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O presidente e a cozinheira: 

uma utopia musical no filme Samba em Brasília (1960) 

Júlio César Lobo1 

 

Resumo 

O objetivo desse ensaio é analisar a única sequência musical da comedia Samba em Brasília 

(Rio de Janeiro, l960) como um exemplo um pouco atrasado das manifestações pró-mudança 

da Capital Federal do Brasil para o Planalto Central no início dos anos 1960. A citada 

sequência compõe-se de cantos e danças a cargo de uma cozinheira, residente numa favela, 

que trabalha para uma família de burgueses da Zona Sul carioca, procurando mostrar aos 

seus patrões a cidade de Brasília como uma utopia. Simultaneamente, o discurso desse filme 

celebra Juscelino Kubitschek em seu último ano de governo, quando a mídia noticiosa não 

parava de ataca-lo, acusando-o pelo legado inflacionário, pela corrupção e pela crise política.  
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Summary  

The purpose of this essay is to analyze the only musical sequence of the film comedy Samba 

in Brasília (Brazil,1960) as an example a little late demonstration pro-change of the Federal 

Capital of Brazil to the Central Highlands in the early 1960. The quoted sequence is 

composed with songs and dances in charge of a cook, a slum resident, who works for a 

bourgeois family in the South Zone of Rio de Janeiro, who is trying to show their bosses the 

city of Brasilia as a utopia. At the same time, the discourse of this film celebrates Juscelino 

Kubitschek in his last year in office when the news media kept attacking him, accusing him 

the inflationary legacy, by corruption and political crisis. 
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Film and History. Brasilia in film. JK. Brasilia and utopia. Cinema and political. Brazilian 

slapstick. 

 

Tratava-se agora de construir e construir um ritmo novo. Para tanto, 

era necessário convocar todas as forças vivas da Nação. Todos os 

homens, que, com vontade de trabalhar e confiança no futuro, 
pudessem erguer num tempo novo, um novo Tempo.  

E, à grande convocação, que conclamava o povo para a gigantesca 

tarefa, começaram a chegar de todos os cantos da imensa pátria os 

trabalhadores: os homens simples e quietos, com pés de raiz, rostos 
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de couro e mão de pedra e que, no calcanho, em carro de boi, em 

lombo de burro, em paus-de-arara, por todas as formas possíveis e 

imagináveis, começaram a chegar de todos os lados da imensa 

pátria, sobretudo do Norte. 
Foram chegando do Grande Norte, do Meio Norte e do Nordeste, em 

sua simples e áspera doçura. 

Foram chegando em grandes levas do Grande Leste, da Zona da 

Mata, do Centro Oeste e do Grande Sul. 

Foram chegando em sua nudez cheia de esperança, muitas vezes 

deixando para trás mulheres e filhos a aguardar suas promessas de 

melhores dias. 

Foram chegando de tantos povoados, tantas cidades cujos nomes 
pareciam cantar saudades aos seus ouvidos, dentro dos antigos 

ritmos da imensa pátria... 

Dois locutores alternados: 

- Boa Viagem! Boca do Acre! Água Branca! Vargem Alta! Amargosa! 

Xique-Xique! Cruz das Almas! Areia Branca! Limoeiro! Afogados! 

Morenos! Angelim! Tamboril! Palmares! Taperoá!  Triunfo! Aurora! 

Campanário! Águas Belas! Passagem! Franca! Bom Conselho! 

Brumado! Pedra Azul! Diamantina! Capelinha! Capão Bonito! 

Campinas! Canoinhas! Porto Belo! Passo Fundo! 
      Locutor nº1 

- Cruz Alta... 

       Locutor nº 2 

- Que foram chegando de todos os lados da imensa pátria... 

      Locutor nº1 

- Para construir uma cidade branca e pura... 

Locutor nº2 

- Uma cidade de homens felizes... 

             (Brasília, sinfonia da alvorada de A.C.Jobim e V.Moraes, 1958) 

 

O problema consiste em se perguntar se o cinema e a televisão 

modificam, ou não, nossa visão da História, entendendo-se que o 

objeto da História não é apenas o conhecimento dos fenômenos 

passados, mas igualmente a análise dos elos, que unem o passado ao 

presente, a busca de continuidades, de rupturas. 

      (Marc Ferro, Cinema e História, 2010.) 
 

Podemos nos perguntar qual valor representativo real podemos 

atribuir a um filme: em que medida os apetites de poder, os 

fantasmas ou os medos de alguns não promovem uma ‘mentalidade’ 

ou ‘representações dominantes’, partilhadas por autores, mesmo se 

os filmes conseguem sucesso. Dentre essas representações, os 

historiadores se interessam, por conseguinte, mais especialmente por 

aquelas dos momentos da história, às vezes quase míticos – 
particularmente sobre eventos fundadores dos Estados-nações. 

      (Michèle Lagny, O cinema como fonte da História, 2009.) 

 

Introdução 

             Samba em Brasília foi o 19º filme de uma carreira de 22 trabalhos cinematográficos 

do fluminense Watson Macedo (1918-1981), que, além de diretor, era versado em 

montagem, cenografia, argumento e roteiro. Deve-se a ele a consolidação do formato da 

chanchada carioca. O melhor período da carreira de Macedo está inquestionavelmente 

associado ao de sua sobrinha, também fluminense, a protagonista do filme em discussão, 

Eliana (Ely de Souza Macedo,1926-1990), a “namoradinha do Brasil” nos anos 1950, e que 

estrelou 24 filmes entre 1948 e 1964. 

             Como uma contribuição a favor em torno da mudança da Capital Federal do Rio de 

Janeiro para Brasília, esse filme de Macedo chegou um pouco atrasado na batalha por 

corações e mentes. Ele somente foi liberado pela Censura Federal – praxe na época para 

qualquer exibição pública de filmes de ficção ou documentários – somente em 1º de 
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setembro de 1960, ou seja, mais de quatro meses após a inauguração da meta-síntese de 

Juscelino Kubitschek. Quando Samba em Brasília entrou em cartaz estava na reta final a 

eleição para o seu sucessor entre Jânio Quadros, Marechal Teixeira Lott e Adhemar de 

Barros. Um dos pontos fortes da campanha do vencedor, como se sabe, foram a corrupção e 

os gastos desmedidos de Kubitschek para aquela obra, tida por muitos à época, como 

faraônica.  

