dos se\Jló dias.

Trata-K de uma publiçaçio sui lt,,"", que náo apenas nasceu e cres
ceu em um perlodo de profunda transformação do jornalismo brasileiro,
roOJ.o esteve na va.ngua.rda de uma rápida e inlCnsa profissionali:.r.açáo da
imprensa. A Tribuna da lmprmsa foi, por acmplo, pioneira na imple
mentaçáo de nonnas precisas de escrita, por meio de mmlL:l.Ís de redaçáo.
(BARBOSA, 2007). Foi na Tribuna que o modelo dos cinco qut (o qu~,

quem, quando, onde e por que), bem como o Itad, for:un inicialmente
utilizados no Brasil, em um processo de rransiçáo que K distanciava do
modelo literário e panflecirio dominante até entio, para K filiar ao mo
delo ;unerkano, no qual a isenção era o p;ulrio-owo.

Mas a penonalidade fone e dominante de Carlos I.acerda à frente da
Tribuna, e a clara motivação política que o levou a fundar o jornal, manti
nham um rlgido controle editorial, tomando a Tribuna "um jornal para o
Lacetda.~. Taoto é verdade que o manual de tedaçáo da Tribuna da lmprro
sa, símbolo maior da sua modernização, foi intciramente raligido pelo pro
prio Carlos I.=enh. linlu-sc roffiO raulado uma publi~ que hesit:l.v:I.
entre a observaçio imparcial e o mais explícito espCrito panfletário. Não era
um simples manual de ralaçáo que iria impedir o ~jornal que pensa o que
diz porque diz o que p=sa.D de se posicionar finnemente em rdaçáo a deter
minados tetmlS, ddxando em último plaoo qualquer pretensão de .iscnçW.

E quando o amillto era oposição, qualquer sombra de isenção era posta
rua alUra. Se era para a Tribuna sei: antigttulista, que o fussc com toda a gana.
Se a oposição era ao Movimento Militar Constitucionalista, ou ao -golpista
p=tivo~ Ma.rccha.llott, que fosse plena. E se o objetivo era desestabili
lar Jusa:lino Kubitschek, não imponavam os métodOl;, apenas Ql; rcsu.ltados.
Apaar do famoso emhare entre CarIQl; I.acerda e Getúlio Vargas. que rcsu.l
tou em um atentado contra o primciro e, taIva, no suicldio do segundo, foi
oontn.JK que Lacerda teve a chance: de exercer seu mais livte e ferino jorna
lismo de oposição. Por sincera oposiçW ideológica. Por clar:a disput:l. política
de posiç6es. Por ser dono do próprio jornal. Mas, principalmente, por estar
publicando em umb~ hiólto de !dativa liberdade de cxprcssW, esprwUdo

..........................................................................~.~~~?~.~.~~!~~··I



en~ o fim do longo controle da imprensa da.Era GetuIista e o golpe militar
de 1%4. Junte-se tudo isso, e wnos tttehos como ate;

"Houvera uma crise ministerial e lle (M:irio Meneguetti,
ministro daAgriculrura de JK entre outubro de 1956 e abril
de 1960] atan por perto. Bota-lic êlilic. dililierõUIi ;w Leviano
UK]. E como seria uma leviandade nomeá-to, nomearam,
que o ciclo a ser cumprido é o da leviandade eJ:trerna, cin
qücntl w.os em cinco de kviw.dada c6lilIljc;u~.'

Esse caldeirio de motiY2.ÇÕCS
pcsroaili, estratégias política:;, opo
sição ideológica e grande librnla
de de expressio moldaram sobre
mancira a cobertura do governo
JK - cobatun essa que: muias
vezes dcscamba.va pua o comple
to darapc:ito. Afinal, nio é todo
dia que: vemos um presidente da
República retratado como wn
rato em urn.a charge.

Para a TribN1IIl dIllmprmsa,
Juscelino sequer era um pres.i
dente democraticamente deito.
"Assim como um dos. seus an

___. tec.essores fazia datar o Brasil da
------- liU2 chegada ao Poder" diz Laccr-

A1JRAMO, HiJM W".}utQliM ÚNiiuIp da, 8 0 Sr. Kubitschek làz datar a
TribM.t "" /tymoM,

I&Jtj4Nln..2J ,Um. /960,~.3 confiança no Br;uil da sua a.scc:n-
liáo, pelas armas e pela. fraude, à

presid~ncia da IkpúbliGl."· . Oposição desse tipo, dirigida. diretamente
a JK e às suas obras - em especial Brasília - estamparia as p;i,ginas da
Tribuna por todo o seu governo e mamo depois. Apenas em outubro de
1961 quando, premido por dívidas impagá.veis, Carlos Lacerda. vende a
Tribuna da !mprt1/Sll., inicia-se uma guinada definitiva rumo à mooerni
z.açio do jornal. Mas a nova Tribuna, sem a vc:rvc de Lacenl.a, perde boa
parte da sua aura, e~e sua derrocada, a~ morn:r nos btaços de Hdio
Pemanda que, heroicamente, conseguiu mw.ter a Tribunaviva até 2008.

7 FDHO.JoIoIluo=Nr:NACAJ' Pani<Wor; T"",-""~Riocle}oDeite. Z4 IlOO.1')"""

a l.ACEIUlA, YdoL 0dmiIm0: o !"'- < o da Camom.. r...... ""~ RIo do:)ao<W, 29
da. 1'51, P. 4.
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Metodologia

o estudo foi oonduzido ~usiV,lIllentepor meio de pesquisa biblio
gráfica. A principal atividade foi a oolm de artigos da Tribuna '" Im
prrm4 publicadOli no período delimitado entre a promulgação da Lei nO
2.874. de 19 de setembro de 1956, que autoriwu o inicio das obras de
construçáo de Brasllia, e 31 de dcumbro de 1960.

A coleta foi realizada. em três fases. Na primeira. foi feita uma varre
dura em microfilmes de todas as edições da TribUnA da lmpmua. publi~

cadas no período pesquisado. Frente ao grande volume de informa~,
optamos por utilizar, como guia, uma lista de artigos sobte a constru
çáo de Brasilia elaborada por Michelle dos Santos, em rua dissert:açáo ~A

oonnrução de Brasl1ia. nas tramas de imagens e memórias pela imprensa
escrita (1956-1960r, defendida no Departamento de História da Uni
venidade de Brasllia em setembro de 2008. Tal lista, gerada a p;utir da
coleção de tealttes de jornais do FWldo Novacap do Arquivo Público
do Disuito Federal. facilitou sobremaneira a localizaçáo dos artigos na
TribUnA tia lmprrnsa. Mas não nos limitamos aos artigos analisados pela
autora. e por isso nosso corpo documenral ~ maior do que o que consta
na sua dissertação. Contudo, ainda que mais ;unpla, nossa lista umbl!m
náo ~ composta pela totalidade dos artigos sobre a construção de Brnsília
publicados pela TribUnA no perlodo estudado. Trata-se tão somente de
uma amostra wmposta pot matérias que julgamos mais representativas
do Cenmo de Representação da Polltica (CR-P) daquela tpoca. Voltare
mos ao conceito de CR-P em breve.

A segunda fase foi a de digitalizaçio dos artigos sdecionadw. Opta
mos por digitalizar náo apenas os artigos a serem analisados. mas a ima
g.:m em ftU-simikda página inteira na qual da foram publicados. Assim,
~ poss(vd vislumbrar com maior clareza diversos elementos de edição es
senciais ao pleno entendimento do grau de importlncia conferido aos
temas abordados nm textos.

A terccira &se foi a de transcrição dos telttOS sdecionaclos. Optamos
por realizar essa uanscriçáo por dois motivos primordiais: a f.u:ilidade
para a posterior citação de tteehw; e a possibilidade de compartilhamen
to dCS5es tcxrw via Internet, permitindo inclusive a sua busca por pala
vras-ehave. bem como a sua indexação por mecanismos de busca na rede.
Sem a transcriyáo, tanto o compartilhamento quanto a indaação lõeriam
impossíveis, uma vez que o processo de digir:alizaçio guarda somente a
im:i.gem em fte-símik, sem o reconhecimento automático de caraCl:era.
Como o processo de escaneamento dos microfilmes náo foi capaz de gerar
imagens em 2lb. resolução, todo o processo de transcrição foi feito manu-
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almc:nte, já que a utilizaçio de OCR' g<:rvia te:xtos repletos de falhas e,
assim, pouco confIáveis. Eventuais erfOll de transcrição são, portanto, de
responsabiUdadc adwiva do autor.

An Am e ao aIDo, chc:gamos a um rotal de dilllll ch.argc:s r: 64 ratos

selecionados, digitalizados r: transcritos, assim divididos:

• 1956: 3 tato,

• 1957: 3 te:dOS

• 1958: 9 t:cnos

• 1959: 2 tatos

• 196(}: duu charges e 47 t:cnos

O volume consideravelmente maior de textos do ano de 1960 F.n
pane de: uma deliberada c:stnt~ na connruç:io da amostra. Na pesquisa
inicial, pudemos constatar um número muito maior de artigos sobre :.t

construção de Brasília publicados naquele ano, qlWldo comparado aos
anteriores. Em 17 de fevereiro de 1960, a TribuJIIl da lmprrnsa começou
a pubUcar, quase: que diariamente, uma série especial de te:ponagc:ns in
tituhd.a ~BJ'2.'!lni.a is vápeJ'2.'!l da mud.ança~, lU qlU1 denunciava as con
dições precárias da cidade que, dali a poucos meses, seria a nova capital
do pals. Além disso, 1960 era um ano eleitoral, no qlU1 úrlos Lacerda
terminaria sendo eleito, em outubro, governador da GlWlabara. Noss:J.
hip6t(S(; principal, com base no concr:iro de CR-p' era a de: que as mat&.
rias contrárias à construçáo de Brasllla publie:.td:.ts Da Tribuna da lmprrnsll
tinham como alvo Juscelino Kubiach.ek - e que os ataques dc:sfc:ridos pela
TribuJIIl aJK e a Brasília W:ml parte da oonsttuç:io de um cenirio de re
presentação 00 qlU1 Lacema seria uma legitima vo~ do descontentamento
do Rio de: Janeiro com a transfi:r&u:ia da capital. Portanto, as matérias de:
1960 sobre a nova capital mostravam-SI: essc:nciais para se colocar nossa
hipótese à prova.

