
BRASÍLIA
Mais do que a realização de um sonho, 

o chamado para o futuro!

Escultura 'Meteoro', de Bruno Giorgi, espelho d'água do Palácio Itamaraty, 
Ministério das Relações Exteriores
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Brasília. Coração do Brasil. Cidade 
escolhida, que exige um olhar atento 
para apreender tamanha beleza. 

Sensibilidade para compreender suas cur-
vas, o porquê dos seus traços, a sabedoria 
contida em suas formas.

A construção dessa cidade não repre-
senta o fim de uma grandiosa e admirá-
vel obra, mas sim o ponto de partida para 
um povo que tem as cores e os aromas de 
um país.

Um povo que tem a missão de ampliar 
horizontes, resgatar o que é nobre e 
elevado, espalhar bondade pelas quatro 
direções indicadas por sua bandeira, 
incentivando e fortalecendo o amanhecer 
de uma nova nação.
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1
Brasília, suas histórias, suas 

cores, seus amores

Ela chegou um pouco contrariada. Ele, cheio de 
sonhos. Outro veio pelo gosto da aventura. A 
outra com a esperança do renovar. Alguns vie-

ram empurrados pelos acontecimentos. Outros tantos 
viram no novo lugar um recomeço. Uns por ela passa-
ram. Muitos nela ficaram. Diante da terra vermelha 
que a chuva transforma em lama e a seca em “talco”, 
de sua vegetação ímpar que se faz bela somente para 
olhos que sabem ver, de seu céu deslumbrante e sua 
arquitetura única, nenhum dos vindouros passa indi-
ferente, ame-a ou deteste-a, esse sempre foi o lema. 
Filhos dos candangos, aventureiros ou sonhadores 
os já nascidos na capital da República personificam 
a singularidade da cidade, a de ser uma e tantas ao 
mesmo tempo, porque produto da mistura de tantos 
brasis, de tantos sotaques, raças e etnias. A pergunta 
tão comum aos brasilienses – de onde você vem? – 
é a máxima expressão de seu processo de formação 
social que, poucos sabem, não se encerra no ato de 
sua construção. 

Brasília é processo, é um fazer-se que não se encerra 
nos mil dias de sua construção.

Conta a história que desde os anos 1600 o desejo 
de ocupar os sertões do Brasil surge em relatos. E foi 
em 1883 que esse querer toma ares de premonição 
com o sonho de Dom Bosco, quando este localiza na 
faixa compreendida pelos paralelos 15 e 20, entre os 
Andes e o Oceano Atlântico, o lugar no qual “quando 
vierem explorar as riquezas escondidas neste pla-
nalto, surgirá aqui a terra prometida, onde jorrará 
leite e mel. Será uma riqueza inconcebível”. Em 1891 
Brasília ganha realidade na letra constitucional, no ano 
seguinte ganha materialidade com o início da Missão 
Cruls que, ao longo dos anos demarca o “Quadrilátero 
Cruls”, hoje Distrito Federal. Em 1922 ganha nome, 
Vera Cruz, e pedra fundamental. E no governo de JK 
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ganha projeto e sua realização, tal 
como prometido, em 21 de abril de 
1960, sob o júbilo dos candangos, 
inaugura-se a nova capital, fruto 
do querer, do sonhar, do fazer, do 
construir.

Abordar Brasília como processo 
permite questionar sobre o tama-
nho de seu empreendimento. Seria 
obra do acaso? Qual teria sido a 
força motriz que fez com que a 
chama dessa ideia não se apagasse 
nos corações brasileiros? Que fato-
res explicariam a insistência his-
tórica da localização geográfica 
do que hoje se apresenta como 
Brasília?

O livro “Revelações Inéditas da 
História do Brasil”, de Roselis von 
Sass, elucida, de forma surpreen-
dente, as conexões do passado 
dos povos nativos do Brasil com 
os incas, demonstrando de que 
maneira a forte vontade de cons-
trução de uma cidade se perpe-
tua ao longo dos séculos dentro 
dos corações humanos. Ao traçar 
tais conexões Roselis von Sass nos 
remete a um processo que vai para 
além da História, tal como a apren-
demos, um tempo de conexões 
entre povos e entre planos, entre 

o espiritual e o material. Por meio 
dos escritos dessa autora, torna-se 
mais nítida a missão de Brasília: 
de conectar, reunir, elevar. 