            A proposta utópica da comedia musicada Samba em Brasília em torno da 

inauguração de Brasília fica bem clara desde o seu título, que se aproveita de um sucesso do 

Carnaval de 1957: “Samba em Brasília”, de Ataulfo Alves. Naquela época, essa canção era 

uma das poucas manifestações na antiga Capital Federal favoráveis à mudança. Ou seja, era 

uma declaração de votos dos “mudancistas”. Essa canção se inicia revelando a postura do 

seu narrador (“Trabalhador, eu sei que sou!”) e busca garantir logo de saída as condições 

para sua mudança: “Me dê um palmo de terra, doutor. /Garante a minha família que eu vou”. 

Não está muito claro se esse pedaço de chão é um terreno para morar ou se é terra para 

cultivar. De qualquer forma, naquela época, não se doava terra naquela região, vendia-se e, 

para tanto, uma companhia havia sido criada para lotear a futura capital. No entanto, nos 

versos seguintes, a dúvida relativa à ocupação daquela terra logo se dissipa: 

Levo comigo Conceição e Domitília, 

violão e tamborim. 

Vou fazer samba em Brasília. 

 

                 Pelo que se viu até aqui na canção “Samba em Brasília”, o seu narrador, ao 

contrário do que temos em dezenas de canções, não condiciona a criação delas ao 

nascimento ou à moradia em determinado lugar, pois essa disposição de “trabalhador”, 

associada a um talento, pode criar sambas em qualquer lugar. No entanto, não deixa de 

saudar o lugar onde mora:  

Parto, saudoso,  
do meu Rio de Janeiro, 

mas eu vou ficar famoso. 

Lá serei o primeiro.  

 

              É claro que o compositor Ataulfo Alves havia de arranjar uma rima para Janeiro, 

mas, no ano de lançamento desse samba, ele não teria mais nenhuma chance de ser 

rigorosamente o primeiro em Brasília, pois, a Brasília real, de 1957, já contava com mais de 

12.700 moradores, os “candangos”. 

             O fato é que a canção “Samba em Brasília”, como afirmamos acima, era o lado JK 

de uma polêmica generalizada sobre a mudança da capital do País, discussão que começara 

no Congresso Nacional, mas que de lá transbordava, envolvendo formadores de opinião, 

revistógrafos, cineastas, poetas e compositores. A composição do mineiro Ataulfo era uma 

das raras peças remando a favor da corrente... presidencial.           

 

O filme mudancista 

                Três anos após o lançamento da ufanista canção “Samba em Brasília” (Ataulfo 

Alves), surge a chanchada Samba em Brasília, narrando principalmente os percalços de uma 
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porta-estandarte de uma escola de samba carioca, que se vê de uma hora para outra noiva 

de um pequeno burguês da Zona Sul. Como era comum também no teatro de revista 

brasileiro, o título desse filme não reflete a sua trama principal, nem as secundárias. Nem 

mesmo aquele citado sucesso de 1957 de Ataulfo Alves é executado em sua trilha sonora. A 

rigor, esse filme quase nada tem a ver com Brasília a não ser numa longa sequência em que 

a protagonista, Terezinha (Eliana Macedo), uma cozinheira e porta-bandeira de uma escola 

de samba, sem qualquer motivação, surge em meio a uma festa na casa dos futuros sogros, 

interpretando o samba-título (Bené Nunes - Marino Pinto). A gratuidade da sequência se 

acentua pelo fato de Eliana não interpretar uma cantora nesse filme, ao contrário do que ela 

havia feito nos últimos 11 anos. 

Escolhemos desenvolver a nossa argumentação através da discussão de apenas uma 

sequência do filme Samba em Brasília motivados pelo fato de que, em geral, é, no nível da 

sequência, que “é mais fácil se perceber as lutas (fraternais), que se opõem à faixa-imagem 

e à faixa-som para o controle da narração. A sequência, enfim, deixa o espectador atento a 

uma boa distância para captar o ‘discurso oculto’ e outros efeitos de sentido figurado” 

(JULLIER & MARIE, 2009, p.42). 

A canção-título de Samba em Brasília é executada numa longa e elaborada sequência. 

Trata-se daquela em que Terezinha será apresentada à “sociedade” do Rio de Janeiro como a 

noiva de Ricardo (Geraldo Meyer), o pianista clássico filho do patrão, Vladimir (Sérgio de 

Oliveira). Há certa tensão com relação a esse début – expressão de um dos convivas: a 

protagonista era originária e moradora de um dos morros do Rio, chegara àquela casa como 

uma substituta eventual da tia-cozinheira, se aproximara da dona-da-casa, Eugênia (Heloísa 

Helena), por aparentar familiaridade com a umbanda e despertara interesse tanto no noivo 

quanto no pai dele. Trata-se de uma situação dramática que visava, em vários filmes desse 

ciclo, contestar – quem sabe – qualquer discurso sobre classes em luta no Brasil como já 

havia apontado o crítico cinematográfico Sergio Augusto (2005,p.174), para quem as 

chanchadas “escapistas” durante o governo JK “[...] acreditavam ser relativamente fácil subir 

na escala social e prudentemente recomendável misturar as classes sociais. O que explica 

por que tantos prêmios e heranças foram conquistados por pobretões aparentemente sem 

qualquer perspectiva na vida”. 

O fato é que Virgínia (Darcy Coria), a noiva descartada, porém da mesma classe social 

do pianista, armara uma trama para desmoralizar a nova Cinderela e, por tabela, os 

anfitriões. Essa armação previa a produção de um figurino, de uma maquilagem e de um 

penteado cafonas para a debutante além de ter preparado seus amigos para constranger 

Terezinha com perguntas de almanaque para testar a “cultura” dela. A beleza, a meiguice e 

a sensualidade da personagem interpretada pela fluminense Eliana jamais precisaram de 

testes.  