Bem, fialemos agora um pouco da base tc6rica escolhida para a aná.lise
dos tafOll selecionados. Poderíamos ter oprado pela metodologia de aná
lise: do discurso, que com roda a certeza uaria resultados bastante riOOll.
Mas lUml análise desse: tipo nos traria como problema just:vnc:ntc: sua
maior virtude: resultados bastante: amplos, capazes de revelar facetas ide
ológicas, culturais e sociais das mais variadas.

9 ot-la..-...~ "" !l.<ooaheci"""", óp_ de Canaueo.I .. ~.~~.~~.~.~~:~.'.~!. :':'.:. ~.'.~'.';'.~'.~~.'.~.b!.~.~ .~~.'.~ .
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Buscávamos uma análi
se menos abrangente, mais
centrada na política e, mais
especificamente, na disputa
política e no jogo eleitoral
da época. Assim, uma meto
dologia baseada no conceito
de CR-P nos pennitiria me
lhor analisar wna vertente
que, para nós, é essencial
no entendimento do papel
desempenhado pela Tribuna
da Imprmsa na formação da
cultura política, sobrerodo
durante o período da "velha
Ttibuna". Afinal, a mídia se
transformou em palco privi
legiado das dispuras pdo po
der político na contempora
neidade (UMA, 2001). Nos
anos 50, a importância da
mIdia - e sobrerudo da im-
prensa escrita - na constru

ção da hegemonia no cenário político brasileiro é notávd (IATIMAN
-WELTMAN, 1996; RIBEIRO, 2007). E não podemos esquecer que a
Tribunll da Imprmra pertencia a Carlos Lacerda, um homem de intensa
atividade política, que disputou (e venceu) uma deição a governador du
rante o período por n6s pesquisado, e que utilizava sua publicação para
fins políticos pessoais de maneira pouco velada.

Por isso nos valemos do conceito de CR-P. Nas palavras de Lima
(2001, p. 181 e 182):

"Dentro da tradição maior representada pelos conceitos de
imaginário social e cultura política e tomando o conceito de
hegemonia como referência teórica básica (...) o CR-P refere
-se a um 'cenário de represenração' especifico da política (...).
Se entendermos a palavra 'cenário' como significando o espa
ço, o lugar onde ocorre algum fato, a açáo ou parte da ação de
uma prática qualquer, é possível afirmar que a hegmzonia (...)
pode ser decomposta em vários 'cenários' esped:fioos que in
corporam todas as suas características. Mas qual a caracterís-.........................................................................·~·~~·~·~~··I



ti~ fundvm::nw dases 'cenáriol? C..) podemos a6nnar que
da [a hegemonia) ~e constirui e se rc:aliza no espaço em que o
sentido da vida e das coisas i. consuuldo, isto é, no apaço das
rrprrsmtaç&s. Dessa. forma, podemos também afirmar que
c:ssc:s 'cc:nários' são, de fato, 'cenários de reprcsc:nta.çio' (...)
Em nossa. articulaç:5.o conceitual, reprcsentaç10 signifi~ não
56 reprc:sc:nt2r a realidael.e:, DU'l também oonstituí-la.~ lO

A partir dessa linha de argumentação, Lima (2001, p. 182 e 183)
chega à seguinte definição de CR-P: -espaço c:specffioo de repteSentação
da politi~ nas 'democncias representativas' oontc:mporloea.s (...) lugar e
objeto da articulaçáo hegemôni~ total, oonstruído em processos de lon
go prazo, na mídia e pela mídia (...)".

~ possível notar, portanto, que no oooOOto de CR-P i. dado um a
paço privilegiado pat:l a análise do papel da mídia como coru;tituidon de
reprcsc:ntaçóc:s, como um elemento capaz de, em cc:na medida, introdu
zir valora e modelar condutaS individuili e coletivas. Há, obviamente,
que se rdativizar essa. capacidade constituidora da mídia que, em última
insdncia, i. o seu pr6prio papel na coru;trução da hegemonia. Claro que
há muitos outrOS fatores que influem na funnaç10 de uma hegemonia e:
que, oomo bem rc:ssalta Lima, a mídia é também connitu1da, na medida
em que internaliza e reverbera valores a ela mtÍnsecm. Mas há um fato
inquestionável: a m/dia não i. ~implesmente refleJ:iva, é também dotada
de ~p;teidade oonstituido..., e por isso desempenha ~1 fundamenw
na construção da hegemonia.

Entio, apn:sentada a nossa. metodologia e c::xplicitado o nosso referen
cial teórico, analisemos as mmrias selecionadas.

DhauW>

1956

Em 1956, apesar de já promulgada a Lei nO 2.874, de 19 de setembro
de: 1956, que: ~disp6e sôbre a mudança da ~pital e di outras providên
cias", as mali.rias sobre a transferência da capital para Brasília revelam um
misto de: ineredulidade e: de: dúvidas quanto à motinção da escolha pda
mudança. Em }o de novembro, a Tribuna publica um dos únicos artigos,
em todo o pedodo 2llalisado, que $C propõem a uma 2llilise mai.l: isenta
da tr.uufer!nciada~pital. Citando G. K OJesterton (1874-1936) e Ha-

10 Gm;"..,..".I .. ~.~~.~~.~.~~:~.'.~!. :':'.:. ~.'.~'.';'.~'.~~.'.~.b!.~.~ .~~.'.~ .



rold Laski (1893-1950), o anigo ~S6bre a mudança. da capital-, assinado
pdo hisroriador e escriror Joio Camillo de Oliveira Rrrcs (1915-1973)
diz pretender, anteS de criticar, ~instaunr dúvid.as~ sobre a mudança.. Mas
as criticas vêm logo c:m seguida:

-(. .. ) espanta-me a id~ia de quac:rem colocar o govêrno do
Brasil fora dos cenrros civilizados, fora do centro povoado
e vivo do paIs. Gov&no sempre se soube, é govêrno de ho
mens s6bre homens e, não, sobn:: terras. Afinal, que vai fa
zer o govêrno rora das cidades? (...) Se é uma loucura querer
administrar o pals de dentro do Rio, uma cidade situada 00

centro do pm [retOmando crítica ao excesso de centralização
do governo brasilciro], centro humano, demográfico, social,
econÔmico, o que não ser:â da periferia sc:rnmeja?~ 11

Na critica de TImes, está uma representaÇão que irá se repetir ao lon
go de boa pllrtC: da cobertura da construção de Brasília: a de que se trata
de uma ideia basunte lOJa transferir a capital para a ~paiferia sc:naneja~.

Uma peculiaridade é a citação a outros el'emplos de transferência de capi
tais no mundo, algo que encontramos apenas no anigo de Rrres.

-Se isso fOsse seguir os Estados Unidos, a capital iria para Re
zende, S:io José dos Campos, ou qualquer outro lugar entre:
Rio e Sio Paulo. Washington nio está n<»: cafund6s de Ne
vada e, sim, logo adiante de Nova York, peno do mar. Desde
Tomé de Souza que o Govêrno do Brasil é o falOr de civiliza
çáo, o veiculo que nos transmire as idéias da Europa. Ficaria
bem em pôrto (...) Cita Chestenon os casos de Consrwti
nopla, Madrid, S. Petersburgo, Cracóvia e Venalhes. Com
exceção de BizW.cio, os demais exemplos foram da mesma
époCl, erpressio do mesmo espírito, o abandono das vdhas
cidades, sedes da U':ldiçáo e da religi50, cheias de povo, em
froca de cidades noV3.'5, desligadas de qualquer amtato maili
íntimo com a realidade histórica tradicional. O ~nÔmeno,

lemhra-n<»: Chestenon, e &te o tema de seu ensaio, está as
sociado ao ap=iroento do absolutismo, e ao abandono das
velhas pr:íticas da 'monarquia limitada' dos tempos medie
vais. Antes governava o rei 'em côncs'. Isto é, nas assembléias

11 1úRRF.S.}oIo CamiIlo de OIIvdn.S6brc .mudonçoclo.aplu!. r..... ""httfm-. Ri<>de fonei.
'" 1· , 1~S6. P. 4.
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do povo; depoj,j, viria o govêrno do rei 'na CÓrte', isolado de
rudo.»11

Na cd.içáo de 29/30 de dC'ZelTlbro do mesmo ano, surge: mais uma
represcntaçio que iJi se repetir em grande parte dos artigos analisados:
a corrupção. Na capa, acima da dobta, está a matéria ~Coisas estranhas
acontecem com o dinheiro de Brasíli.t. A mat~ria dcnWlcia que:, "contra
riando a praxe: do serviço público, são emitidos cheques ao poml.llm" ao
invá de: cheques nominais. Ela não afinna diretamente que houve desvio
de verbas, mas memra que a emissio de cheques ao portador pode ser,
no mínimo, uma brecha que permitiria o mau uso do dinheiro público
dunnte a constmçio da nova capital.

"'Nos dias 19 e 20 de dc:zc:mbro, por ac:rnplo, a 'Cia Urba
nizadora da Nova Capital' emitiu wnera o Banco do Bra.sil
dois cheques no V310r de Cr$ 1.701.917,60.56 um deles,
entretanto, levou o nome do =bedor. O outro, em maior
quantia, foi, inexplicavelmente, emitido ao portador.»"

