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RESUMO 
 

A presente dissertação trata do resgate de uma perspectiva histórica antiga presente no debate e nas práticas 

relativas a invenção de Brasília, a cidade concebida para ser o elemento inaugurador de um novo projeto de nação. 

De acordo com esse pensamento, acreditava-se que a centralização da administração do Estado em uma cidade 

inteiramente nova fosse capaz de promover uma espécie de redescobrimento ou mesmo de reinvenção do Brasil e que 

tal empreendimento poderia atuar como elemento alavancador para o país superar o estágio inferior de uma nação 

subdesenvolvida.  

Entendemos que, contrariando a versão oficial difundida, Brasília não é obra de um “quase nada”, conforme 

descrição do próprio JK em seu livro de memórias, ou, como faz crer a maior parte das versões oficiais dessa 

história, o fruto de um estalo visionário inscrito na vontade popular e expresso na pergunta improvisada de um 

jovem membro do diretório municipal do PSD na longínqua Jataí (interior de Goiás) - a famosa pergunta de 

Toniquinho. Pelo contrário, nossa investigação aponta para a tese de que o advento de Brasília dava materialidade 

(em forma de um épico) às idéias de parcela das elites políticas e intelectuais de brasileiros com inclinação 

nacionalista. Da mesma forma, os primeiros traços da cidade já podem ser identificados no pensamento da primeira 

geração de intelectuais brasileiros: pessoas que partilhavam dos ambientes da Europa oitocentista nos quais se 

elaboravam as práticas de uma geopolítica particularmente direcionada para a modernização. 

A investigação documental sobre o mudancismo (movimento em favor da mudança da capital nacional) 

demonstra existir uma surpreendente quantidade de leis, dispositivos constitucionais e ações acerca desse tema. São 

muitos os caminhos históricos que nos levam a Brasília, no entanto, este trabalho preocupa-se em discutir alguns 

aspectos da elaboração intelectual brasileira do século XIX, nos quais se identificam os primeiros sinais do 

mudancismo. Neste sentido, procuramos vislumbrar as repercussões que o sistema de sensibilidade romântico gerava 

no pensamento político brasileiro, e, conseqüentemente, como possibilidade explicativa de práticas e conflitos 

presentes na trajetória desse movimento. 

Na rota de compreensão dos dilemas inscritos no mudancismo, a identificação de um campo de conflitos em 

torno da posse da terra aparecia como um dado relevante que merecia nossa atenção. Para entendê-lo, procuramos 

construir pontes dialógicas ou polifônicas que viabilizassem comunicações entre o discurso oficial e as elaborações 

da cultura popular do Planalto Central do Brasil, pré-existente ao contexto de Brasília. 

Por último, é preciso dizer que nosso trabalho preocupa-se com idéias e ações de homens que, ao nível das 

representações, identificam-se com uma ou outra faceta do caleidoscópio formado no cenário da trama. Assim, 

Francisco Adolfo de Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro, o herói da jornada; o desconhecido Menezes Palmiro, 

com seu projeto bizarro da cidade Pedrália; Luis Cruls, com sua equipe de notáveis; Viriato de Castro e seu filho 

Erasmo de Castro, guardiões da memória local e Deodato Louly com sua prosaica Platinópolis; eram os seres que se 

faziam presentes num desejado encontro com a Utopia do Centro, no exato lugar do coração do Brasil.  

 

Palavras-chave: Varnhagen, cultura, Brasília, mudancismo. 
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O ITINERÁRIO MUDANCISTA: PRIMEIROS PASSOS 

 

1.1.  De Varnhagen a JK 

 

A nossa caligrafia política e social associa a década de 1970 aos anos de chumbo 

com suas formas cruentas de se escrever história. Naquele cenário de iniqüidades, a 

Bloch Editores S/A fazia a publicação das memórias de Juscelino Kubitschek, o 

Presidente Bossa-Nova, que, naquela parte sombria da história, encontrava-se no 

incômodo lugar daquele que deveria ser negado – o estigma do outro histórico.  

A obra intitulada “Por Que Construí Brasília” redigida sob a supervisão 

jornalística de Caio de Freitas, Carlos Heitor Cony e Bloch Editores S/A permite, entre 

outras coisas, uma incursão iconográfica através das imagens presentes na publicação. 