Virgínia então apresenta a rival a algumas amigas. Uma delas diz-lhe de supetão e 

gratuitamente, que acabara de viajar por vários países da Europa (os “países” eram Paris, 

Londres, Madri etc.) ao que Terezinha – como se tivesse incorporando o espírito de um Mário 

de Andrade -, pergunta-lhe de volta: “Você já visitou Brasília?” Ao que a exibida responde 

negativamente, provocando certo nacionalismo da debutante: “É uma pena. Eu gostaria de 
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ver você falar de nossa capital”. Outra amiga da rival pede que Terezinha mostre a sua 

predileção entre dois tipos de música erudita contemporânea: música dodecafônica ou 

música diatonal. Sorrizinhos marotos espalham-se pelo recinto até que a arguida diz que 

prefere a Bossa-Nova. Aqueles que sorriam marotamente, agora gargalham, pois tem essa 

resposta como um “fora”. Para surpresa de todos, o afetado colunista social Dagô (Paulo 

Celestino) diz que ela fez uma boa escolha, pois a Bossa-Nova era um bom exemplo de 

música diatonal e, ainda por cima, brasileira. 

 Findos os trabalhos da banca examinadora montada por Virgínia e sua mãe (Norma 

de Andrade), um dos presentes, sem nome, sem profissão e sem graça, pede a atenção de 

todos para a presença na festa do “famoso” Bené Nunes (o próprio). Curiosa apresentação: 

se o mesmo fosse famoso para os convivas, a “alta sociedade” carioca, talvez não tivesse 

passado desapercebido até então, necessitando que o anônimo citado o apresentasse.  O 

citado pianista, de casaca, como se estivesse num concerto ou numa recepção presidencial, 

toma assento ao piano, identificando a composição que vai executar – “de minha autoria”, 

omitindo o seu letrista, Marino Pinto: “Samba em Brasília”. Ou seja, somente quando 

decorridos mais de 80 minutos de narração, o espectador vai-se dar conta de que o título do 

filme em pauta deve-se a um número musical numa festa de noivado, o que contraria 

também as informações dispostas no cartaz desse filme. 

   Bené Nunes começa a execução de sua canção com aquelas firulas ao teclado, que 

críticos musicais consideram como exemplos de “kitsch”. Enquanto isso, a protagonista se 

encontra em pé próxima ao piano como se fosse uma espectadora mais interessada ou uma 

fã mais desinibida do pianista. Lentamente, ela balança um pouco o corpo e começa a 

sambar de uma forma mais elaborada do que a vimos fazendo nas primeiras sequências num 

ensaio na escola de samba de sua comunidade. A sua empolgação vai aumentando e ela 

atravessa a cena, dirigindo-se para o salão enquanto os convidados vão-se afastando para 

dar-lhe mais espaço. Para raiva dos inimigos de Terezinha, o colunista social puxa aplausos 

para a dança dela enquanto Bené vai acompanhando-a ao piano, agora fora do 

enquadramento. Ela então se posta ao fundo do salão em que há uma imensa cortina.  

O mordomo, trajado a rigor como a maioria dos convidados, dá uma piscadela para 

Terezinha, acionando a abertura da cortina, o que produz subitamente um imenso palco para 

o que se vai apresentar em seguida. Esse palco é o que se denomina hoje de “cenografia 

criativa” em que um determinado ambiente é transposto de outro espaço (podendo até ser 

de exteriores) para uma cena através da montagem seca. Tem-se ainda o que Laurent Jullier 

e Michel Marie (2009, p.49) classificam com o tipo “vitrine”: “O espetáculo é organizado em 

profundidade, no sentido do eixo da objetiva. É, em parte, o modelo do teatro à italiana, da 

pintura de interior ou do music hall”. 

O show-exaltação de Terezinha tem início: ao som de acordes produzidos por 

instrumentos de sopro, têm-se reproduções estilizadas do Congresso e das colunas do 

Palácio da Alvorada, além de várias bandeiras ao longo de uma pequena rampa. Terezinha 

vem sambando discretamente do fundo para a frente do “palco”. Enquanto isso, há homens 

caracterizados como “malandros cariocas”, encenando a execução de trombones ao tempo 

em que ouvimos a performance de um pequeno coro, ausente da cena. Surgem 



 

 

 

  O Olho da História, n. 21, Salvador (BA), dezembro de 2014.                                     

                                           

 

 

percursionistas e um grupo de baianas, essas do modo como se tem até hoje caracterizadas, 

com variações, em desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro e São Paulo.  

Há um súbito corte – o que será constante nessa sequência musical de duração 

incomum para as chanchadas, seis minutos: tem-se uma reprodução da fachada do Palácio 

da Alvorada em dimensões iguais ao pé direito do salão da casa, como uma textura 

assemelhada àquelas que se têm com o recurso do back projection. Mudado o cenário, 

mudam-se figurinos e coreografias: tem-se um grupo de dançarinos e dançarinas, trajados a 

rigor, com luvas inclusive, e que dançam de um modo mais elaborado, pressupondo uma 

coreografia muito ensaiada – ao contrário da liberdade de movimentos, quer dizer, ausência 

de sincronia, dos passistas e das pastoras. Talvez não fosse muito descabido se associar 

esse trecho, de longos e fraques, com uma alusão ao baile de inauguração da nova Capital 

Federal. 

Há outro corte súbito, anunciado por um “chicote”, em que se dá destaque na imagem 

à percussão, à batucada, em síntese. Outro “chicote”, e têm-se reproduções gigantes de 

esqueletos de prédios, imagem “atravessada” por um sambista-acrobata, de novo as colunas 

do Palácio do Planalto. Há um deslocamento da câmera para destacar uma das cuias do 

Congresso, movimento que enquadra uma escultura de duas mulheres sentadas, cada uma 

delas puxando o cabelo em direção contrária à outra. 