Na mama aiiçáo, outra ma.cttia sobre a oonstrução de Brasl1ia, essa mui
to mais apIlcita OI! suas a/ti=;;. Sob o tímlo "Mudança para Bnsilia - a
mentira carioca de 1956", o artigo publicado na~ de Opinikl daTribuna
comenta uma reponagem do F.ttat/Q ek São Paulo, e afinna que a construç:ão
da nova C<lpi12l c:scl sendo fi:ita "na base: da improvi&açáo e da inconscqü6J.
da" que: caraac:rintria o gov=o de JK, qualifirndo oomo um "pe:rmaneme
turista». M:ili unu~ surge: o tt:m:l. "oo!TllJ?ÇSD»'·Os planos (...) propic:iacio
ncgociaw, darão oportunidade: a que: ganhem dinheiro, fàcilmentc:, aquêla
que: têm os bons olhos do guvêrno e Jiro~ a ttam6i:t.l~

1957

Ap~ 2 da edição de 20 de: sttcmbro de 1957 tr:az em destaque: unu
foto de Carlos Lacerda. discursando dunnte a inauguração do diretório da
UDN no Carumbi, bairro da região central. do Rio de Janeiro. A foto ihlS-
tra a matáia "Ainda csti por fazer quem nos faça calar» - o tirulo reproduz
um tteeho do longo discurso proferido por I...a='da na ocasião. Era evi
dentemente um evento político e I..a<;erda, como de oosrurne, aproveitou a

12 TORRES. lo'- Comlllo do Olmin.S61m.~do. coptul. T';~"1....- Rio do}oBoi
fQ, I". no>: l~56. p. oi.

13 eo;,., cotnnIw xontooml """ OdlnhcilO de 8rao4b. TM-""I~ Rio do< JaDcilo>. 29 c 30
dez. 1956, P. l.
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oportunidade pan. <bfi:rlr duros
golpai rontta .Jusa:lino Kuhit:s
d1ck. Polim um golpe multo bem
dirigido, dcninado a iarufIar o
cfaamtelltameIlto dos fiumincn
ICI Co princlpalmcn~ dos cariocas
ronttaJKc COD:tta a~
da capital para BDIl1ia.

A Tri'-u tIA bnpmutz dm
dertaque a um trecho do diacur
10 aobrc o tema: Mcriticou o 1fdcr
udenista a consttuçW de Brasl1ia:
'pelo governo YOador, que quer se
vingar do arioca porque nio lbc
lllCl'CCe\l. o YOto'l'I": TI'lllll-tC de
uma ~ÇSlo D!I:Oll'CllU: na
1Hhuna, wnho!m -t. por
Mkhdlc do. Santoll (2008) - o
csvazlatnc:nto poIítiro do RIo, ge

rado pela conmuçio na Mft ~taL ll:.tiI. uma~ de JK ao ICU

&aro dcaem.pcrJlw deitora! durantt: ai' cIdç6es pttsldmdlll &sa lnCI.ttla

Iqllamtaçáo apa=:aia apenas aIgwu dias dcpoiI, em 26 de te:tanMo, c
de forma muito mais aplícitt. O título do artigo ~ wto-aplicatml: ~ra·
úIia, caRigo do RioM

•

MIl, mesmo com as obras de ClIJIJttUÇio da~ral j:l. em mdamcnto
haviam. oomcçado em fi:I.o=iro - a rc:pracnaç5o da Mincrahdidadc:" ainda
ertI. pteteDte. Em matiria WIlbân de 26 de te:tanMo, na qual x iDfomJa
que a dara da transf'cLfDcia da capiral xd 21 de abril de 1%0, lhasl1ia ~

chamada de Mcidade de ficçio-, A tqlO1UgeDl repercute críticas do acnador
udenista Daniel Kriegcr (1909-1990) i ap~, pelo Senado Federal, de
um projeto dc lcil' que li:o.n. eaa darapara a trlIDIfcdnciadacapiral- pr0
jeto este que x transformarianaUi nD 3.273, de 1D • de outubro de 1957:
*Nlo é poiávcl que x lXlJlSl:l'Ua llCIIC prllZO (•••) uma cidade dcctinada li.

lCI'Yir de capiral a um país de 60 mI1h6es de habimntel. IMo YllI cdgIr um
ncrifkk, = da~ bruIleira"17. Ainda vaIendo-te das palwu de:
KrIqp-, a TriI-# '" lmprms# apruvcIra pan. alcrw 101m:: a po.slhilJdadc

I' AiDoII_po<__....liçaDllo<. __.........RI<I.)'aDdn>,:za .... I,".~

" PL I.rn,do"~ Dqxdool.~Qâdo (ilDNIGO).

17 Acq/III _oIo60. _ • ......-1lo.Jm<!l'o,:Il6.... 1"7,p3.
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de despenlIcio der= públioos e, =bbn, para vdadarneme criticar as
~cxccmrickbdat de JI(, tqI=uçio c:ssll =bbn tl:COrICDte:

~(...) Além do mais, o presidente di. Repúblil.:a pode se va
ler d~ ato do Legislativo para depois dizer: tudo o que
fiz ~bi (sic) prazo do Congresso, os crb1itos apcciais, o
esbanjamento das vcrbas prodll7.idas por todos 05 Estados
do Brasil que apliquei na capital, fui dclibcraçáo expressa do
Parlamento. O sr. Fernandes Távora, em aparte, frisou que:
nlo se deveria dar ao sr. Juscelino esse: 'bill' de identidade
paca ~le justificrr 'todas as maluquices que tem prntiaulo'.
O sr. Gaspar Vc1oso, líder do PSD, n20 gostou da cxprnsio
'maluquice' e o Sr. Távora modificou para. 'dcsac!no', embo
ra sem satisfazer de todo o senador paranacme."u

O tema desperdício de verbas públicas e desvio de recuroos de OUtr08

estados para BrasOia ressurge na coluna ·Voze:s da adad.e" de 18 de dezem
bro, assinada por José do Rio. O autot infonna., em pctjllC1la no~ que os
orçamentos dos Instiroros de Prcv:idblda têm urna nova rnbrica, chamada
Empteendi.menros Brasllia, que j1 teria liberado 180 milhões de cruzeiros
para. invcrslo na nova capital. ·Enquanto isso", frisa José do Rio, "os pré
dios dos Instituros na vclha capital-o Rio _ atáo caindo aos pedaços."l'

1958

Na mesma linha da repraentaçáo do desperdício de vcrbas públicas
está:l. da escolha de prioridades para a utilizaç:io dos recursos que, como
sabemos, slo sempre escassos. F. a Unha principal seguida pela rnattria
-Brasília firuwcia publicidade oficial: Fala 11. Tribuna o senador Alencastro
Guimarics", com grande destaque na edição de 30 de abril. E mais uma
VC'L, ~ utilizada a dicotomia "verbas destinadas 11. construção de BrasD.ia"
vcrsus ·vcrbas não utilizadas Da infra--cstrntura do Rio de Janeiro";

"Não vcjo, nunca vi, dificuJdades de monta na solução de
ccnos problemas capitais do Rio - dcclarou à TRIBUNA
DA IMPRENSA o scJ12d.or A1encastro Guimarães referindo
-se a vários problemas que angustiam a vida da cidade. E
prosseguiu: 'f.Uta de dinheiro nio ~. Se a Uniio pode dc::s
pender bilhões na construção da nova capital onde não hí
praticamente habitvltcs, poderia com muito mais razia e

18 Aap;od o<m...l..m oIxi.Idd'O. T.a.-Mbojo IWd.Jmrim. 26 .... 1~7. p- 3.
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propriedade aplicar~ bJlh6e. Da vdha caphal Se lá o di·
nheiro n:ndc, n::wmpena o capital cmprq;ado. aqui, wm
multo maiI luo:.RIll, terla a n=ntabilidadc maior c ma1I; rápI.
da. :a vttdadc que aqul o emptego dcAc dl:nhc:lro nio tt:rla
'" c:fdtoli pubJidtírlol; que~ em BruíUa. Era. talv= a
IUio porque para DÓI' arloc;u falta tudo, aa:çio da abun·
d1ncia de: uma paciencia infinita".'"

Na mc:una P'gim, c em li·
nlw guW, com a mc:una~
1CDtaÇio, uma pcquc:na matái3,
intitulada -IJcsvio de: vaba para
Brunia", naqualx LqlCIQlte uma
denúncia apR:IClIltada por maiI
um udenina, dem. wz o depu.
meio Herbert lDy (1911·2002).
O subt:ltulo diz: "O InItituto dClII
RrrovWioa de S. Paulo. aUm. de
~ encumes quantias ao Esta·
do, deimu tamb.!m de pagar li.

apoI"'t:admi. dll& leIl&aaoc:iados.
E tUdo iMo porq1lL' mandou lellI
rec:IlD<'l" para Br.u!Iia. &=do
esta dc:ttónda na Cimata~
o dqnuado Hcrbcrt 1cYy dtou o
QIJO doi;~ da &nada.
de: Campos do Jotdio que há K:1s
mba nio v&:m dlnhdto.'"1l

E para que taDtoI gastoI? O que aatame.llte 11: csti ammuindo llO

PbnaI.to Central? De acmdo oom li. TribIm.z ti. Imj1mISII, paliciol para
JK. t o que afirma logo na manchete a matma -Inaugurado em BcuíIia o
paUcio de Kubiachck", pubJiada em l- de julho.Um~, IICBUDdo a
Tribuna. de requintei nababe.col, feito com um orçamento uaon&mico:
-Foi inaugurado ontem, em BraíIia. o PaUcio da Alronda, residAneia
do Sr. Jus:dino K1Jbiachek e primeiro edifIcio comtnúdo na ova capital.

:ICI __.- 0:10::loI. FoIt.l 'llIbaoae""".u...:-~__
"-J.ia ....J-Za.1O.... m., p. ,.
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ustou ao Tesouro cê~ de: Cr$ I bilhão tendo um dos banheiros mais
luxuosos da América do Sul, orçado há «:mprn;, em Cr$ 15 milhóC'.lt,"

An longo de: nossa an2lise dos artigos sobre a COIUtruç30 d.: Bnsíl.ia, pu
demos observar que. de 1958 em diante, rui wna altemincia ou a justaposi
ção de dois argumentos. De um lado, a collSlrllÇ1o da nova capital é aprcscn
w1a como um inesgotávd cscoodnuro de: verbas públic.u, qw: demonma rW
haver 0lCilSSCl. de: dinhcim para obns I: políticu =dais, lll2S t2n somc:n«:
uma cscoJha cquMx:.Kk de: prioridada pdo governo JK DI:: outro, um ar
gumento, sempre fundarnc:ntado na "gasmnça" wm awnsuuçáo de: Brasllia,
de que c:sassezdc: =rsos nio podl: SI:T usada oomo d=lpa para qualquer
deci.são governamental que vise evitar gastos em outras ações.