Na contra-capa da obra vislumbramos JK tomando posse do Sertão: entendemos que a 

fotografia datada de 1956 cumpre a missão histórica de encobrir, com sua forte 

representação visual, o corolário de um debate longamente fermentado pelas elites 

intelectuais nacionalistas do Brasil. Repitamos o romance:  

O bandeirante moderno elegantemente vestido parece emergir de um outro 

mundo, lugar ainda inexistente, um mundo a ser construído. Naquele momento 

histórico, o líder político assumia o posto de timoneiro da nação - o emissário do futuro.  

De forma coerente com seu tempo, a textura do discurso construído nas páginas 

do livro aparecia impregnada de elementos oriundos de mecanismos e ambientes fabris: 

o progresso preconizado pelo desenvolvimentismo modernizante era então concebido 
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como “a mancha de óleo espraiando-se” (KUBITSCHEK, 1975, p. 08). A pose marcial 

de JK mais esconde do que revela as pegadas do caminho retrospectivo da crônica 

(historiográfica) no debate que, por mais de um século, acompanhou o mesmo itinerário 

em que se dava a formação de uma inteligência nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao discutir a imagem (pose) de Juscelino, percebi que a transferência da capital 

do país, aqui interpretada como gesto simbólico de re-invenção da nação, remetia ao 

curioso e inevitável enredo cujo centro narrativo estaria no encontro marcado com o 

historiador original, e primeiro inventor da nacionalidade brasileira, a complexa 

personalidade de Francisco Adolfo de Varnhagen. 

 A obra do meticuloso intelectual sinaliza para a oportunidade de proceder a 

análise de um segmento do discurso oficial e, nas suas franjas, buscar algumas daquelas 

 

1956 - JK tomando posse do Planalto Central 
do Brasil 
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brechas ou indícios que possibilitariam vislumbrar as práticas geradoras desses 

elementos discursivos e, subsidiariamente, ouvir os estratos que adormecem sob o peso 

de uma oficialidade expressa em camadas de um campo de objetivações construídas a 

partir de ações de negação particularmente contraditórias. De maneira sumária, a 

promoção do encontro entre historiador (Varnhagen) e político (JK) procura reeditar 

aquele contexto de disputas intelectuais e ideológicas extraídos do interior da palavra 

vencedora, que aparece representada pela fotografia do presidente Juscelino na 

paisagem cuidadosamente desertificada da Fazenda Bananal. O que temos como 

objetivo é o trabalho de desvendar alguns elementos estruturantes da formação do 

pensamento político brasileiro – como o debate mudancista – que a fotografia oculta.  

O quadro inicial pode mostrar o lugar de onde sobressaía à primeira geração de 

pensadores brasileiros a tarefa de invenção ou re-invenção da nação, ação concebida 

como o possível alinhamento econômico do País ao modelo europeu de civilização. Tal 

elaboração era preconizada pela presença de um Estado nacional forte e comprometido 

com a modernização danação. Tal reinvenção era a mesma que vinha polarizando parte 

da discussão na juventude da intelectualidade local desde as décadas imediatamente 

posteriores aos eventos da Independência.  

No campo da historiografia, segundo categorização estabelecida por Nilo Odália, 

para essa geração de intelectuais, o discurso interpretador do Brasil, visto como nação a 

ser construída, passou a ser dominado por dois tipos distintos de idealismos: os 

idealistas orgânicos, como Capistrano de Abreu e Oliveira Viana, e os idealistas 

utópicos, como Varnhagen. Nas palavras de Odália, 

 

É com Capistrano de Abreu que se produz uma das primeiras brechas nesse muro de 

unanimidade da historiografia brasileira (refere-se à matriz Varnhageneriana), pois nele 
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o princípio rankeano, segundo o qual a história e, antes de tudo, o relato dos 

acontecimentos tais como realmente aconteceram, precedia a qualquer outra obrigação 

do autor (idealismo orgânico). Não pretendo convalidar o princípio rankeano, mas 

apenas mostrar que Capistrano, ao se colocar na perspectiva do conhecimento científico, 

revela-nos um país totalmente diferente daquele proposto por Varnhagen e os que lhe 

seguiram, pois estes buscavam na história colonial, preferencialmente, aquilo que a 

vontade política determinava, e não o que ela poderia oferecer de verdade (idealismo 

utópico) (ODÁLIA, 1997, p. 123). 