Corte. O grupo que representa as baianas típicas vem em direção à câmera. Há um 

corte rápido para evidenciar a destreza de um percursionista tocando um tamborim. O 

espaço outrora ocupado pelo balé do fraque e do longo agora é dos sambistas e de seus 

movimentos individualizados. Outro “chicote”, e temos novamente o esqueleto de um dos 

anexos do Congresso, algo que remete à rampa do Palácio do Planalto, e homens exibindo-

se na capoeira. Compondo esse movimento estão também outros dançarinos com uma 

versão estilizada do chapéu de cangaceiro. Trata-se de um tipo social ao qual não se tem 

como relaciona-lo à inauguração de Brasília nem aos aspectos mais plásticos da ideologia do 

nacional-desenvolvimento que Brasília, meta-síntese do governo JK, simbolizava. O destaque 

visual para capoeiristas e cangaceiros se faz acompanhar de contraplanos para a percussão, 

alternado com realce para o naipe de sopros. 

 

O show da inauguração 

A parte mais “candanga” dessa longa sequência se dá a partir do momento em que 

alguns de seus figurantes caminham para o fundo do palco como se fossem para o 

“Congresso”. Surgem imagens bem coreografadas e bem enquadradas de ferramentas em 

movimento pelos “candangos”: enxadas, foices, picaretas e pás. Nesse ponto, esse quadro 

de trabalhadores busca reproduzir parte do terceiro ato de um show alegórico, escrito por 

Josué Montello, no dia 23 de abril de 1960, encerrando as festividades de inauguração de 

Brasília justamente quando estão em cena atores personificando José Bonifácio, 

bandeirantes, garimpeiros, sertanejos e litorâneos, conforme rememora Tamanini (1994, 

p.315):  

Cada um dos episódios era contrastado pela oposição de um velho, que 

simbolizava a rotina, em rasgos de pessimismo e maledicência. Ele era o vilão 
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da peça. Mas quando, por fim, ele manifestava a sua aversão à ideia da 

fundação de Brasília, oito tratores barulhentos invadiram a cena e 

inesperadamente, apareceu no céu um helicóptero, que logo pousou em pleno 

palco. Dele desceu um homem, de porte semelhante ao de Juscelino e, 
simbolizando o Presidente, a acenar para a multidão.  

Enquanto a multidão aplaudia freneticamente, o velho pessimista foi metido 

no helicóptero, que o levou para longe do cenário apoteótico. Fogos de 

artifício espocaram, iluminando e colorindo o céu, no encerramento do 

espetáculo e dos festejos de inauguração da nova capital brasileira. 

 

Há um corte com “chicote” no acima citado plano de Samba em Brasília. O grupo que 

representa, nessa sequência, uma escola de samba – na verdade, são componentes da 

agremiação Acadêmicos do Salgueiro – toma todo o palco. Várias mulheres porta-bandeiras 

vão se aproximando da frente do enquadramento. Todos eles formam uma espécie de 

guarda-de-honra para que Terezinha retorne ao seu canto-solo final com a execução da 

canção sendo encerrada do modo como ela se iniciou: com as firulas de Bené Nunes ao 

piano. Terezinha volta ao salão para curtir o sucesso do número. 

O canto de Terezinha se inicia partindo de um nacionalismo arybarrosiano para um 

palanque globalizado: 

No planalto de Brasília, 

vou mostrar ao mundo inteiro 

o sabor verde-amarelo 

do meu samba brasileiro. 

 

Em seguida, a solista associa tanto uma gíria de um colunista social a um neologismo 

e a (mais) utopia de um mundo que se esqueceu das barreiras entre as classes sociais:  

Gente pobre, gente rica, 

todos vão candongar. 

Vou cair no fandango, 

vou buscar meu candango, 

que é muito karr.  

 

Candongar é um verbo intransitivo, referindo-se a fazer candonga, mexericar. Já 

candonga comporta vários significados: amor, benzinho, a pessoa querida; lisonjas 

enganosas, falsos carinhos e contrabando de comestíveis para os subtrair aos direitos do 

consumo. E candongueiro é o lisonjeiro, o enganador, expressão proveniente da região do 

Porto (Portugal), onde significa impostor, mentiroso (GARCIA, 1958, p.818). 

Karr é uma expressão criada pelo falecido colunista social carioca Ibrahim Sued. Na 

época da produção desse filme, os colunistas sociais brasileiros já haviam construído certo 

prestígio nos diários das capitais, sendo que um dos mais famosos deles, Ibrahim Sued, ex-

fotógrafo, teria até canções carnavalescas com o seu nome. Independente das eventuais 

rejeições de outros jornalistas por esse tipo de trabalho, os colunistas sociais estavam 

apenas dando continuidade a um tipo de trabalho que atentava para um dos mais antigos 

valores de noticiabilidade ou valores-notícia: a veiculação de informação sobre pessoas que, 

em determinada sociedade, possuem também importância ou prestígio. Isso ocorre há mais 

de quatro séculos. Nas “folhas volantes”, do século XVII, havia notícia em torno da vida de 

celebridades, na época, aristocratas e família real; no século XIX, essas celebridades 

passavam a incluir pessoas da elite.          

         A estrofe seguinte ao verso do “muito karr”, como deixando para lá a união de classes 
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proposta atrás, começa colocando a sede do poder como símbolo de algo mais abstrato, 

mais amplo:  

Palácio da Alvorada, 

Bossa-nova de uma nova Canaã. 

Brasil que trabalha, 

Brasil de amanhã. 

Retrato do Brasil, 

o Brasil de J.K. 

 

            Como era de se esperar em celebrações personalistas como essa, há um país que se 

conhece como “de J.K.”, justamente aquele “que trabalha”, aquele do “amanhã”. O imã da 

rima acabou por trazer a esse discurso a Canaã (etimologicamente, “país da púrpura”), dos 

hebreus, a “Terra prometida” em síntese, que, diferentemente de Brasília, teria que ser 

reconhecida e (re)conquistada com grande luta. Mitologias hebraicas à parte, curiosamente, 

esse “Brasil de amanhã” já havia surgido nos versos de outra canção ufanista numa das 

sequências musicais de outra chanchada - Garota enxuta (1959) -, mais pontualmente nessa 

estrofe: 

O futuro é lá longe, 

onde está o porvir. 

Vamos trabalhar, 

um mundo novo construir. 
Pelas estradas do tempo, 

vamos conduzindo um ideal, 

fazendo o Brasil de amanhã, 

quando o progresso é natural. 