No conduzir de sua missão o 
sonho se faz materialidade nos 
escritos, nos traços, nos proje-
tos e na cidade. E no quadrilá-
tero começa a ganhar formas um 
avião que traçou sua rota de voo 
para alguns passageiros, não para 
todos, não para os que o construí-
ram, mas esses ficam, apropriam-
-se do sonho, entendem a missão 
e misturam-se, conectam-se, dão 
vida às linhas retas, plantam árvo-
res que dão frutos, criam um novo 
sotaque, criam esquinas, domam 
a terra vermelha e espalham ipês 
rosas, amarelos, brancos que no 
auge da mais dura seca explodem 
em cores, em beleza, misturam-se 
ao céu azul, ao pôr do sol sem igual 
que descansa no horizonte do pla-
nalto central. É no ciclo dos ipês 
que nasce o brasiliense, é no ciclo 
dos ipês que os filhos dessa cidade 
sentem o júbilo da gratidão. É no 
ciclo das estações que (re)faz-se a 
cidade e sua missão. E esse fazer-

-se cidade se conecta ao fazer-se 
pessoa no mundo, pois nunca 

estamos prontos, somos 
ciclos, somos processos, 

somos devires.
 

Floração do Ipê Roxo, abundante na cidade de Brasília
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A capital do país está sediada na região central do Brasil. Afinal, 
qual seria o motivo para a construção de uma nova cidade, tão 
admirável e monumental, em uma região antes distante dos 

grandes centros? E por qual razão essa cidade foi construída de forma 
tão rápida e intensa, a partir de um esforço gigantesco e concentrado 
por uma parte do povo brasileiro?

Observando atentamente a História do Brasil, verifica-se que a ideia 
de construção de uma nova capital perpassa os séculos, recebendo a 
contribuição de personagens de nossa História. Desde a Constituinte do 
Império, por meio de José Bonifácio, passando pelo período do Império, 
até chegar na Proclamação da República, o conceito de Brasília como 
nova capital do país se manteve vivo no ideário brasileiro. 

A primeira Constituição da República, elaborada em 1891, já previa a 
mudança da capital do país para seu interior. Naquela época, durante o 
governo de Floriano Peixoto, foi constituída a Comissão Exploradora do 
Planalto Central do Brasil, que demarcou uma grande área considerada 
adequada para a futura capital. Algumas décadas mais tarde, em 1922, 
foi lançada a pedra fundamental da futura capital, perto da cidade de 
Planaltina, que atualmente integra o Distrito Federal. 
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Brasília, uma visão espiritual

Pira da Pátria e da Liberdade, arquiteto Oscar Niemeyer



Em 1952, o Congresso Nacional aprovou lei determinando a realiza-
ção de estudos para a edificação da nova capital, os quais foram concluí-
dos em três anos. Como resultado desses estudos, foi demarcada a região 
escolhida e aprovada em 1955 pelo presidente Café Filho. Nesse mesmo 
ano, o candidato à presidência da República, Juscelino Kubitschek, pro-
meteu, em comício, transferir a capital do país para o Planalto Central 
caso fosse eleito. Com isso, ao longo de seu governo iniciado em 1956, 
ocorreu a implementação desse grandioso projeto. 

Em outras palavras, a ideia de construção da nova capital permeia a 
nossa História, até sua efetiva realização, em uma forte conjunção de 
energias culminando na inauguração de Brasília em 21 de abril de 1960. 

Afinal, podemos crer que tamanho empreendimento feito por uma 
parte do povo brasileiro seria apenas obra do acaso? Ou qual a força 
motriz que fez com que a chama dessa ideia não se apagasse nos cora-
ções brasileiros desde a Independência do país de Portugal?

Para podermos depreender, de um ponto de vista espiritual, a motiva-
ção para a construção dessa cidade monumental, recorremos às eluci-
dativas palavras da escritora Roselis von Sass:

“Atrás de cada acontecimento está uma vontade superior! Uma 
sábia previsão e uma condução firme! Não existem acasos.”

A autora adentra na névoa que encobre o passado não só do Brasil, 
mas da América do Sul e até de outro continente, a Atlântida, esque-
cidos no decorrer da História da humanidade, e nos faz vislumbrar as 
ligações entre os acontecimentos do passado e o desenrolar da História 
mais recente, que culminou na construção de Brasília.

Assim, podemos conhecer um pouco da vida, da cultura e das reali-
zações de povos que habitaram a América do Sul e a Atlântida, que em 
determinado momento se uniram com antigos habitantes do território 
que hoje chamamos Brasil, desvendando os fios da tecedura do destino 
que conectam o longínquo passado da História humana aos aconteci-
mentos de nosso passado mais recente.  