 

Como bem assevera este importante estudioso da obra varnhageneriana, o que 

interessava em Varnhagen era uma determinada “visão de mundo política que integra e 

dá significado aos fatos históricos, é ela ainda que resume e consubstancia os anseios, 

as preocupações, os ideais, os projetos de uma classe dominante em relação a uma 

nação que está em vias de se constituir” (ODÁLIA,1979, p.14). 

O estabelecimento da obra bragantina imperial de pacificar a nova nação 

demonstrava a vitória das concepções utópicas sobre o organicismo. Assim, não apenas 

a História Geral do Brasil, mas toda a obra varnhageneriana adquiria um status de 

atualização em termos renovados sempre que os gestores políticos do Estado buscavam 

implementar um projeto de nação para o Brasil.  

Nunca é demais atentarmos para os cuidados inerentes à leitura crítica de uma 

obra historiográfica datada, como o foi a de Varnhagen. Homem engajado aos dilemas 

de seu tempo, assumidamente conservador, suas preocupações orientaram não só as 

ações do projeto regressista do país que ensaiava seus primeiros passos como nação em 

meados do século XIX; mas de forma persistente, renascia em diferentes momentos da 

nossa História, como fonte inspiradora de projetos que o conservadorismo engendrava 

em bases situadas na formação da nacionalidade brasileira: na rejeição de qualquer 
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forma de questionamento sobre o papel tutelar e soberano do Estado; e na postura de 

buscar na história colonial os subsídios para o pensamento que vê a regeneração 

nacional a partir do surgimento de uma nação branca e européia em plena paisagem 

tropical. 

Para essa vertente, a utópica, a mudança da Capital do Brasil para o interior do 

território integrava o quadro que se traçava como projeto de nação desenvolvida. A 

Capital, assim concebida, não seria o ponto de chegada de uma trajetória marcada pelas 

mutilações herdadas do colonialismo, mas, seu contrário, o ponto de partida para uma 

nova era ou o encontro de um povo com seu inevitável destino de grandezas e glórias - o 

ciclo desenvolvimentista nacional.  Por isso, antes de tudo, os patriotas haveriam de 

sujeitar-se ao trabalho de denegação do outro (CERTEAU, 2002); a substituição dos 

trajes de pobreza que até então ornavam a Pátria em construção. Mas quem seria o 

outro? Ora, o outro era o próprio Brasil – país sem rosto, sem classes, inércia da 

escravidão, corrupção; gente pobre, vazio demográfico, vazio cultural, amplidões, 

vícios, impaludismo, gente indolente, atraso… séculos de atrasos, reminiscências 

coloniais.  

Nas palavras do último mudancista, o próprio JK, temos a definição 

didaticamente clara daquele que deveria ser subjugado como tributo ao 

desenvolvimento: 

 

A resposta é simples: o deserto sem fim, desdobrado nas suas características regionais - 

a caatinga, no Nordeste; o cerrado, no Planalto central; o pantanal, nas regiões 

alagadiças de Mato Grosso; as pastagens, nas zonas de pecuária do Triângulo Mineiro e 

das coxilhas rio-grandense e a tenebrosa, indevassável e misteriosa floresta amazônica, 

no Norte do País.  
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(…) Em face dessa realidade, cruel para o nosso orgulho de brasileiros impunha-se a 

realização de uma nova e dinâmica política no país. O Brasil, voltado até então para o 

mar, teria de assumir uma atitude diametralmente inversa, isto é, voltar as costas para o 

oceano e empenha e tomar posse efetiva do seu território, de cuja existência só tinha 

conhecimento através dos mapas (KUBITSCHEK, 1975, p. 12). 

 

O pensamento do estadista deixava bastante claro que esse outro era, enfim, tudo 

aquilo que não fosse a civilização litorânea. Como se redimir daquele fardo pesado? 