:é: o qw: Vl:mos, por aeroplo, na edição de: 9 de: julho, A utiliuçW do
sq;undo argurm:nto é fcita logo no drulo da matéria "Governo que caos
ttói Bn.'lÍlia nia podl: V'C12l" ra.justamento dos inativos da PKVidência
Socia1~. Novamente é dada voz a um udenista para combater a medida do
governo. Mas dessa vez o próprio Carlos Lacerda é o citado:

"Combatendo o veto pI'CSidencia.l ao teajustaml:nto da:apo
SI:Iltadoria e pell5Õl:S dos Sl:gUI'ados da pl'l:Vi~ncia social (...)
o deputado Carlos Lacerda, llder da UDN, demolUtrou on
tem, durante a scss10 do Congresso Nacional, que as raz6es
do~mo não proçeQem, O g~mo, para Vl:W a emenda
Padilha, disse que esta colocaria em risco a Ptevidbtcia Social
do Btasil, levando-a à f.Uência.~2.l

V~ dc::ssao; argurmnnu,:6es surgem espor:Wiaunenre na Tribuna até
que. em 29 do: dc:r.embm aparca: pda primcin \la, salvo mdhor juízo. uttIa

madria naquai um a.sswlto bem mais local ecspccffico deB~é abordado.
Como pudemos VI:[, toda a cobertura da construção de: Bru1lia até então havia
sido centrada no Rio, tanOO do ponoo d.: visI:a da :uividade jorrWístiea em si
quanoo da consttução dos argurmntos qUI: emhal:avam. as inúnK:ra.s crític2s à
cons~ da nOYa capital. Mas o Rio sai do centro da reponagcm no artigo
"E.ipccuIaçóes imobiliárias cncan:cttam Braslll:t. Saem de: cena wnbém os
udcnisw, par.t dat lugar a wna crítiça que~ de: um téolioo. Outra in0va
ção, ainda pouco utilizada na imprensa de então, é o recurso da "chamada de
CóifJ'l", Na primcin~ hi somcn«: o Iidc: da rnat6U, em 117 pa1:Mas,
fi:chado por- um "Lia na pág. 2",

22~ _Q paIh. dolú.biod..lL T...- ... !Mp...... IUodoJana.... ]" j..L ]'1';1'1'":1-

n Goooemo 0IIQ0UÓj BnsIlia "'" podo -.. o l<Ojuoum<lllO do<i_ da~ So<iol.
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No intaior, crltiCl& do gma:al.
Djalma Polli Coelho (1892-1954),
a-pn:::s.iddl.a: da Comissão de Es
rodos para a LocaIizaçáo da Nova
Capital e j:i &Iceido àqudaq,oca, ao
"rum" imobiliário ob5erwdo no Pla
nalto Central devido à consttuç1o de
BntSilia. lu crltic:a& estavam contidas
em um antigo rd:I.t6rio resgacado
pel3. Tribuna, e cuja da~ de eLabor.J.
~ n10 ~ citula pe1a madria.

"Afirma o general Polli
Coelho que, an~ da
construção de Brasl
lia, era prt:ci.ro olplli
zar o Distrito Federal.
Depois disso ~ que se

poderia pensar na coJUl:rUÇio da. nova Capital. 'Qualquer
pressa - frisa ~e militar - como a que seria incitar logo de
consuuir uma grande cidade, para servir de nova Capital,
s6mente poderia conduzir a maus raulcados. Sómente os
aventureiros. que estarão com as suas vistas voltadas para os
lucros, poderão cogitar de comCÇlU" pda construção da. gran
de capital. A mudança da capital nio deve dar oponunidade
a ncg6cios que venham a enriquecer avenl:lU"eims' ."2~

A edição de 29 de dc:zcmbro foi proliflca em ma~rias contclrias à
connruçáo de BrasUia. A1~m da. reportagem sobre a c:spcculaçio imobili:i
ria, foi publicado um anigo do próprio dono do jornal, Carlos Laçcn{a, já
cirado no prólogo dCSl:e artigo. Em "Otimismo; o nosso e o da Camorra",
IClparccc a represetlt:l.ção de que se trat:l. de uma tolice a consuuçio da.
nova capital. Neste editorial de Lacerda, um dos m~s duros dirigidos ao
governo JK, a decisio de se l:l':l1LÚerir a capital ~ qualiHcada como Na lou~

cura de Br:a.sDia"15 - daqui tinrnos o titulo deste artigo. Outt':a reprac:n
taçio bastante evidente, e mais uma vez repetida. ~ a do desperdício dos
gut05 públiem. Lacrrda, fid à ideologia udcnista, acresa:na. contudo,
urna nova nuance a C$$ll represcntllÇio, ao criticar a csrolha do governo

:w ~~_!lhdiL 1~M""'_ Riod<J->to.29 ..... l~ p.2.
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pela realização de investimentos c;om verbas públic;a.s, em detrimento d:l
livre inic;iatlva. e do estÍmulo:lOS investimentos priva.dos.

1959

No início do ano, õtlgo raro :lp:lUntemente :lc;ontec;e; pel:l primeirz
vez,:l Tribuna da Imprms4 abre:up~ p:ll':l:l opiniáo de um "governista.·
sobre Brasília. Trau-se de um:l pequena nou, de apenas 284 palavras,
publi=ia na página 3 do jornal, com o título "Diretor da NOVACAP
diz 'jue Brasflja ~ obra do~·.A matéria reproduz um peque:no uc:clJo
de entre:visra realizada com fris Mdnbe:rg (1908-1973) que:, apesar de
c;ompor o governo JI<, era filiado 11. UDN de Carlos Laa:rd:l.

futamente devido a essa :lpar-ente idiossincrasia se faz nec;essária um:l
pequena c;ooratualizaçio pua. enrender melhor o que: signifk. c:sn nota.
Meinbc:rg iniciou sua arrcira políticl no Partido Sociõtl Ikmoccirico
(PSO) de JI<, em 1945. Em 1950. oontudo, ac:dtOU oonvite pau se filiu
11. UDN, e foi deito deputado federal por São Paulo pela legenda. Foi
rc:ddro para a lc:gislalUra de: 1955 -1958, mas renunciou em 1956 para
assumir o c;argo de: dirc:wr da NOVACAP.

Mdnbe:rg foi alçado a c:slie: c;argo por uma imposiçio legoU, e: nio por
uma c:sc;olha de JK - por isso o "gove:mis[;,t e:nne aspas. O § 6· do an. 12
da Lci n" 2.874, de: 19 de: serembro de 1956, impunL. que: um taço dos
membtos do c;onsdho de adminittração, da diretoria e do c;onselho fiscal
da NOVACAP fossem escolhidos em lista tciplic;e de nomes indicados
pela. diretoria nacionõtl do maior partido polític;o que integrasse: a c;orrc:nte:
da oposição no Congresso Nacional- no aso, a UDN. Essa r~ nia
filZia, obviamente, pane: da rc:daçáo do projeto de ld do Exc:c;uúvo" que
deu origem 11. Lci n" 2.874/56. Foi nc:goci:lda por JK c;om a UDN - e
principalmente c;om o deputado Emival Caiado (1918-2004), deito por
Goiás (Couro, 2006, p. 72) - para viabili'W" um arordo pollric;o que:
lc:vassc: 11. aprovaçio do projeto.

Para oc:upar a vaga da oposição na diretoria da NOVACAP, a UON
indic;ou tlts nomes; CaR Filho (1899-1970), Jalc:s Macl1ado e fris Mcin
berg. Caf~ Filho havia sido um dos próttres do movimento que visava
impedir a posse de: JK. Jala Macllado era ferrenho oporitor do pc:ssc:dista
Jos~ Ludovico (1906-1989). então governador de Goiás, que vetou seu
nome. Restou entio fris Mdnbe:rg, um c:x-pc:ssedJsta que, por haver sido
ddto por Goiás, c:srava mais ptopenso a ver com bons olhos a transferên
cia da nova capital para uma área do seu estado (OUVElRA, S/O).
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Portanto o que para. um lcitOl comwn era uma entrevista com um g0
vernista ou, na melhor das hipóteses, de um udenista convidado a f.tzer
pane do governo, na verdade era um espaço aberto a wn udenina que, por
rorça da lei, dirigia urna emprr.sa. viml na consrruçio da nova Cl.piml. Mas
com um quê de mald.uk a ridiculariur ali opiniócs de: Meinberg. .Apc:sar do
texto da matéria seI basrame objetivo, linúrando-se a reproduzir as falas do
diretor da NOVACAP, o mbdtulo da matéria- uma &as.: rora do contaro
- soa wn tanto ridlculo: MDiretor da NOVACAP diz que BrasOja é obra do
povo. O Sr. fris Mcinberg afuroou que a nova capital já está exportando to
Irultar . Acres<:cnte-sc que, na époCl., Mtoma1CS~17 era wna expressão muito
comum para se referenciar, c:m termos chulos, a ~tcstíallOS".

A ala mais antimudancisra. da UDN, e principalmente Carlos lacer
da., considerava Meinberg um traidor por ter a.ceitado o cargo na direçio
da Novaçap. A Tribuna da lmprmsa fez uma campanha intensa exigindo
que Meinberg $C demitisse do çargo, o que terminou ocorrendo em n0

vembro de 59, apcna.s alguns meses antes da inauguração de: Brasllia. Na
despedida de Mcinberg. roi entregue a de wn can:áo que, de cena forma,
conra um pouco da história dc:ua prasio exeJ'Cida por Lacerda:

MDr. lris Meinberg

A malcdidncia de alguns jamais apagará do pensamento dos
funcionários da NOVACAP seu passado de uadiç6cs glorio
sas e .rua colaboraç:io impresdndfvd na obra gigantc:sca do
.sé<:ulo - Brasília""

Na edição de 9 de janeiro, uma notinha bastante jocosa na coluna
~Vo:l.CS da Cidade" ttaz oOVVJ].ente a .reprc:scnra.ç:io do csvoWameoto e
abandono do Rio de Janeiro, com a transfcJi:neia de ll:CW'SOS da cidade
para Brasl1ia. Na coluna, José do Rio reproduz um chiste que se conrava
nas ruas do Rio de Janeiro na época; Um funcionário ~bamabé" explican
do a seu filho a a~ncia do Papai Noel: ~Meu filho, Jusce1ino transferiu
o homem para Brasília..."