 



Ao visualizarmos as conexões entre povos e pessoas no decor-
rer de séculos, encontramos o ponto de ligação entre o passado 
dos povos que habitavam a América do Sul, muito antes da che-

gada dos europeus, e os acontecimentos que vieram a se concretizar no 
século XX.  

Povos espiritualmente evoluídos e profundamente conectados à natu-
reza viviam há muitos séculos na América do Sul. Na região correspon-
dente aos países andinos viviam os incas e os povos a eles relacionados.  
Um enorme reino foi construído, com cidades interligadas por longas 
estradas que atravessavam regiões repletas de montanhas e abismos. 

Esse reino abrangia a região que hoje corresponde a diversos países 
andinos, chegando até o Brasil. Um povo construtor de cidades e estra-
das! A radiante Cidade do Sol (hoje Cuzco, no Peru) foi interligada à 
Cidade da Lua (hoje La Paz, na Bolívia), bem como às diversas cidades 
do Império Inca, como Cajamarca, Tiahuanaco, e outras, por meio des-
sas estradas. Em seu livro “A Verdade sobre os Incas”, a autora Roselis von 
Sass elucida diversos aspectos espirituais e culturais ao longo de alguns 
momentos marcantes da vida dos incas e dos povos a eles ligados:

Os incas daquela época viviam como desde os primórdios: em harmonia 
com as leis da Criação. O anseio por perfeição espiritual ainda tomava 
conta de seus corações. Não, eles não se modificaram. Somente as cida-
des onde moravam, mudaram. Em lugar das pequenas casas de pedra de 
outrora, erguiam-se agora palácios e templos, todos eles ricamente orna-
mentados com ouro. Dignos de serem vistos, eram os jardins de ouro. Os 
arbustos e flores de ouro ali existentes pareciam ter brotado da terra. As 
flores eram obras de arte elaboradas com a mais fina filigrana de ouro. 
Também os pequenos pássaros de ouro com as asas abertas, empoleirados 
nos galhos mais grossos, eram incomparáveis. 
Os incas comiam em pratos de ouro e bebiam em taças de ouro, e suas 
mulheres enfeitavam-se com pérolas e pedras preciosas. Elas usavam 
sandálias de ouro e entreteciam fios de ouro também nos seus vestidos 
brancos sem mácula.
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Incas, os construtores de cidades 

e estradas
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Os peritos em água represaram 
a água situada em regiões altas e 
fizeram tubulações de pedra atra-
vés das quais ela corria por milhas, 
abastecendo os seres humanos e 
irrigando os campos de cultivo. 
Também a mais longa estrada da 
Terra, a Estrada do Rei, estava 
pronta naquele tempo. 
Os incas possuíam, decerto, o 
mais organizado Estado que havia 
naquela época. O grande reino que 
realmente se expandia nas quatro 
direções do céu, somente se tornou 
assim tão grande devido aos povos 
que no decorrer do tempo se ligaram 
aos incas. Os próprios incas sempre 
permaneceram em minoria. 
Todos os príncipes, reis e chefes de 
tribos enviavam seus filhos e filhas 
para as cidades incas, a fim de 
aprender o máximo que pudessem. 
E, se possível, descobrir o mistério 
que envolvia os incas. 

Os incas eram realmente um povo 
extraordinário. Consideravam seus 
bens terrenos como se não perten-
cessem a eles, mas como proprie-
dade da Terra. Diziam:

“Todas as pedras, todo o ouro e 
todo o alimento vêm da Terra, 
nela permanecendo. Nem o 
mínimo grão de ouro pode ser 
carregado para além da Terra.”

Apenas valores espirituais eram 
considerados, pois somente esses 
cada um poderia levar consigo ao 
deixar o âmbito da Terra.

A Estrada do Rei, a mais longa 
estrada da Terra:

O segundo acontecimento impor-
tante do ano 400 foi o início da 
construção da mais longa estrada 
da Terra. Centenas de anos foram 
necessários para sua construção. 
A estrada mais longa da Terra, e 
também situada em maior altitude, 
estendia-se com muitas ramifica-
ções nas quatro direções, passando 
por cima de altas montanhas, vales 
profundos, através de pântanos e 
rios, desertos e matas fechadas.

 ...