Como negar as vastidões sertanejas com suas inoportunas existências e elaborações 

culturais? Para o projeto conservador, a solução passaria por pelo menos três provas: 

sustentar a unidade nacional; construir o Estado tutelar, e, finalmente, entortar os 

destinos da história-pátria para obter-se a conformação de uma nova nacionalidade - 

baseada na propalada superioridade branca de origem européia.  

Desde o século XIX observa-se um grande esforço de uma elite intelectual 

nacionalista em forjar tal nação; nação que, denegando-se, pudesse apresentar ao mundo 

(Europa) uma cara aceitável, as feições condizentes com o moderno – a Europa em 

marcha revolucionária rumo à sociedade industrial. A partir de tais práticas denegativas 

concebeu-se que a sociedade idealizada deveria acontecer sob a tutela de um Estado-

guia onipresente. Assim, as noções geopolíticas e os diálogos com as ciências sociais 

fizeram com que o início do empreendimento fosse pensado a partir de um novo 

Descobrimento do Brasil e não de uma conquista. E, também, haveria então (pela 

segunda vez) um nada ou uma página em branco por onde seria inscrita a saga de 

reinvenção do país que se queria.  

Reinventar o Brasil, no entanto, exigiria algo mais do que o fortalecimento da 

economia ou do redirecionamento do Estado. Era necessário construir também a sua 
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adequada representação, algo mais visível, imponente e, por que não, imperial - 

Imperatória, Vera Cruz ou Brasília, o nome não importava tanto, mas a idéia era genial 

– um novo país a partir do seu redescobrimento e, em vez de renovar a posse, inventar a 

posse daquele imenso território; não mais pelo litoral, obra cabralina, lusitana que se 

queria negar, pois falhara na missão modernizadora; mas, dessa vez, obra romântica, a 

partir do centro, do coração da pátria ou da conquista do corpo imenso ainda indômito a 

ser integrado. Reinventar o País, eis aí a nova centralidade que deu cria ao movimento 

mudancista.  

Antes de Varnhagen, intelectuais como Hipólito José da Costa, e políticos 

cívicos do quilate de José Bonifácio e do senador Hollanda Cavalcanti, entre outros, 

lançaram as primeiras idéias mudancistas que, do nosso ponto de vista, refletiam mais as 

práticas imitativas de modelos mudancistas de capitais em tradicionais Estados europeus 

e asiáticos, ou mesmo na concepção de uma capital como centro administrativo nacional 

operado nos Estados Unidos, do que o engajamento romântico e pleno de uma vida na 

elaboração meticulosa do projeto de uma nação.  

Essa noção grandiosa, no entanto, somente a partir da obra de Varnhagen pode 

ser identificada como a matriz autêntica de um pensamento geopolítico consistente de 

ocupação territorial (da nação brasileira) a partir de uma centralidade no Estado com a 

localização espacial de sua capital distante dos grandes problemas das regiões 

superpovoadas.  

Um outro dado relevante da época encontra-se no clima sentimental estabelecido 

pelo romantismo que impregnava as mais diversas práticas de vida no Ocidente. É 

bastante curiosa a demonstração explícita desse aspecto na obra maior de Varnhagen 

que, em “História Geral do Brasil” (VARNHAGEN, 1926), ao descrever a implantação 

do sistema de Capitanias Hereditárias como fator desencadeador do plano de 
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colonização português do Brasil, deixava escapar sua admiração por um modelo de 

homem engajado no seu tempo (O homem essencial, muito caro ao romantismo), o Sr. 

Diogo de Gouveia que atuara como instigador de D. João III para redirecionar as 

preocupações do poderoso Reino de Portugal em direção às Índias Ocidentais.  

Na passagem, a narrativa informava que o monarca não percebia, mas era 

alertado por Gouveia da ameaça representada pelo “demasiado desenvolvimento que os 

franceses iam dando ao seu comércio com o Brasil” (apud ODÁLIA, 1979, P. 56). 

Mesmo expressando furiosa crítica ao sistema (das capitanias) que, segundo Varnhagen, 

deixara Portugal na posição de quem reconhecia a independência do Brasil antes de ele 

se colonizar, o realce dado à ação do conselheiro Gouveia é expresso mais uma vez 

como protótipo romântico de vida a ser seguida. 