,%O

A Tribuna inicia 1960 repetindo a reprc:scnração de que a c:scasse'L

de ~rsos 010 pode ser usada como desculpa para. as decis6es governa
mentais, frente à "galitança" que está sendo promovida com a COOlitru~

r1 Dlt<tor.lo NOVACAP di>.<JI"' Bru1IJ.o I obn.lo poro. T_""~ Rio do/..<lro. 7 Jln.
1959. P. 3.

li Tr<d>o c:nnldo c!< "Um Moioáb~', c!< Ootilc!< c!< Mello~ aIiçlo paniculu.
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ção de Brasl1ia. Em 23 de janeiro,
uma matéria de capa retoma o ar
gumento utilizado em artigo de 9
de julho de 1958 ("Govemo que
constt6i Brasilla nio pode vetar
reajustamento dos inativos da Pre
vidência Social"). Mas se em 1958
o público--alvo eram os aposenta
dos e pensionistas, agora a matéria
é destinada aos servidores públicos
federais.

Meses antes da publicação da
matéria, o governo havia negado
um novo plano de =illcaçáo do
funcionalismo - o equivalente hoje
a um novo plano de carreira - que
redundaria em reajuste nos salários
dos funcionários públicos. Em 23

de janeiro, citando fome do palácio do Catete, a Tribuntl da Imprmsa
infonna que Cr$ 10 bilhões vão ser gastOS na mudança para Brasl1ia, com
a transferência dos deputados, de centenas de funcionários e de mobili
ários e equipamentos. Daí conclui logo no título: "Brasília: dinheiro da
Classificação do Funcionalismo pagará mudança".

Na capa da edição de 22 de fc:ve:rciro, uma pequena matéria anuncia:
"Novacap: UDN anicula uma lista insuspeita", Com a saída de íris Mcin
berg do cargo de diretor financeiro da Novacap, a UDN deveria elaborar
uma nova lista tríplice, a ser remetida ao presidente da República, como
atabdecia a legislação. Um dos nomes seria escolhido para ser um dos
diretores da empresa. Apesar do sucesso em sc:u intc:nto de forçar o pedido
de exoneração de Meinberg, recorrendo a acusações de nepotismo e cor
rupção (STORY, 2006, p. 131), Carlos Lacerda deixava claro, por meio da
Tribuna, o seu descontentamento com o udenista de Goiás e com o grupo
de "oolaboracionistas" (udenistas favoráveis à u::msfc:rência da capital):

"A iniciativa foi tomada depois que os udenistas notaram
que diversas listas estavam sendo preparadas pelos deputados
conttários às irregularidades, enquanto os 'colaboracionistas'
entrosavam-se para a indicação de elementos de sua confian
ça. Essa desagregação de fôrças poderia significar a derrota

cadernos ASLEGIS 144 • Setembro/Dezembro • 2011



da maioria do panido, dado aoo cuidados a tlue se entl"Cgam
ata últimoo.~>!I

Na aliçáo do dia seguinte, surge llffiiI rep=raçio ali hoje pJl:SCnre,
e que a historiografia costuma apontar como um fator dedsivu na decisão
de JK pela construçáo de Brasilia: a instalaç10 da capital na "periferia ser
taneja" era. uma atr.l~ para afasur o governo do conturbado iIJIlbienre
político do Rio de Janeiro e, assim, silenciar a oposiçãn. De fato, ainda hoje
o suposto isolamento da da.sse polftica em BrasIlia t apontado como um
fator de csúmulo a uma pmcnsa apatia política dos brasileiros. A maliria
repcn:.:ute dcdill'1lÇÓeS do senador Mem de~ (1905-1989) sobre o tema:

-Com a mudança. do Congresso para Brasília a 21 de abril,
a OposiÇ'io CilVi1 o túmulo e à beira dêk se ruicida p;ltiI SC1"

enterrada Km dar muito uabalho (...) Saliemou que, DO cor
rente ano, dificilmente o Congresso funcionaci, pois a gran
de esmagadora maioria dos parlilJIlentares, mantendo suas
resjd~ncias no Rio, eswio mais aqui que em Brasília, onele
a falta de 'quorum' imped.icl a vota.ç:io das leis (...) Arl que
Brasília se tome suponive!, crcio que in propiciar, entre fun
cionários e parlamentares, a funnaçk\ de quadros invendveis
para os campeonatos mundiais de bridge, biriba, buraco e
outros desponos carteados (...) t ato de alucinação, impôno
pelo aro/trio de uma maioria parlamentar que reflete interes
ses momentineos e viS<l S<ltis&zer a vontade e o çaprkho do
grande Knhor da Rcpúbliça-XI

Na aliç:io do dia seguinte, ouua repomgem pan:ce complementar a
matéria sobre as dcdaraç6es de Mem de Sá. A Tribuna alanl.eia que, além
de "inútil-, o Congresso em Brasilia Kn ca.rissimo, muito mais caro do que
no Rio de Janeiro. Dessa vez os ataques partem de um deputado do proprio
partido do prrsi.knte, NatorJosr (1917 - ): "O país ptará m.ai5 de Cr$ 80
milhões por ano com as despesas do funcionalismo daamaudos DePUta
dos se for aprovada a proposição da Comissão de Finanças teestnlturando
sem nenhum critmo de equidade os vencimemos dos servidora-" diz a
mattria, intimlada KCâmara em Bra.síl.ia custará mais 80 milhões por ano-o
Intete5:S<lDte notar como timlo e rnatma dizem coisas distintas: enquanto o

l' N""""'I"U1)N __ "..,.U...~1~""'Yw-Rlod<J.",m"llb. 1'J60,p. I.

)li Co""""" Li <til Il...ru.. ..ti llImolo da~T_ ..1"'1_ Rio d< ........,. 13 frv.
1%O.p.:l.

II Clmon ... Iltvlli. CIUtS<Í. ",oU !lO milh600 pol ...... T,;M"w ..1..-. Rio de./tndto. 14 frv.
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citulo nos f2z r:rc:r que: a Cimara so:cl mais ara por funciOrulr em Brasília, o
lC:XtO mosrra que na verdade o evenrua1 reajuste nos salários dos so:rvidores
mo verdadciro taponsávd pdo autndlto de gasto:li.

Na mesma p~ina, uma pequena nota infurma~ que a UDN havia
adiado a escolha da lista trlplice de nomes a serem indicados como re
presentante da oposição no Conso:lho Diretor da Novacap. O adiamen
to era fruto do intenso con8ito entre: "coLaboracionista.ot e "verdadciros
oposicionisw", noticiado em 22 de fcvc:rciro no artigo "Novacap; UDN
anicula uma lista insu.speita~. O confronto terminou rol vitória dos "co
Laboraciomsw», o que: motivou a publicação de um artigo inflamado e
repleto de ironia. na edição de: 9 de março:

"Como atlva previsto, a UON ocibiu ont<::m com todo o
denco no paico, o espetáculo de sua dc:sagregaç:io como ver
dadeiro partido oposicionist:1. Foi um especiculo cU: gala, no
qual as exceções. numerosas e honrosas, não puderam turbar
(...) a UDN passou algumas horas votando, contando votos e
cabalando votas para os oposicionistas que: vão compor (com
atl ou aquela intençáo.~ ou aqw:le prttc:no. atl ou aque:
la descu1pa, náo importa) a quadrilha da NOVACAP. As resis
tências de- alguns, repetimos, náo conseguiram ofuscar o brilho
do espttáculo. nem. o consq;uiu, muito menas. a tentati~ de
apresentar nomes marrados por uma aouçáo de luta pda cU:
dnci:l. e cont:r:l. o roubo, noma que: so: sabia intr:ms:igatra, in
capazes de continuar a rradiç:io do sr. íris Meinbetg. (...) e as
sim rttminou o apeclcuIo. Ou mdhor o primciro ato, pois só
um nome para a lista tríplice foi indic;uio. Os candidatas são
mwto:li, o:s votado:s outros tantos. muito grande é o dc:sc:jo de
so:rvir ao povo, fiu.c:ndo o sacriflcio de: ajudar os srs. Kubitschek
e Israd Pinheiro na NOVACAP. E nio foi fici.J. obter, para três,
a maioria absoluta indispcnsávd para concorrer ~ nom~

presidencial. A disputa continuará e, so: algum pensa que: náo
vale a pena, consulte o sr. fris Mcinbag"lI

No mamo dia 9 de março, Brast1ia volta a sa apresentada como"cas
tigo do Rio~ na matéria "Petebista diz que Rio é a maior vítima de: JI(".
Na reportagem, é destacada enU'evista dada pelo deputado Flói Dutra
(I 916-1990), na qual de afirma que o Distrito Federal é uma das maiores
vítimas do governo deJusceJlno. Na conclusão da matéria, Dutra, que ha
via visitado as obras do palácio do Congresso Nacional em Brasilia, dá a

'2 Op<oolç.lo. NOVAC\P. T""".. 4~ IUodojond..", mv. 1%0. p.~.I .. ~.~~.~~.~.~~:~.'.~!. :':'.:. ~.'.~'.';'.~'.~~.'.~.b!.~.~ .~~.'.~ .



sua impressão sobre a nova sede do Legislativo; "O plenário (...) é fundo.
escuro, sem ventilação suficiente e em condições de confl.llaltlento tal que
náo permitem as necessárias condições para que deputados e senadores
trabalhem eficientemente"".

A mesma linha segue a matéria "Brasília vai ser capital, mas bom mes
mo é o Rio", publicada na edição de 14 de março. O artigo, assinado por
José Álvaro c sob a rcttanca "Giro em sociedade", ressalta a "falta de: classe"
da cidade que, da1 pouco mais de um mês, abrigaria a capital federal. "Nem
vaidade, nem cultura, em BrasOia não há cabeleireiro nem livraria". destaca
Álvaro, que arremata: "Mesmo quando estiver, em futuro náo muito próxi
mo, funcionando realmente como cidade, Brasília é certinha demais. "RIdo
mundo metido em prédio igml, em lugares previamente designados (...) A
esta altura ninguém mais duvida de que BrasDia vai ser mesmo a capital do
Brasil. Que seja, mas daqui não saio, que bom mesmo, é o RiO"34.