Essa estrada, denominada naquele tempo “Estrada Inca”, é hoje conhe-
cida como “Estrada do Rei”. Segundo cálculos de pesquisadores, a exten-
são ininterrupta dessa estrada, que passa em parte sobre montanhas dos 
Andes com altitude acima de quatro mil metros, é de mais de cinco mil 
quilômetros.
Os incas sempre indicavam uma direção para a estrada. A direção deter-
minada era sempre mantida. Pouco importava se fosse necessário atra-
vessar abismos ou se deveriam cortar degraus em íngremes paredões de 
montanhas... Todos os homens incas colaboravam, inclusive os sábios e 
os reis. Mas não foram somente os incas que construíram essas estradas. 
Membros de todos os povos aliados ajudaram vigorosamente. Considera-
vam uma honra poder colaborar nessa Estrada Inca, construída durante 
várias gerações.
Essa extraordinária estrada, cujo percurso hoje é em parte conhecido, con-
duzia em linha ininterrupta através dos países hoje denominados Argen-
tina, Chile, Bolívia, Peru, Equador e finalmente, atravessando a linha do 
equador, até a Colômbia.

 
O livro “Revelações Inéditas da História do Brasil”, da mesma autora, 

igualmente aborda aspectos da vida dos incas:

Também no que se refere à construção de cidades inteiras, os incas eram 
mestres insuperáveis. Em pontos estrategicamente importantes surgiam 
cidades que cresciam aparentemente do nada. Membros de outras raças 
se teriam recusado a isso, alegando ser impossível a ideia de construir uma 
cidade numa região onde não existisse nada para tal. Os incas não pensa-
vam assim. Quando, por exemplo, foi construída a cidade de “Tumi-pampa” 
(hoje Cuenca, no Equador), uma grande parte do material de construção 
teve de ser transportada de Cuzco, muito distante de lá. Também os arqui-
tetos e os mestres de obras vieram de lá. Os incas sempre eram da opinião 
que o impossível se tornava possível, onde houvesse estradas! Distâncias 
nada significavam para eles. E o trabalho era sua finalidade de vida!

https://www.graal.org.br/collections/livros-em-portugues/products/revelacoes-ineditas-da-historia-do-brasil


Na parte da América do Sul, 
hoje correspondente ao 
Brasil, viviam há milênios 

dois povos: os tupanos e os gua-
ranis. Os tupanos se autodeno-
minavam dessa forma por conta 
de sua ligação com Tupan-an, o 
protetor espiritual do país, sendo 
da mesma forma um povo muito 
ligado à natureza. 

Em seu livro “Revelações Inéditas 
da História do Brasil”, Roselis von 
Sass aborda com grande riqueza de 
detalhes a vida, os valores, a mito-
logia e os aspectos culturais e espi-
rituais dos tupanos e dos guaranis 
que habitaram durante milhares 
de anos esse território repleto de 
natureza, em que hoje está locali-
zado o Brasil:

O povo tupano tornou-se grande e 
forte. Felicidade e paz habitavam 
entre eles. Muitos descendentes 
separaram-se da tribo principal, 
domiciliando-se em outras regiões 
do país. Assim surgiram tribos gran-
des, das quais, de tempos em tem-
pos, vários grupos se afastavam, a 
fim de iniciar uma nova vida em 
outras regiões. 

4
Brasil, terra de Tupan-an
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A mulher ocupava nos povos tupanos, bem como posteriormente em todos 
os descendentes, uma posição de liderança. Isto é, “a sua palavra era 
ouvida”. Era amada e venerada e consideravam-na um ser superior. 

 ...
A posição destacada assumida pela mulher nos antigos povos do Brasil 
patenteava-se também na escolha do marido. A iniciativa não era do 
homem, mas, sim, dela. A moça apta a casar escolhia o homem com quem 
queria passar a sua vida. Para essa finalidade, ela dirigia-se à cabana do 
homem, oferecendo-lhe uma tigelinha de comida. Se o homem aceitasse 
a tigelinha e comesse o alimento, nada mais impedia a concretização do 
matrimônio. Não havia um tempo de noivado. Esse costume era totalmente 
desconhecido. (. . .)

 ...
Os tupanos e seus descendentes amavam, acima de tudo, o silêncio. Pala-
vras altas ou gritaria jamais eram ouvidas. O ficar calado era-lhes, por 
assim dizer, inato. Sons humanos desarmoniosos eram considerados entre 
eles como uma ofensa para os seres da natureza, em cujo mundo lhes era 
permitido viver. 
A primeira coisa por eles ensinada aos filhos era o respeito e consideração 
perante tudo o que se referisse à natureza...