 

Tal era o empenho que devia levar, graças a Diogo de Gouveia principalmente, em não 

ver passar a gente estranha o belo território que a sorte lhe dera em partilha! Quantas 

vezes um só homem, uma só idéia ou pensamento fecundo pode salvar todo um país! 

(idem, p. 60). 

 

Esta concepção romântica do ato heróico de um homem com poderes para 

“salvar todo um país” pode fornecer pistas para explicar o inusitado do 

empreendimento de um diplomata de carreira, um misto de intelectual reconhecido e 

homem de ação, crente em seus ideais como o Visconde de Porto Seguro, na avançada 

idade de 61 anos, aventurar-se em extenuante viagem de meses em lombo de mula para 

realizar os primeiros estudos científicos e as primeiras observações in loco na obra de 

reinvenção da nação.  
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Aquela aventura seminal estabeleceria ali as balizas que, por mais de um século, 

guiariam os debates e as ações mudancistas. Em função do comprometimento desse 

intelectual com o mudancismo, fizemos a investigação indiciária em seus escritos em 

busca da possibilidade de encontrar ali os elementos fundadores das construções 

discursivas relativas ao tema em questão para, talvez, nas dobras destes, vislumbrar os 

quadros explicitadores das relações de forças e dos conflitos de interesses que 

pontuavam, no projeto conservador, a idéia da mudança da capital. Entendemos que o 

mudancismo pode ser encarado não como a construção de um monumento de afirmação 

política nacional, mas muito mais como elemento simbólico de um start de 

desenvolvimento para o possível destino de um Brasil moderno.  
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1.2. Sinais Iniciais 

 
 21 de abril de 1960, a Capital da Esperança finalmente era inaugurada. Em 

meio ao oficialismo das solenidades no qual destacava-se o exercício de um ufanismo 

exacerbado, pois se concretizava um empreendimento de grande monta, os personagens 

daquele evento compartilhavam a certeza de participarem de um daqueles momentos 

extraordinários que conduziriam a escrita da história durante muito tempo. A década dos 

anos sessenta parecia estar pronta para presenciar o despertar da grande nação brasileira 

e aquele era um marco importante. Segundo o cronista e homem de teatro Nélson 

Rodrigues (importante interpretador da alma carioca no século XX), o ano de 1958, o 

ano em que o Brasil ia dar certo!, realizara a façanha de, com a conquista da Copa do 

Mundo de Futebol nos gramados da sofisticada Suécia, redimir, ainda que 

temporariamente, a alma brasileira do complexo de vira-latas - a triste submissão 

voluntária de subdesenvolvido colonizado. Em termos simbólicos aquela vitória 

esportiva sinalizava para uma promissora década de progressos.  

Sabedores do valor da memória, logo após os festejos da inauguração de 

Brasília, os homens do governo federal, por meio do Serviço de Documentação da 

República, com sede no Rio de Janeiro, faziam o lançamento de uma série de livros 

intitulada “Coleção Brasília”. Este interessante trabalho procurava criar um lugar de 

memória privilegiado, com a publicação de um precioso acervo documental referente ao 

processo de interiorização da capital brasileira. 

A publicação feita sob “a ordem expressa do Senhor Presidente da República 

acerca de um acontecimento de transcendental importância – a transferência da 
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Capital Federal para o Planalto Central.” (COLEÇÃO BRASÍLIA, III – A, 1960, p. 

11), em sua elaboração, contou com uma equipe de excelência em termos da 

intelectualidade nacional. Nomes como os de Antônio Houaiss, Donatello Grieco e do 

Diplomata Raul de Sá Barbosa, tiveram seus trabalhos coordenados pelo assessor 

especial de Documentação da Presidência da República o Sr. Francisco de Assis 

Barbosa na elaboração da Coleção.  