 

 

         Ainda que essa canção do filme Garota enxuta celebra o “Brasil de amanhã”, pois o 

Brasil de hoje, aquela época, não resistia a maiores análises do ponto de vista do 

macroplanejamento como analisa o historiador Boris Fausto (2001, p.432): 

Nem tudo eram flores no período de Juscelino. Os problemas maiores 

se concentraram nas áreas interligadas do comércio exterior e das 

finanças do governo. Os gastos governamentais para sustentar o 

programa de industrialização e a construção de Brasília e um sério 

declínio dos termos de intercâmbio resultaram em crescentes déficits 

do orçamento federal. Ou seja, o governo gastava mais do que 

arrecadava. O déficit passou de menos de 1% do PIB em 1954 e 
1955 para 2% do PIB em 1756 e 4% em 1957. 

 

        Acrescente-se aos dados acima, o fato de que, ao final do primeiro ano do governo JK, 

a taxa de inflação fora de 19,2%. Em seu último ano de governo, essa taxa passaria a 

30,9%. 

        Para fortalecer a alegoria dos versos da canção “Samba em Brasília”, o nome que 

batiza um movimento musical urbano, moderno – Bossa-nova-, compõe um verso, que 

remete a um texto antigo, “eterno”: Canaã. A canção vai-se encaminhando para seu final em 

direção à demagogia:  

Quando o povo vibrou, 

o gigante acordou, 

nunca mais vai dormir. 

 

     Analisando essa mesma sequência musical do filme Samba em Brasília com que 

estamos trabalhando, porém com outros objetivos, Mônica Kornis (2003, p.3) destacou três 

aspectos:  
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a) uma “síntese triunfal do popular, do nacional e do moderno”; 

b) a cidade de Brasília transformada pela diegese do filme Samba em 

Brasília no “centro da Nação” e  em “elemento integrador de todos os 

brasileiros e,  
c) o que consideramos mais propriamente cinematográfico: “A nova 

capital é, contudo, exclusivamente um cenário na construção 

ficcional, que a todos anima, mas que não opera nenhum tipo de 

transformação social”.  

 

         A última citação acima refere-se a Brasília como um cenário do filme em discussão, 

remete ela a esse termo como uma metonímia para uma ilustração de algo que não remete 

a nenhuma mudança, que não aponta para nenhuma utopia, para sermos mais conformes ao 

espírito de sua canção-título. Por outro lado, destacamos o elemento cenográfico 

propriamente dito na sequência acima como componente de uma alusão, levando em 

consideração o espaço como um elemento estruturante da narrativa fílmica, como um 

elemento da produção de sentido. O nosso argumento é que, “fundado na representação, o 

espaço contribui para a elaboração do mundo diegético. Nesse sentido, ele responde a uma 

das primeiras questões de qualquer narrativa: onde se passa a história?” (GARDIES,2007, 

p.82). E mais: “Longe de ser o mero cenário onde se desenrola a ação, o espaço é parceiro 

ativo da narração, pois intervém como uma das forças ativas da história”.  

            O crítico René Gardies (2007, p.82) fornece ainda um claro exemplo nesse sentido: 

“Se uma personagem entrar num lugar que lhe é interdito, adquire imediatamente o estatuto 

de 'transgressor' e até de fora-da-lei. Lugares e personagens são portadores (e até 

constituídos) de valores que podem ser permutáveis”. Ele vai mais além, afirmando que se 

encontra nessa relação o “próprio fundamento da atividade narrativa: entre a personagem e 

o espaço negocia-se constantemente uma relação associativa, feita de disjunção e de 

conjunção”.       

 

O gigante adormecido 

           O canto entusiasmado de Terezinha no filme Samba em Brasília – entre outras 

coisas, ao unir “gente pobre” e “gente rica” - talvez seja uma das ilustrações mais 

audiovisuais do discurso ideológico que se poderia ter no cinema brasileiro de ficção em 

1960, principalmente tratando-se, no caso, de uma comedia musicada carioca, 

pejorativamente chamada de chanchada. Ao afirmamos isso, levamos em consideração que, 

“por ser o instrumento encarregado de ocultar as divisões sociais, a ideologia deve 

transformar as ideias particulares da classe dominante em ideias universais, válidas 

igualmente para toda a sociedade” (CHAUÍ, 2008, p.96). 

  Esse “Samba em Brasília”, do filme homônimo, em sua apologia, fazia coro a dois 

hinos então recentemente criados para a nova Capital Federal. Neles está também a citação 

do mesmo “gigante” que dorme no nosso “Hino Nacional Brasileiro”, o que nos leva a pensar 

se essas três canções fizeram parte de um concurso no qual havia uma regra, obrigando-se 

a referência a tal figura mitológica. Os cânticos referidos são “Hino a Brasília” (Geir Campos- 

N. Almeida), que é o oficial, e “Brasília, Capital da Esperança” (Cap. Furtado - Simão Neto), 

que é o mais popular na região. Por sinal, o rico campo semântico em torno do gigante que 

“dorme em berço esplêndido” já havia sido trazido à tona antes da canção “Samba em 
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Brasília” (de Bené Nunes) e dos dois hinos citados serem compostos. Ela se encontra ao final 

do texto, sem identificação, de um dos partidários da mudança da Capital Federal, chamados 

de “mudancistas” e publicado no Boletim Geográfico, de maio-junho de 1957 (SILVA, 1997, 

p.68):  

Quando ainda recém-formado, fui clinicar no interior, bem como no 

centro do Brasil, senti um choque emocional maior, talvez do que 

deve sofrer o imigrante ao deparar-se em terras estranhas [...] Aos 

olhos ofuscados pelas frivolidades luminosas do litoral, a primeira 

impressão foi de haver ultrapassado, sem saber, nossas fronteiras e 

caído num meio estranho [...] No momento atual, pode-se dizer o 

mesmo que somente o impacto de um acontecimento extraordinário 

assim heroico será capaz de despertar este gigante adormecido, 
acordando-o para a plena posse de si mesmo, para a tomada de 

consciência de sua grande missão histórica. O caminho do Planalto 

será pra o Brasil a verdadeira estrada de Damasco.  

