
A Cultura FM apresenta MINUTO DA MEMÓRIA CANDANGA, uma produção do 

ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL.  

Abril é o mês de aniversário da nossa tão sonhada e planejada Brasília, capital federal. E 

para comemorar os 58 anos, o Arquivo Público do Distrito Federal, em parceria com o 

Museu Nacional da República e a Universidade de Brasília, abriram no dia 17 de abril a 

exposição “Do Risco ao Riso: a construção de Brasília nas caricaturas da imprensa (1957-

1960). A mostra ficará aberta até o dia 6 de maio. A visitação acontece de terça-feira a 

domingo, das 9 horas às 18h30, no Espaço Conexão 20 do Museu Nacional da República, 

em Brasília.    

O MINUTO DA MEMÓRIA CANDANGA é um espaço dedicado para você conhecer um 

pouquinho mais sobre o Distrito Federal.  

Nem todas as pessoas concordavam com a mudança da capital federal para Brasília. E 

os principais jornais do país, especialmente do Rio de Janeiro, antiga capital, publicavam 

críticas diretas, por meio de caricaturas, à construção e ao deslocamento do poder para 

o Planalto Central.  

Foi assim que o Arquivo Público do DF, em parceria com o Museu Nacional da República e a 

Universidade de Brasília, selecionou 38 charges e caricaturas, entre críticas de aceitação, sempre 

sob a perspectiva do humor, para a mostra. Ao tempo em que as charges criticam a construção, 

também é possível encontrar desenhos animados com tecnologia de mapeamento digital, 

ilustrando as etapas que antecederam a construção e momentos decisivos no governo Juscelino 

Kubitschek, formando uma linha do tempo. Todos os documentos originais da exposição “Do 

Risco ao Riso” foram extraídos do fundo NOVACAP, sob custódia no Arquivo Público do DF. 

Fique atento na programação cultural. Dia 21 de abril, às 16 horas, haverá roda de conversa com 

a curadora e historiadores. Dia 24 de abril, às 17 horas, acontece a visita guiada com a curadora, 

Georgete Medleg Rodrigues, professora do curso de graduação em Arquivologia e do Programa 

de Pós-graduação em Ciência da Informação da UnB.  

A iniciativa da exposição surgiu há exatos 20 anos, conforme destaca a curadora e professora 

Georgete: 

--------------------------------- SONORA CURADORA GEORGETE --------------------------------- 

O projeto da exposição Do Risco ao Riso teve início em 1998 a partir de uma pesquisa 

no Fundo NOVACAP, sob custódia do Arquivo Público do Distrito Federal. Os objetivos 

principais da exposição são, primeiramente, contar um pouco a história de Brasília sob 

a perspectiva da oposição à constrição da capital. Outro ponto é divulgar novas fontes 

de pesquisa e do papel do Arquivo Público na sua preservação. Na exposição estão 38 

charges ou caricaturas que sintetizam a oposição à obra que eram veiculadas nos 

principais jornais do país, no caso, o Rio de Janeiro, que era então a capital do país. 

 

Vale ressaltar que a ação educativa da mostra foi realizada pelos estudantes do Curso de 

Graduação em Museologia da UnB. A atividade é uma ação realizada de forma colaborativa, 

sendo todos os participantes membro voluntários, em defesa da cultura no Distrito Federal. 

O Arquivo Público do Distrito Federal convida todos os ouvintes para visitar a exposição 

Do Risco ao Riso, aberta de 9h às 18h30, de terça a domingo, até o dia 6 de maio.  



Se você, ouvinte, ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre a história de 

Brasília, as portas da instituição estão sempre abertas de segunda a sexta-feira, em dias 

úteis, de 9h às 17h, sem intervalo de almoço. As visitas espontâneas ocorrem no Setor 

de Garagens Oficiais Norte (SGO) - Quadra 05 - Lote 2. Os agendamentos de visitas em 

grupos e atendimento à distância podem ser feitos pelo e-mail 

arquivopublico@arpdf.df.gov.br. Mais informações pelo telefone (61) 3361-7739. 

Conheça também o nosso site www.arpdf.df.gov.br. Curta e compartilhe nossas 

postagens nas mídias sociais (Instagram, Facebook e Twitter), digitando apenas “Arquivo 

Público do Distrito Federal”. 

A Cultura FM apresentou MINUTO DA MEMÓRIA CANDANGA, uma produção do 

ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL.  

mailto:arquivopublico@arpdf.df.gov.br
http://www.arpdf.df.gov.br/