Porém o que realmente chama a atenção em Brasilia, náo só da Tri
hu1Ul (mas principalmente da Tribu1Ul), como de muitos jornais cariocas,
é a falta de infraestrutura para abrigar o aparato estatal após a transferên
cia da capital. Em 9 de fevereiro, por exemplo, a Tribu1Ul dIZ lmprtn!a
informa; "Parlamentares vão viver
no meio da poeira". Mais umav~
a fon~ é o =ador Mem de Sá, a
quem se atribui a seguinte decla
ração: "Os deputados, senadores e
juízes vão viver em meio de obras,
de andaimes, aterros, valas, lama
ou nuvens de pó vermelho, com
a precariedade de tudo que é im
provisado e feito a machado. Sem
assistencia médica, dentária e sem
o mínimo de confôrto a que a ci
vilização os acostumou"35.

Essa representação de Brasília
como um lugar agreste, inciviliza
do e carente das mais básicas con
dições de moradia são dominantes
em dezenas de artigos publicados pela Tribu1Ul dIZ lmprtn!a ao longo do
ano de 1960, principalmente antes da inauguração da cidade. Brasília é

33 I'eul>!.fta dh que Rlo ia maJonlllma deJK. TrlbotM .úl...pl'tlW, RIo deJ>ndro, 9 nw. 1960, p. 3.

34 BradIia wi '" 0lpÍlllI. ma bom m<smo l o Rio. TrlbotMJ.l-. Rio de]ontiro. H lDOl: 1%O. P. 7.

35 Par1=enIar" vá<> vive: no Inelo da poeiI2. TriJ,.,,,, J./mpmu4, Rio d. Janeiro. 9 m, 1960. p. 3.
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apresentada como um lugar no qual índios invadem estradas", situado
em uma zona árida e c:sttril17, habitado por cobrar' e onde se pode levar
uma flechada a qualquer momento".

Também chama a atençio da Tribuna o quanto a cidade c:sci incom
pleta, com algunw; de SIlali obras fundame:ntais ainda c:m andamento.
Em fevc:rciro de 60, dois repórteres do jornal, Jayme: Neg:n:iros e: Antônio
Andrade, se instalam em Brasília Co a partir do dia 17, começam a pu
bliar uma Sl!rie de reponageru, como enviados e:speciaU, sob a rer!llllca
~Bras.llia ?as vbpe:ras da mudançaB.

A primeira reportagc:m estampa a capa do jornal, com uma grande
foto que: ocupa a pane supe:rior da página, acima do dru10 do jornal, com
os dizeres ~Brasília li ~ras da mudança: andaimes, poeira e: muiro
mato~.Alc:gc:nda explica o andamento das obras retratadas: ~No primeiro
plano. está aAvc:n.ida das Naç6es. c:m Brasffia: apenas uma estrada coberta
de cascalho e betume. Ao longe, à direita a sühuetado palácio (inacabado)
do Congrc:&'lO Nacional. Ao ccntro e 11. esquerda.=~m ao longe, cinco
silhue:t:::l.S menores: úo edificios, wn!Xm inacabados, de ministl!:rios. Isto
~ Brasília a pouco mais de dois meses da mudançaB. Logo abaixo da foro,
uma pequena coluna vaticina: -Impossível viver em Bra.úliaB:

~A 64 dias da mudança da capital. estão completamente pron
ros rnl Brasília ape:112S o Pal:kio da Alvorada, para o sr. Jusa
lino .Ki.lbilSChr:k, e: o Pa1a(;C Hotr:l, para os privile:giados que
possam pagar Cr$ 1 mil pc:la diária, sem rrte:i.çóc:s. Os c:diflcios
do Congresso e daAdm~ náa c:litáo prontos e parece
impossível condu/-los a tempo. E, o que é igualmente grave:
os 15 mil funciouúios, ruja tl:alJsfc:Jincia esli pttvista para
a primeira etapa. não terão onde morar da:entrnlente, nem
onde se: abastecer, nrnl onde nem como atender li J1c:Ctt'lida
dc:li essenciais, suas e de suas &.mmas, d.c:sdc: a nc:cessidadc: de:
alimentar-se: à de: lowmovcr-sc: nas enormes disdocias dc:sr:rtas
da cidade em construção. &se: ~ o lema da primeira reporta
gem da série: que: os nossos rc:p6rtc:ra Jayme: Nc:grciros e: An_

36 SPI """"'" Esbd"" !ndloo "vod<m.-..da por>. B....df.L T........ li.~ RIo de JlI><in>, 2~
..... 1%0, P. 1.

37 G<6&nfoot Bradia: "Zom, irida <cmnl". T........ J. n..,_ Rio d< JII>ciro, 1~ m. 1%0, p. 7.
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tônio Andrade esoevcr.un, d.cpoÍli de uma visita de oito dias a
Bra:o;llia, e que oomr:çarnrn; a publicar hoje, na. página 3.~<O

A drie de reponagens era inb:lita: em toda. a cobemna sobn: a cons
trução de BrasIlla pela imprensa carioca, poucas foram as mat~rias feitas a
partir da observação de repóneres que efetivamente estiveram na cidade.
A abordagem era., q= que invariavdmente, rea.li7.ada a partir do Rio de
Janeiro, rdletindo muito ma.iol a imp=áo que se tinha de lá sobre o que
estava acontecendo em Brasília do que a realidade de fato. lu matérias de
Jayme Negreiros eAntonio Andrade são as primeiras a analliar detalhada
mente a situação da cidade que seria, em POUCO.1i dias, a capital do Brasil.
E o que a dupla de repóneres encontra é um cenário ainda mais precirio
do que se imagiIl;J;va no Rio - o que eles veem, e de fato elõl uma realidade
inegável, é uma Brasilia que não tinha. e continuaria a não ter até pelo
menrn; meadrn; dos anos 60, condiçóa para ser a sede do governo federal.

As roau:rias da série enfatium duas n:presentaç6c:s primordiais; a do
quanto Brasília era agreste. poeirenta e incivilizada; e a de como a nova
capital era uma cidade em connrução. com diversas obras ainda longe de
serem firur.lizadas. A matéria que ina.ugura a drie. por exemplo, utiliza
ambas as representaÇÕC$. Uma grande foto, no topo da p;igin.a e com o
cha~u "dentro do mato". (em como legenda: "Denlro do mato - que
nem jipe arravena - fica o palácio do Congresso. Assim é na. cidade que
será capital do paíll a 21 de abril". A foto ilustra a matéria "Brasília; pron
tos s6 o hotel de luxo e um palácio para Kubitschek sonhar». No tex~

to, Negreitos e Andrade afinnam que os serviços públicos e imtiruiç6c5
democclticas ainda nio têm condiçócs para funcionar. Alguns prédios,
como os dos minis~rios, Congresso e os prédios residenciais dos Insti
tutos de PR:vidência, antes mesmo de tenninados, estariam cobenos de
lama e poeira. com paredes rachadas porque o material seria inferior.

"O etterior do Congroso, 00000 em todos os t:ra:hos de Bra
sília, é só barro, valas 0000 pôça5 d·água, lama e poeira, já que
a urbanização ainda nlo começou. Também o palácio Federal
dos Despachos (...), o Sup=no Tribunal Foderal (...) e 05 onze
Ministérios (...) não estão tenninados (...) não há lavanderia,
tinruraria, barbearia, annazém ou men:adiohos. fu disclncias
enm: blocos residenciais são de quilômetros e o único trans

pone são 0Ii escassos e supcrlotadOli ônibus (...) Um detalhe
não fulta em Bras1lia: propaganda do sr. Juscelino Kubitschek.
com seu retrato pendurado em bares, IaU.urantes. lojas 00-

40 ~m..emllfu4iLTm. J.~Riod.e.Jsn<jto.l7f<y.I~p.I.
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merciais e até mesmo a legenda "]K 1965" fixada num grande
letreiro luminoso na fachada de um órgão oA.cial - o edifldo
do Ministério da Fazenda".41

A primeira reportagem da série "Brasília às vésperas da mudança" ge
rou grande frisson, o que certamente motivou a Tribuna d4 Imprensa a
dar ainda mais destaque ao tema. O número de correspondências e tele
fonemas de leitores foi tão grande que motivou a publicação, na capa da
edição de 18 de fevereiro, de uma coluna tratando da repercussão das ma
térias sobre Brasllia publicadas no dia anterior. Muitos leitores estavam
indignados com o que chamavam de manipulação dos fatos e com uma
alegada cobenura tendenciosa da Tribuna sobre a nova capital:

"t..te seu amigo quase não fez outra coisa, da tarde de ontem
à manhã de hoje, senão atender telefonemas sobre a primeira
reportagem da série que nossos enviados especiais realizaram
em Brasfiia, do dia 9 ao dia 14 do mês corrente. Jayme Negrei
ros e Antônio Andrade apenas começaram a conrar o que é a
cidade f.ua6nica do SL Kubitschek, a dois meses da mudança.
E os protestos são muitos, pelo nosso telefone. Uns dizem que
a futo publicada em nossa primeira página de ontem é 'do
arquivo', 'está superada', é 'uma mon
tagem desonesti. Outros dizem que a
futo fui fcita 'do Rio, com tdeobjeti
vã. E os protestantes são unânimes em
alegar que apresentamos 'a cozinha de
Brasílià, que a mostramos 'pelos fun
dos' (...) Veja você os argumentos dos
protestantes: são todos argumentos de
desespero (...) na inconseqüência do
seu mudancismo ingênuo ou 'vivo'
demais, sob o impacto da realidade
de Brasffia, apreendida pela máquina
futográfica do repórter em tôda a sua
nudez".42

Como imagens valem por mil palavras, go
zam de urna maior aura de isenção do que o texto
escrito e foram os grandes causadores da polêmica

41 Br.ufl.[" pronmsocl n hn.d dei"", e um poMào pan Kubiodu:k",nbu. TriJnuu.,J"Jmp,.",., Rio
d.Jon<t.", 17 b. 1%0, p. 3.

42 !'=do lriror. Tribo"",J" Im,,.,,,., Rio d< J:LIlriro, 18 b. 1%0. p. I
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<b. maréria, a Tribuna tratou de utilizá·las wm ainda mais destaquo: na
série "Brasnia ~ v6pcnu; da mudança" - .scrnpre rcrratando obras ina
cabacks e o lado "sdvago:m~ da cidade. Em 18 de ~iro, o pridio do
Banco do Brasil. No dia 19, as cobras de Brasília. Na edição dos dias 20
e 21, os conjuntos residenciai5 do IAPM, os ministérios e a orla do Lago
Paranoi No di;o 22, o "men:ado~ - assim mesmo, entre aspas, com wna
foto que retrara mo um merado, mas uma suja e de.mrl?Ilizada feira
livre. E assim seguem fotos de favelas, da Catedral, de diversos prédios
rcridenciais e ué de um operário supostamente flechado por um índio.