 

       A apologia do primeiro hino se constrói, em termos gerais, em dois movimentos: 

no primeiro, haveria um movimento nacional em torno do feito, generalização que superaria 

todas as barreiras regionais e de classe: 

Todo o Brasil vibrou, 

e nova luz brilhou 

quando Brasília fez sua maior glória. 

Com esperança e fé 

era o gigante em pé, 

vendo raiar outra alvorada 

em sua história com Brasília no coração, 

epopeia a surgir do chão.  

 

            O segundo e último movimento do primeiro hino citado destaca a figura do 

trabalhador braçal, imigrante logicamente, que se torna aqui a síntese da particularidade que 

se quer tomar como representante de uma superação de classes: 

O candango sorri feliz, 

símbolo da força de um país, 

capital de um Brasil audaz. 

Bom na luta, melhor na paz. 
Salve o povo que assim te quis, 

símbolo da força de um país. 

 

  Mas que simbologia é essa que se denomina por uma palavra – candango - que é 

uma ofensa?   

      A apologia do segundo hino citado se constrói dessa forma:  

a) descrição:  

Em meio `a terra virgem desbravada, 

na mais esplendorosa alvorada, 

feliz como um sorriso de criança, 
um sonho transformou-se em realidade. 

Surgiu a mais fantástica cidade 

“Brasília, Capital da Esperança”;  

 

b) exortação:  

Desperta o gigante brasileiro, 

desperta e conclama ao mundo inteiro 

num brado de orgulho e confiança. 
Nasceu a linda Brasília, 

a “Capital da Esperança”.  

 

c) remissão ao “espírito empreendedor” do povo paulista:  

A fibra dos heroicos bandeirantes 

persiste nos humildes e gigantes, 

que provam com ardor sua pujança 
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nesta obra de arranjo que é Brasília. 

Nós temos a oitava maravilha: 

Brasília, “Capital da Esperança”. 

 

 

 

            Para Luiz Sérgio Silva (1997, p.109), os bandeirantes e os trabalhadores braçais 

imigrantes, combinados na ação, apontavam para a promessa de algo muito mais amplo: 

Os aventureiros (pioneiros e candangos) foram treinados para a 
liberdade. Criou-se um ambiente, que não deixava ao acaso o lugar 

da espontaneidade: um campo onde sua existência estava prevista. 

Foi isso que animou mentes sonhadoras de todo o mundo. O lugar foi 

criado para servir a outros objetivos (os mais importantes deles eram 

a refundação do Brasil e a determinação de uma identidade nacional), 

mas isso é também importante porque o acaso deve ser incorporado 

à ciência da cultura. 

 

O candongar e a união de classes 

A imagem de JK como um novo bandeirante foi também usada na campanha 

sucessória do mesmo ao apoiar o candidato do PTB, marechal Lott. Um dos outdoors 

espalhados por Brasília, em 1960, mostrava o último, fardado, com a espada em direção ao 

solo, em posição de sentido do lado esquerdo desses dizeres: “LOTT AVANTE BRASÍLIA!” No 

alto e no centro, estava o rosto de Getúlio Vargas sorrindo e voltado em direção ao militar e 

os dizeres: “P.T.B. VARGAS PLANEJADOR DO RUMO AO OESTE: BRASÍLIA. Na mesma altura, 

mas do lado esquerda próximo à imagem de JK, estava escrito: “P.S.D. JUSCELINO O 

Grande BANDEIRANTE DO SÉCULO EXECUTOU”. JK está convenientemente vestido como se 

fora um bandeirante de quadro histórico, ou seja, calçado. Curiosamente, essa imagem de 

JK foi utilizada pela Editora Abril, nos anos 1980, solitariamente na lombada do volume da 

coleção Nosso Século referente ao período 1945-1960.  

A associação de JK com os bandeirantes traz-nos à tona também uma observação do 

historiador cultural inglês Peter Burke (2004, p.81) quando ele se refere a imagens de 

indivíduos como “encarnações de ideias ou valores” e como um recurso muito usado para o 

“problema de tornar concreto o abstrato. [...] Na tradição ocidental, um conjunto de 

convenções para a representação do governante como heroico, na verdade um super-

homem, foi estabelecida na Antiguidade clássica”. 

Como se sabe, a expressão “Capital da Esperança” é de autoria de André Malraux, que 

a pronunciou em discurso em Brasília em agosto de 1959. Uma de suas expectativas 

manifestadas na ocasião era a de que aquela cidade em construção seria “a mais audaciosa 

do Ocidente”, a “primeira capital da nova civilização” e que faria “renascer a nobreza do 

mundo”. JK capitalizou bem o epíteto malrauxiano em seu discurso de inauguração da 

Novacap em 21 de abril de 1960: “[No] país inteiro, sentimos raiar a grande esperança, a 

companheira constante em toda esta viagem que, hoje, concluímos. [Em] todos os instantes 

[...], foi a esperança valimento nosso. [...] Olhai agora para a Capital da Esperança do 

Brasil”. 

A despeito de sua bela melodia, o “Samba em Brasília” (também conhecido como 

“Novo Tempo”), que, com os acima citados, compõe uma trilogia de uma utopia, não nos 
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engana em sua política. Aqui, como já surgiu em outras canções, o que era manifestação de 

minorias torna-se ícone de um Estado – o brasileiro, visto como um produto pronto para ser 

facilmente identificado no mercado mundial de nacionalidades. A união dos extremos da 

escala social vai-se dar através de um neologismo (“candongar”), que tem em sua 

etimologia - que se busca esquecer ou não se buscar -, uma conotação pejorativa: candango 

era o apelido ofensivo com que os escravos aportados ao Rio de Janeiro davam para os 

portugueses, seus mercadores.  

Candango, na origem, significa “gente ruim”, “imprestável”, “ordinária”. Com essa 

etimologia, é, no mínimo curioso, que candango tenha servido como expressão para 

identificar os trabalhadores braçais imigrantes que trabalharam na construção de Brasília. 