Flores tropicais no jardim externo do Palácio Itamaraty, paisagista Roberto Burle Marx



Por fim, retomando o processo que culminou na construção de 
Brasília, no livro “Revelações Inéditas da História do Brasil”, 
Roselis von Sass mostra as conexões do passado dos povos nativos 

do Brasil com os incas, demonstrando de que maneira a forte vontade 
de construção de uma cidade se perpetua ao longo dos séculos dentro 
dos corações humanos, conectando com isso o passado ao presente:

Chegando o dia predeterminado para a partida, cerca de duzentas e cin-
quenta pessoas – mulheres, homens e crianças – iniciaram a viagem para 
a “terra sem limites”. A maioria era constituída de incas. Contudo, havia 
entre eles descendentes dos tiahuanacos, bem como membros do altamente 
desenvolvido povo dos lupacas, domiciliados ao longo do lago Titicaca. 
Os tiahuanacos, bem como os lupacas que saíram, podiam ser chamados  
incas, uma vez que já fazia muito tempo que existiam estreitas ligações de 
parentesco entre eles.
Cheios de esperança e com os olhares corajosos, adultos e crianças 
puseram-se a caminho da terra desconhecida. Inti, o rei do Sol, iria 
presenteá-los com luz e calor em todos os seus caminhos. Tudo o mais 
dependeria deles mesmos.

 ...
A única preciosidade, além dos copos de ouro e de prata, guardados no 
fundo dos bolsos dos ponchos, estava com o arquiteto Huascar. Era uma 
bengala de ouro, de mais ou menos meio metro de comprimento, em cuja 
ponta estava afixada uma pontuda lâmina de ouro. Essa bengala era cha-
mada “flecha do sol”, pois segundo uma antiga lenda, Inti, o rei do Sol, 
havia indicado aos incas com uma flecha similar o lugar de sua capital 
“Cuzco”. Inti lançara a flecha. No local onde se fixou na terra, deveria ser 
iniciada a construção da cidade...

 ...
Num meio-dia – ninguém havia contado os dias que já estavam em viagem 
– a caravana alcançou o alvo indicado pelos geólogos. Era o “rio das aves 
brancas”!
O rio das aves brancas! Era o Araguaia, no Estado de Goiás de hoje. 

...
A “terra sem fronteiras”, onde se encontravam agora, superava em muito 
suas ideias. Aí queriam fundar um novo lar. Longe de terremotos, de gases 
venenosos e de doenças. Mesmo os selvagens barbudos nunca encontra-
riam essa terra incomparavelmente bela...

5
Os incas a caminho da Terra sem Fronteiras
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Brasília é Brasil em Latim, nome escolhido por José Bonifácio 
de Andrada e Silva. Aqui estão todas as etnias, as culturas, os 
sotaques, as religiões, as culinárias, as características urbanas do 

Brasil. Também estão as embaixadas de mais de 130 países, trazendo 
um pouco de suas culturas, levando um pouco da nossa.

A “cidade parque” desenhada pelos arquitetos e urbanistas, não foi 
sempre assim frondosa. Um dia, 15 anos depois de sua inauguração, a 
cidade descobre que as árvores trazidas de outros biomas morriam em 
grande quantidade.

Naquele momento, o engenheiro agrônomo Francisco Ozanan, “o jardi-
neiro de Brasília” sai em busca de novas espécies do Cerrado para mate-
rializar o sonho de Lucio Costa, que queria que “os prédios residenciais 
nascessem como da clareira de uma floresta”.

Entre sonho e realidade, Brasília ganhou cores e flores, árvores fron-
dosas e frutíferas, que enchem de encanto o morador e o visitante. Da 
memória daqueles tempos de pó e lama, ficaram as histórias, as poesias 
e a certeza de que o plantio amoroso e cuidadoso um dia floresce. 

A cidade como um processo em construção nos convida a cuidar 
de um novo jardim, o jardim dos valores humanos, que deverá irra-
diar, de Brasília para o Brasil e o mundo, um novo amanhecer, a alvo-
rada de uma sociedade que assume a missão de disseminar gratidão e 
responsabilidade. 

Gratidão por ter recebido esta cidade, por estar aqui neste momento 
da humanidade. E despertar nossa responsabilidade: o que estamos 
plantando aqui, agora? Que valores nós estamos alimentando 
para que cresçam e floresçam num lindo jardim de 
valores humanos, onde o amor ao próximo e o 
respeito pela vida sejam as forças moto-
ras de nossa sociedade?

6
Gratidão por nossa Capital!

Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, arquiteto Oscar Niemeyer
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