A série é publicada em 9 matérias, e termina na última edição de fe
vereiro de 60. Ao fim, o leitor que h;ovia lido todas as matérias s;obia que
as donas de = precisariam õU1w.r quilômcrros a Ix! IW- w.er wmpras,
que nio haveria luz, ligua encanada e esgoto na dara da inauguraçáo,
que o preço do açúcar seria astronômiw, que as ligações tdcfônicas e de
rádio não funcionavam, que a nova capiral já tinha 6 mil barracos e 32
mil flagelados, que os diários oficiais não seriam impressos, que p;ltaSiw
ameaçavam o povo, que não havia hospitais...

Mas chega 20 de abril, e e.ttamos a apenas algumas horas da inaugu
ra.çáo. O "Brasília ~ v6pcnu; da mwian<ya" se toma o "Hol1llii anles da
mudan<ya". E a Tribuna tia lmprrnsa anuncia: Brasi1ia ainda é poeira.

"Apesar de urna laranjada estar çwrando Cr$ 80 e um ovo Cr$
30, da poeira vermelha, que penetra nas mupas, no corpo e
na alma da gente, da oonfusão por nIta de acomod.çõcs IW
funcionários, parlamcnt:lttS e turistas convidados, da ausência
de qualquer obr:l. r:ctrn.inada, da nIta de luz e de wnduçio,
do surro de discnteria e intoxicação provocada pelo excesso de
cloro na água, o u. Osvaldo Penido, presidente da Comissão
deT=fe~nciada Capital, afirma quo: Brasíl.ia está prepa=l.a
para a inauguração....,

No dia 22 de abril, são publicadas as primcil1llii noticias sobre a inau
guraçáo de Brunia. Como era de :;c c:sper:u:, a poeira é a protagonista,
:;cgundo a TribulUl. Uma grande foto ocup;o a capa do jornal. Um par
lamentar aparece em primeiro plano, e outros dois ao fundo. Nenhum
identificado, e todWi vestidos em m.je de gala. Ao fundo, apenas um pe
dacinho do prédio do Congresso Nacional, engolido por uma imensidio
que, mesmo em uma foto plC"tO-<-branco, sabe-:;c vermelha. E para que
nio reste dúvida, a legenda explica, em caixa alta e negrito: "CASACAS
NO BARRO·. Assim tcnnina a wbertura da Tribuna tia Imprrnsa da

oU """" _do mudanço.lb:diooiDdo.. poM.T~J.IMI_ Riodel_lO ok lw;o. P. 2-
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mud=ça. da capital. Anrlmudandstas no licor:U, e de:rrotados. Mudan
dstas com os pés no barm, mas vitoriosos. Chegan ao fim um capí«úo
fundamenul da. história brasilcir.l do s6cul.o xx. e da. história da. imprens..
b=ildra de todos os séculos.

Conclusio

A Tribuna da lmprmsa foi um dos granda rrvoludonários da. rrúda.
br:uildra, e contribuiu fortemente p;ara a modr:rniuçio do jornalismo
na prol{fica d&ada de 50 (LATfMAN-WELTMAN, 1996; BARBOSA,
2007; RIBEIRO, 2(07). No lugar do jornalismo literário até emio vi
gente, fonemente marado pela opini:io em detrimento do fato e por
um intenso proselitismo político, surgia a reportagem, dotada de um..
pll:tcnsa aura de isc:nção diante: da. reilidade. O jornalista não era mõlÍs
um observador distante, a quem cabia an.aI.isar idc:ológica e politicamente:
um.tsirnaçio c sob.«: da em.itil: sc:u pa..rt:«:r, c sim uma Mtestemunha ocular
da história", como muito bem resume o bordáo de Hemn Domingues no
Repóner Essa.

Na cobertura da. Tribun4 sobn: a transfedncia da capital do Rio de
J:Uldro para Br:uília, pudemos ONetr.lC nitidnnente o surgimento desse
novo jotnalismo no Brasil. H:I uma ddimiração mwro bem estabelecida
enm: o que é MtepOtugdI1" e o que é «opiniáoM_ nio apc:ruts do ponto de
vista de elitrutul"õlÇ:io do texto, m:1.8 também graficamente, com :1.8 mué
ri:1.8 de: opiniio ocupVldo um lugar específico e devidamente identificado
no jomal. Patim o que, em uma an:llisc: mais superficial, poderia parecer
uma guinada rnrno a uma cresa:nte isc:nçáo, com o jornalista SI: pn:ocu
pando mais com fatoS que com opiniÓC5, n:io resiste a um olhar político
mais aguçado, com as ferramentas que o conceito de Cen:lrios de Repre
sc:ntaçáo da. Poliria (CR-P) DOS ofe=.

A &ágil aparfncia de isençáo dada. pelo uso de modernas técnicas de
rq>Clrt:tgan n:l. colxrrura da. consuuçáo de: Br:udi:l. - principalmente nos
anos 60, com a série «Brasília As vésperas da mudança" - roi. quando ana
lisamos os çenários de representaçáo que via sendo constnúdos :1.0 longo
do tempo. A opinião d:l. Tribuna sobre Brasnia fic:!' muito bem explid
tada - "faraônica", Mcar;a", Mfruto da. inconsequência c da loucura de ]K",
«corrupta", Mde mau go.sto", «;agrestc", "sc:1V:l.gem", "bull:nu", ~longe de
estar conduíilit.

Fia evidente que o papel constiruidor de rC:l.lidades da Tribuna é
bastante exercitado. E é justamente o que devíamos esperar. O que ch:l.
mamos dc Mopini:io da. Tribuna& é, em grandc panc. :I. «opiniio do dono
da. Tribuna, Carlos Laa:rd.a&. E na cobertura da. constmçio de BrasíliaI .. ~.~~.~~.~.~~:~.'.~!. :':'.:. ~.'.~'.';'.~'.~~.'.~.b!.~.~ .~~.'.~ .



nos anos d~ 1956 a 1%0, pud~moscom;uur, com b:asc no material ana
lisado, que o antimudancismo da TribW/4 da lmprtnsa foi, muito aMm
d~ um simpla movimento político contclrio i mudanÇõl da capital, uma
bandeira de: oposiçáo a JK, habilmente utiliud.a por Culos Lacerda na
tentativa de de5cstabilizar o governo.

Não que o antimudancismo fosse exclusivamente uma bandeira ~poUd

qucira~. A Tribuna da ImprtnSlt, assim como toda a imprensa carioca, tinha
motivos comerciais, a:on6micos, políti<Ds e rnc:smo idrol6gioos suficien
tes p:tr.l se opor fortemente i tr:msfl:rênw da capital do Rio p:tr.l Brasíli:l.
Mas o que vimos nas matérias analisadas foi uma d.dibcrada c:strat~ de:
utilizaçáo do antimud:lncUmo como um fone mote polJtico de oposição a
Juscelino, e como urna estralégia para dar supone a um claríssimo objetivo
de I...aa:rda: se eleger govenudorda Gu.vuhara. O antimudancismo era, ao
mesmo tempo, urna forma de: rnarau oposição aJK e de se identificar com
o deitorado do Rio de: Janciro, também, em grande: parte, antimudancista.
E assim, de forma estratégica e deliberada, a Tribuna tfg ImprtnSlt constintiu
um CR-P altamente contclrio i construçáo de: uma nova capital, e náo
mediu esforços para se opor i "lolJCl.ln de Brasília~.
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(Matérias de: jornais)

1956

TORRES, Joio CamilIo de Olivcira.Sôbrc a mudança da capital. Tri
buna da /",pmua, Rio de Janeiro, 10. novo 1956, p. 4

Coisali estranhas acontecem com o dinheiro de Brasllia. Tri/n,na da
/mprmsa, Rio de Janeiro. 29 e 30 dez. 1956, p. I.

Mudança para Brasl1ia - a mentira carioca de 1956. Tribuna da /",
prrosa, Rio de Janeiro, 29 e 30 dez. 1956, p. 4.

1957

A loucun de Brasflia. Luta Dtmomitka, Rio de Janeiro, 3 sel. 1957.

Alnda está por nascer quem nos f.lç:a calar. Tribuna da /mprmsa, Rio
de Janeiro, 20 ido 1957, p. 2.

A capital se muda em abril de 60. Tribuna da lmprmsa, Rio de Janei
ro, 26 ido 1957, p. 3.

Vozes da Odadc. Tribuna da Imprensa. Rio de Janeiro, 18 dez. 1957, p. 2.

1958

Bnsília Illuneia pubJicidade oficial. Fa1a. à Tribuna o sclUdor Akncas
tro Guimarác:s. Tribuna da ltnprmm., Rio deJaneiro, 30 abr. 1958, p. 3.

Desvio de verba para Brasllia. Tribuna da. /",pl'fflJ4, Rio de Janeiro,
30 abro 1958, p. 3.

In.auguado em Brasl1ia o palácio de Kubiacbdr. Tribuna da l",prm
sa, Rio de Janeiro, lo jul. 1958, p. 3.

Governo que oonsttói Brasllla não pode vetar o reajustamento dos
inativos da Previdência Social. Tribuna da l",prrnsa. Rio de Janeiro,
9 jul. 1958, p. 3.