Que a simples construção de uma nova capital federal no meio do Brasil tenha se tornado, 

em vários discursos, uma retomada de uma utopia, que o Canaã da letra sinaliza é, hoje, 

algo difícil de se entender. A ânsia utópica do samba em pauta é tão pretensiosa que chega 

até pôr em movimento o nosso “gigante adormecido” do nosso “Hino Nacional”. Utopia que 

carrega várias significações conforme a leitura crítica de Luiz Sergio Silva (1997, p.14): 

A ‘década da utopia’ (1954-1964) foi marcada pela perda do pai 

(Getúlio Vargas) e a busca de um novo centro. A construção de 

Brasília (aventura em escala social) materializa esse momento de 

pré-maturidade em que a busca da felicidade constituiu-se como 

obtenção de prazer (a criação e não só como afastamento do 
desprazer (o que geralmente produz mal estar). O tão famoso ‘clima’ 

da época (Brasília, Bossa-nova, Cinema Novo, desenvolvimentismo, 

arte engajada, reformas de base, revolução) caracterizava-se pelo 

experimentalismo eufórico dos momentos de mudança acelerada. O 

complexo de inferioridade e a passividade pareciam superados. 

Fantasias de onipotência de todos os matizes eram gestadas. 

 

O fato é que, ao seu modo, com sua utopia e seus limites, o filme em discussão estava 

entrando numa longa guerra em torno dos significados da edificação da nossa Capital 

Federal. Se formos nos restringir apenas ao ciclo das chanchadas, as piadas em torno do 

tema da mudança da Capital Federal do Brasil na segunda metade dos anos 1950 foram 

muitas e, em alguns casos, fortemente derrisórias. Analisando essa e outras posturas 

relativas ao tema em pauta, o economista carioca Carlos Lessa (2001, pp.289;356;358), em 

sua longa crônica O Rio de todos os brasis, observa:  

 

a) o Rio aceitou Brasília como uma piada. Lá seria a terra do famoso 

“amarelo Brasília” em contraste com a morenice carioca. O Rio, 

acostumado a renascer pelo Centro à lá Paris, a afirmar-se com a 

Copacabana Princesinha do Mar, não acreditava numa construção, 

que seria feita no interior desocupado; 

b) isto era facilmente admissível pelo carioca, que, em sã consciência, 
não acreditava que ninguém fosse acelerar a partida do paraíso para 

o isolamento do planalto central; 

c) não houve nenhum balanço do que seriam as perdas objetivas e de 

raio de manobra a longo prazo com a mudança da sede do poder e 

seu complexo de atividades complementares para o planalto; e  

d) encantado com a própria imagem, seguro de ser a Cidade 

Maravilhosa, subestimou a Novacap e reservou-se a denominação de 

Belacap.  

 

       No entanto, ainda no filme em discussão, será outra proletária, a copeira 

pernambucana (Nancy Wanderley), que, numa frase meio-solta, no meio da cozinha, fornece 
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a sua contribuição “autêntica”, do “povo” a uma face espetacular dos projetos nacional-

desenvolvimentista no Brasil no final dos anos 1950. Ela está reclamando das 

desonestidades de alguns açougueiros cariocas e diz, sem que nem pra quê, sem nenhuma 

base empírica ou experiencial, o seguinte: “Lá em Brasília, há mais respeito. É por isso que 

eu quero ir pra Brasília. Lá, esses caras [os açougueiros] não folgam assim”. 

O filme dirigido por Watson Macedo em 1960 usa o título de uma canção de 1957 e de 

uma canção homônima menos conhecida, como um chamariz mercadológico pré-inauguração 

de Brasília. Mais uma ludibriagem nas expectativas do público a partir do nome do filme. A 

canção interpretada pela cozinheira-sambista favelada, como frisamos, não tem nada a ver 

com as tramas de Samba em Brasília se trata da única oportunidade em que Eliana canta 

nesse filme em que, por sinal, para variar, ele não é uma cantora. O fato de a canção não se 

relacionar com a diegese do filme mostra o caráter mercadológico da produção desde seu 

título falso. Essa falsidade, na verdade, se inicia em parte significativa do próprio cartaz do 

filme. 

 

As funções do cartaz 

O cartaz do filme Samba em Brasília, também reproduzido nas capas das embalagens 

em VHS, tem como cor dominante, em seu fundo e nas letras do título, o ocre, remetendo 

alegoricamente à terra. Mas essa remissão não se acompanha das imagens de tratores e de 

escavadeiras, não há qualquer máquina. O desenho estilizado de uma coluna do Palácio da 

Alvorada, na cor branca, domina mais de dois terços da imagem no sentido vertical. Não è à 

toa que isso se dá – na verdade, é um emblema da cidade, utilizado tanto em logomarca da 

revista Fatos & Fotos como num modelo do Simca Chambord -, pois a conjugação de leveza 

de sua estrutura com o peso que ela sustenta gerou perplexidade entre os engenheiros em 

todo o mundo. O segredo do engenheiro-calculista Joaquim Cardozo para materializar os 

sonhos do arquiteto Oscar Niemeyer foi utilizar 20 por cento de ferro nas tramas das colunas 

quando o usual àquela época era apenas seis por cento. Há a genialidade de Cardozo nos 

cálculos que dão leveza e firmeza às delgadas lajes do Palácio do Itamaraty (Ministério das 

Relações Exteriores) e na cúpula invertida da Câmara dos Deputados. 

          Na parte mais alta da citada estilização de uma coluna do Palácio do Planalto no 

cartaz do filme em discussão, atravessando-a, há dois passistas cujos trajes acompanham os 

tons do fundo e da coluna. Na parte baixa e à direita, tem-se um desenho de uma moça, 

assemelhando-se a Eliana, com os trajes costumeiros e porta-bandeira, inclusive a loura 

peruca Luís XV. No pequeno estandarte que ela segura, listam-se, pela ordem, de cima para 

baixo, os nomes dos músicos do filme: Francisco Carlos, Aracy Costa, Odete Amaral e Bené 

Nunes.  Na parte baixa da coluna, estão os nomes dos coadjuvantes. Na parte alta do cartaz, 

mas em tamanho reduzido, há desenhos de sambistas e “cabrochas”, tendo ao fundo deles 

mais desenhos da citada coluna, agora interligada a outras. 