Como parte das sacralizações próprias aos eventos celebrativos dessa natureza, 

entre maio e junho de 1960, no saguão do Palácio do Itamarati, o Ministério das 

Relações Exteriores promovia uma exposição oficial com valiosas peças (mapas, 

documentos e fotografias) organizadas em acervo pelo trabalho de documentação da 

referida obra. Na introdução do volume III – A, que encerrava os antecedentes 

históricos, intitulado “Brasília – A História de uma Idéia”, a lista de ilustres 

colaboradores do trabalho de documentação traz registrada, entre meia centena de 

nomes, a presença de referências historiográficas como o presidente do IHGB, 

embaixador José Carlos de Macedo Soares; o professor Celso Ferreira da Cunha, 

diretor-geral da Biblioteca Nacional; Edson Nery da Fonseca, bibliotecário da 

Biblioteca da Câmara dos Deputados; o diretor da Casa de Rui Barbosa, Américo 

Jacobina Lacombe; o diretor do Museu Histórico Nacional, Josué de Sousa Montello e o 

diretor do Arquivo Nacional, José Honório Rodrigues. 

Observamos que a participação de inúmeros institutos, como o IHGB, IBGE, a 

Biblioteca Nacional etc, não deixaram que a mesma filosofia apressada dos cinqüenta 

anos em cinco imprimida tanto à construção da cidade como ao trabalho editorial, 

resultasse em obra menor; pelo contrário, encontramos na Coleção Brasília algo de 

minucioso e, ao mesmo tempo, grandioso em termos de esforço de sistematização de 

séculos em importantes e seguras referências para o (nosso) trabalho de historiadores. 
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A organização da Coleção Brasília pode ser resumida da seguinte forma: em 

primeiro lugar, temos três volumes dedicados aos antecedentes históricos do 

mudancismo. A série faz a impressionante cobertura do longo período que se estende da 

colônia, passando pelo império brasileiro, chegando até à República. Os registros 

alcançam o distante ano de 1594, terminando com a posse de Juscelino Kubitschek em 

janeiro de 1956.  

A segunda parte da obra compõe-se de mais três volumes denominados “Diário 

de Brasília”, nos quais, o dia-a-dia da construção da cidade era registrado em todos os 

decretos, ordens de serviços, leis e ocorrências institucionais diversas (1956 – 1960). Na 

seqüência, a coleção se volta para o núcleo formador daquele lugar de memória 

privilegiado com a organização de dez volumes nos quais encontramos uma minuciosa 

coleção de quase tudo o que circulou pela imprensa do País em termos de peças 

publicitárias ou de análises técnicas sobre o empreendimento Brasília. O período 

coberto vai desde a posse do presidente em 1956, até a inauguração da cidade em 1960. 

Os dez volumes recebem o título despretensioso de “Brasília e a Opinião Nacional”, 

mas na verdade percebe-se aqui o desejo de ocultar com uma obra de referência com 

indiscutível peso acadêmico o debate anterior e as opiniões contrárias (impatrióticas) ao 

Plano de Metas, com sua síntese na construção de uma nova capital nacional.  

Os dois volumes que encerram a Coleção Brasília são, pela ordem, “Brasília e a 

Opinião Estrangeira” e “O Congresso Nacional e Brasília”, como tributo à acolhida 

internacional favorável ao empreendimento e, finalmente, aos congressistas da bancada 

aliada que atuaram como escudeiros do presidente contra os ataques da oposição 

capitaneada pela UDN. 

Para a presente dissertação, os três volumes dedicados aos antecedentes 

históricos, ou seja, ao movimento mudancista, foram os que mais nos interessaram. 
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Encontrar pronto um trabalho de rastreamento da documentação sobre a gênese e os 

desenvolvimentos do ideal de interiorização da capital desde seus germinais 

movimentos coloniais no século XVI até o simbólico 31 de janeiro de 1956, facilitava 

enormemente a nossa tarefa. No percurso da obra nos concentramos na retrospectiva 

que contemplava tanto o conceito de capital, como o de sua objetivação como cidade-

símbolo de um projeto de nação moderna. Em verdade, esta obra de referência encontra-

se cuidadosamente direcionada aos interesses historiográficos e de acordo com a 

perspectiva teórica historicista que orientava a gestão da memória de então. Por isso, 

sobressai-lhe o aspecto oficial de uma documentação sempre orientada para a 

centralidade na ação dos homens de Estado.  