Brasflia - carta do leitor Jusrus Rodrigues. Tribuna da l",pmua, Rio
de Janeiro, 9 jul. 1958, p. 4.

FILHO, João Duarte. NOVACAP Particular. Tribuna da lmprrma,
Rio de Janeiro, 24 novo 1958, p. 3
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&pcculaçOO imobiliárias encarccenun Bnullia. Trilnina da Imprm5lt,
Rio de Janeiro, 29 dez. 1958, p. 1.

&peculaçóa imobiliárias encareceram Bnullia. Trilnina da Imprm5lt,
Rio de Janeiro, 29 dez. 1958, p. 2.

LACERDA, Carlos. Otimismo: o Nosso e o da Camorra. TribuM da
Imprm5lt, Rio de J;wciro, 29 dez. 1958, p. 4 (grifos n~s)

1959

Diretor da NOVACAP diz que Brasllia ~ obra do povo. Tribu1Ul dIl
Imprm5lt, Rio deJ;wciro, 7 jan. 1959, p. 3.

Vozes d.1. Cidade. Tribuna dIl Imprmsa, Rio deJanciro, 9 jan. 1959, p. 2.

1960

Bnuília: dinheiro da Classificação do funcionalismo pagar:l. mudança.
Trilnma dIl Imprmsa, Rio de Janeiro, 23 jan. 1960, p. 1.

Advogados; justiça em Brasilla xri injusta. Tribu1UlIÚllmprmsa., Rio
de Janeiro, 23 jan. 1960, p. 2.

Bnuília: sol deixa Lôbo suado. Tribuna dIllmprmsa, Rio de Janeiro,
23 jm. 1960, p. 2.

5PI adverte Extrcito: índios invadem estrada pua Brasília. Tribu1UI dIl
Impmua, Rio de Janeiro, 25 jm. 1960, p. l.

Rio va.i ter maiora delegacias do mundo. Tribuna dIllmprmsa, Rio de
Janeiro, 25 jan. 1960, p. 2.

P:rrlilffientares vão viver no mcio d.1. poeira: Bnsília. Tribuna da Im
prmsa, Rio de Janeiro, 9 fev. 1960, p. 3.

Geógrafo v~ Brasllia: ~Zona árida e es(l!ril~. Tribu1UI1Úl lmprmsa, Rio
de Janeiro, 15 fcv. 1960, p. 7.

Impossível viver em Brasília. Tribuna dIllmprrnsa, Rio de Janeiro, 17
fcv. 1960, p. I.

Brasília: prontos só o hotel de luxo e um palido pan Kubitschek s0

nhar. Tribuna dIllmprmsa, Rio de Janeiro, 17 fcv. 1960, p. 3.

Deputado do PSD critica Brasllia.: mudança 6 bacanal. Tribuna dIl
Imprmsa, Rio de Janeiro, 17 fcv. 1960, p. 3.
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Praado leitor. Tribun4 M lmprrosa, Rio de: Janeiro, 18 ft:v. 1960, p. 1.

BrasÜia às vésperas da mudança (lI). Tribuna diz ImprmsJl., Rio de
Janeiro, 18 ft:v. 1960, p. 1.

V=<k Ciok;k. Tribuna diz lmprmsa. Rio deJ:mdro, 18 ft:v. 1960, p. 2.

amara advertida: Brasília ~ apenas esboço de cidade. Tribun4 M lm
prrnsa, Rio de Janeiro, 196:v. 1960, p. 3.

Financiamento para jornais em Brasília. Trilnmll M Imprm!t1, Rio de
Janciro, 196:v. 1960, p. 3.

Cobns de Bnuília. TribunAtiAlmprmsa, Rio deJaneiro, 19 fev. 1960, p. 3.

Brasília às vésperas da mudança (rII) - Donas-de-a.sa farw quilôme
tros a pé para comprar (quando houver mercado). Tribuna tiA lmprm
~ Rio de Janciro, 19 fev. 1960, p. 3.

Isto M~," o conjunto IAPM em Br:w1i:l, às vésperas da mudança I Mi
nist~ri05às vésperas da mudança. Tribuna dlZlmpmua, Rio de Janeiro,
20 e 21 fev. 1960, p. 1.

BrasÜia às vésperas da mudança (IV) - Na hora da mudança, não ha
v=í luz suficiente nem rede de esgt.tos nem abastecimento de ágtu.
Tribun4 dIZ 1111jlmIJIl. Rio de Janeiro, 20 e 21 fev. 1960, p. 3.

Mercado de Brasilia h vésperas da mudança. TribunatiAlm.pmw, Rio
de]anciro, 22 fev. 1960, p. I.

Novacap: UDN articula uma li!lta illSU.'lpdta. TribunIltiAlm.pmw, Rio
de: Jandro, 22 fev. 1960, p. I.

Novaap entrega abastecimento de Brasília a intc:nnedi:irio, estimulando
2lu de preços.. Tribuna dlZlmpmlJll, Rio de Janciro, 22 fev. 1960, P. I.

BrasÜia isolada: cid.io não funciona. TribuNz tiA lmprmsa. Rio de: Janei
ro, 23 fc:v. 1960, p. 1.

Brasília 1ls vésperas da mudança (VI) - Catedr.Ll de: Brasília não ficani
pronta em abril: construído só o and de base. TribunatiAImpmua, Rio
de: Janciro, 23 fev. 1960, p. 3.

BrasÜia: nem urbs, nem civitas, nem domus. TribunatiAlm.pmw, Rio
de:J:rndro, 23 fr:v. 1960, p. 3.

Congresso lá em Brasnia será túmulo da OposiçW. Tribuna M lmprm
~ Rio de Janeiro, 23 fev. 1960, p. 3.
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Câmara em Br;uília CUlitvi mais 80 milhões por ano. Tribuna da Im-
prmra, Rio de Janciro, 24 fi:v. 1960, p. 3.

NOVllCa.p: UDN adia c:scolha para março. Tribuna da ImpmlS4. Rio de
Janeiro, 24 fi:v. 1960. p. 3.

Nova capital do pais vai começar com seis mil barracos e 32 milllage
kdos. Tribuna da Imprms4, Rio de Janeiro, 24 fev-. 1960, p. 3.

Bra.dlia àoi vésperas da mudança (VIII) - "Diários Oficiais" talva não
possam ser impreMO$ em Brasília att abriL Tribunada Implmla, Rio de
Janeiro, 26 fev. 1960. p. 3.

JK desmente: urad sôbre o preço de: Br;u(\ia. Tribuna da !mprr:mA, Rio
de: Janeiro, 26 fcv. 1%0, p. 3.

Br;uília as vésperas da mudança (IX) - Pansitas ameaçam o povo em
cidade sem hospitais. Tribuna d4lmprmsa, Rio de Janeiro, 27 e 28 fi:v.
1960. p. 3.

Pcte:b~tadiz que: Rio t a maior vírima de JI<. Tribuna da Implmla, Rio
dc:Janeiro, 9 mar. 1960, p. 3.

Oposiçio e NOVACAP. Tribuna tia Imprmsa, Rio de: Janeiro, 9 mar.
1960. p. 4.

Brasnia vai ser capital. mas bom mamo é o Rio. Trilnma dA !mprr:mA,
Rio de Janeiro, 14 mar. 1960, p. 7.

índios de Brasília já ocpulsar:un um. Tribuna tia ImptmSd, Rio de Janei
ro, 16 mar. 1960, p. 5.

Parlamenrarcs vão viver no meio da poeira. Tribuna tia !mprmsa, Rio
de: Jandro, 9 fev. 1960, p. 3.

Horas ames da mudança, Brasília ainda t poeira. Tribuna tia Im.pmua,
Rio de Janeiro, 20 abro 196o, p. 2.

Casacas no barro. Tribuna M /mprm1a. Rio deJaneiro. 22 abr. 1960. p. 1.

Aeronautas: voar alt Brasília t ~rigoso. Tribuna M ImptmS4, Rio de
Janeiro, 22 abro 1960, p. 2.

Ministros também estáo de: volta: Brasília n10 tem mesmo condiç6c:s.
TribunaM!~ Rio dc:Janc:iro, 23 c: 24 abro 1960, p. 1.

Deputados que voltam falam de: Brasília. Tribuna da Impmwz. Rio de
Janeiro, 23 e 24 abro 1960, p. 2.
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Brasma deixa sem lei tráfego no Rio. Tribun4 da Imprmsa, Rio de Janei
ro, 23 e 24 abro 1960, p. 2.

Ministros abandonam Kubitschek em Brasnia. Tribun4 d4 Imprmf4,
Rio de Janeiro, 25 abro 1960, p. L

JK ameaça ministros: Brasma ou demi.W..o. Trilnt.na da Imprmsa. Rio
de Janeiro, 26 abro 1960, p. I.

Casacas de BnasUÍóL volwn sujas: poeira. Tribun4 tia Impm1Sll. Rio de
Janeiro, 26 abro 1960, p. 1.

Brasília provoca. doença imaginúia. Tribuna da Imprmsa. Rio de Janei
ro, 24 novo 1960, p. 5.

(l<ga1"'Q)

SENADO FEDERAL, SUBSECRETARIA DE INFORMAÇÓES.
Lei nO 2.874, de 19 de setembro de 1956, que "dilp6e s&bre a
mudança da Capital Pederal e dá outras provid!ncias". Siatema de
Informações do Congresso Nacional. Acesso em 20 jun. 2009.

_. Lei nO 3.273, 10 de outubro de 1957, que "lha a data da
mudança da Capital Federal e dá outras providencias". Sistema de
Informaç6es do Congresso Nacional. Acesso em 20 juo. 2009.

(Vídcw e áudios)

BruOia segundo Fddman (1980, Vladmir Carvalho e Eugene Feld
man). 1 VHS (20 min): VHS, son., coloro

Inquérito 0215, locutor 252, tema: ternm.o (1974, Projeto NURC
-RJ). 1 arquivo de áudio MP3 (55 minutos).

Agradccimenlo$

À equipe do Centro de Documentação e Informação da amara dos
Deputados (CEDn, em espcrial a WJton Siciou Pimentel e Adalgiso
de Oliveira. Coot:l; e 11. equipe do Arquivo Público do Diauito Federa.!
(arPDF).
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