Por sinal, a dimensão que os desenhos das colunas do Palácio do Alvorada foi 

ganhando no imaginário nacional até muito antes da edificação do mesmo pode ser 

percebido no projeto de brasão de armas da futura Novacap, de autoria do ministro da 

Guerra de JK, Marechal Lott: um sol nascente, uma das citadas colunas e uma coroa, esse 
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último item traindo uma nostalgia monárquica bem fora de hora. Quanto ao tema do 

amanhecer talvez ele tenha uma inspiração mais remota, um texto de 1924, especialmente 

nesse trecho: “Há dois ideais patrióticos em luta – um ideal de pigmeus e um ideal de 

gigantes; um que representa o Brasil como coisa feita (ou quase acabada) e outro, que o 

olha como o primeiro a despontar de uma alvorada” (NOGUEIRA, 1924, p.91).  

A vassoura de JQ 

          No entanto, bastou se passar apenas um mês da troca de governo de JK para Jânio 

Quadros que o Palácio Alvorada – que havia sido carregado de sentido durante as obras de 

construção de Brasília – fosse simbolizado como uma metonímia de corrupção nos versos da 

marchinha carnavalesca “Pega na vassoura” (Armando Castro – Mário Vieira): 

          Eu vou pegar a espada do ML 

           E o salva-vidas do patrício AB. 

           Vou levar tudo no avião do JK, 

           Só vou deixar a vassoura do JQ. 

           Pega a vassoura, meu povo. 
           É madrugada. 

           Vamos limpar o Palácio 

           Da Alvorada. 

 

A marchinha usa e abusa das siglas com que eram conhecidos alguns dos político 

mais famosos à época – fevereiro de 1961 – no Brasil: ML: Marechal Lott; AB; Adhemar de 

Barros; JK e JQ: Jânio Quadros.  

           O Palácio da Alvorada encontra-se ainda figurado na heráldica oficial. O brasão atual 

do Distrito Federal, instituído pelo Dec.11, de 12 de setembro de 1960, adota as cores verde, 

amarelo e branco (referindo-se ao pavilhão nacional), idealizando a forma de uma coluna do 

Palácio da Alvorada. Ao centro, há um escudo quadrangular com a seguinte inscrição em 

latim: Venturis Ventis, que significa “Aos ventos que hão de vir”.  

Pelo que se tem da precária descrição mais acima, o cartaz do filme poderia sugerir 

um enredo que tratasse de algo relacionado com as aventuras ou desventuras de uma escola 

de samba na Capital Federal. Mas, não. A celebração de Brasília aproximadamente seis 

meses antes de sua inauguração consome apenas seis minutos de todo o filme e, assim 

mesmo, repetimos, num número musical, deslocado da trama, e possivelmente oriundo de 

outra filmagem, pois nem mesmo comporta contraplanos de sua plateia na mansão. Demos 

tanta importância assim ao cartaz do filme em discussão, pois, segundo levantamentos 

estatísticos feitos por Abraham Moles (2005, p.220), o mito da felicidade é um dos oito mais 

importantes tipos de motivação simples de uma propaganda gráfica. Os outros tipos de 

motivação simples são: produtos alimentares, a saúde, o sucesso, o conforto, o prestígio e o 

poder. Moles (2005, p.56) destaca ainda a função criadora desse instrumento de 

comunicação: “O cartaz [...] é um dos criadores de desejos e um dos transformadores dos 

desejos em necessidades, que servem para fazer girar o mecanismo de consumo”. Nesse 

sentido é que entendemos que um eventual espectador motivado pela imagem do cartaz 

possa ter se frustrado com o que acontece ao longo do filme uma vez que o que ali está 

retratado não chega a 10 minutos e não há nenhuma locação na Capital Federal. 

  A canção-título da comedia carioca Samba em Brasília, como vimos, propõe, além de 

uma utopia em torno de Brasília, um momento de “suspensão da descrença” com uma 
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espúria ideia de união de classes. No entanto, contrariando o seu discurso, o final desse 

filme não consuma essa união através do improvável casamento da porta-estandarte e 

cozinheira com o filho do patrão burguês. Apesar de não gostar muito de sua noiva, o jovem 

pianista (clássico) decide realmente ficar com ela. Posturas sociais conservadoras como 

essas eram a tônica no ciclo da chanchada, como se pode ver nas comedias O petróleo é 

nosso (1954), De vento em popa (1957), Depois eu conto (1956) e Rico ri à toa (1957). Em 

ambas, os seus galãs (John Herbert e Cyll Farney, respectivamente) acabam se 

comprometendo com as noivas recomendadas pela sua família, atendendo a ditames 

financeiros, mas não sentimentais. Em Depois, eu conto (1956), o frentista (Anselmo 

Duarte), que esconde a sua condição social para namorar uma moça de classe alta (Ilka 

Soares), ao final da narrativa, volta para a sua vizinha, uma modista (Eliane Macedo). Na 

comedia Rico ri à toa, a filha do taxista-protagonista (Zé Trindade), subitamente enriquecido, 

finda o filme, casando-se com um colega do seu pai, contrariando os desejos de sua mãe 

(Violeta Ferraz), de que ela entrasse no “café society”. 

 Terezinha, então, retorna ao morro, após viver intensamente os seus momentos de 

Cinderela-acima-das-classes, volta a frequentar os ensaios de sua escola de samba e retoma 

o seu namoro com um sambista da mesma comunidade. Antes disso, sem querer, ela 

acabara por nos mostrar, na defesa entusiasmada das utopias da canção-título do filme em 

discussão, que “[o] momento essencial de consolidação social da ideologia ocorre quando as 

ideias e valores da classe emergente são interiorizados pela consciência de todos os 

membros não-dominantes da sociedade” (CHAUÍ, 2008, p.101). Quando isso não ocorre, o 

discurso dominante trata de generalizar o que seria apenas um discurso de classe, da classe 

no poder, como se pode depreender desse trecho do segundo parágrafo do discurso de JK na 

inauguração da “Capital da Esperança”: 

Não vos preciso recordar, nem quero fazê-lo agora, o mundo de 
obstáculos, que se afiguravam insuportáveis para que o meu governo 

concretizasse a vontade do povo [grifos nossos], expressa através 

de sucessivas constituições, de transferir a Capital parta este planalto 

interior, centro geográfico do País, deserto ainda há poucas dezenas 

de meses.                                   
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