Mais do que um minucioso levantamento de referências documentais, o Volume 

I traz um precioso Anexo em 240 páginas de textos transcritos que, em sua íntegra, 

possibilitaram retomar reflexões que alcançam o âmbito das elaborações culturais de 

uma elite nacional em busca do caminho que a levaria concretizar o projeto 

mudancista.1  

A epígrafe deste Volume I traz um fragmento das reflexões do filósofo clássico 

Platão que reproduzimos abaixo: 

 

Além disso, é necessário, em princípio, que a cidade seja construída o mais possível no 

centro da região e que o lugar escolhido tenha todos os recursos convenientes à sua 

subsistência: recursos esses facilmente concebíveis e enunciáveis (PLATÃO – Leis – V 

– 745). 

                                                
1 A Coleção Brasília é fonte fundamental para os estudiosos do mudancismo. Merece destaque a 

tese de doutorado do Prof. Laurent Vidal, Un Project de Ville: Brasília et la formation du Brésil 
Modern (1808-1960) defendida na Universite de la Sorbonne Nouvelle, Paris  III em 1995. A 
tese acompanha todas as nuances do movimento mudancista com auxílio de copiosa 
documentação. Nosso enfoque retoma pontos comuns presentes na documentação sobre o 
mudancismo, mas delineia como problema a atuação das elites políticas de Goiás e as 
conseqüências do mudancismo para o povo goiano. 
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O que nos chama a atenção é a escolha de um texto em defesa da necessidade da 

centralização geográfica da capital da nação brasileira em relação ao seu território que 

remetia os organizadores do trabalho ao pensamento geopolítico primitivo da Filosofia 

Clássica. Lembremos que o mesmo Platão, como expoente dessa escola, por outro lado 

e em época diferente, sob a perspectiva da sensibilidade romântica do século XIX, teve 

também suas reflexões acerca do conceito da forma ou alma das coisas, concebida como 

representação do perfeito idealizado e, portanto, inatingível, ressignificadas como 

provações compensadoras ao desapego encetadas no ato de purificação sacrificial. Este 

verdadeiro mito é que aparece como elemento estruturante na elaboração do tipo 

romântico. Diríamos então, em um esforço de simplificação, que como o modelo do 

herói romântico também deve tributo ao pensamento clássico, pois encontrava na 

dialética das formas uma espécie de hipostasiamento das idéias platônicas 

(GUINSBURG, 1985, P. 14), a inspiração da concepção administrativa do Estado 

localizado no centro territorial do país alimentava-se da mesma fonte clássica desse 

platonismo.  

A imagem do herói assim como a idéia de centralização da capital atualizava 

extraordinariamente o platonismo. O mito do herói aparecia então vinculado à idéia de 

inventar-se uma nação como condição estratégica redentora do sistema de sensibilidade 

concebido pelo pensamento ocidental para do século XIX.  Na visão dos românticos, a 

renúncia diante da impossibilidade de realização do amor ou da obra idealizada e 

perfeita (adjetivada como ideal ou platônica) operava a remissão do imperfeito (real) 

transformado em ato de nobreza (BOSI, 1992). Além do que, segundo esta perspectiva 

romântica, a excepcionalidade do ato heróico sacralizava o autor que, 

preferencialmente, deveria imolar-se no próprio termo do ato constituindo-se em mito 
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que deu sua vida em função de algo maior que ele mesmo, salvando a todos nós das 

provações inerentes à viagem que ele empreendera solitariamente em nome da 

nacionalidade ou mesmo da humanidade como ato de abnegado e, portanto, heróico. 

 Deixando de lado, por um momento, os aspectos inerentes ao padrão heróico 

inspirado pelo romantismo, tema que será retomado no próximo capítulo, e retornando 

aos primeiros registros apresentados na Coleção Brasília, no que diz respeito à 

interpretação do Brasil, o itinerário da obra retomava as relações existentes entre o 

documento oficial com as diversas concepções historiográficas orgânicas para enxergar 

os movimentos iniciais de interiorização da capital da nação.  

No caso, o primeiro registro de interesse volta-se aos aspectos formadores da 

alteridade sertaneja no interior do território nacional (o outro, que assustara Euclides da 

Cunha, no início do século XX). Aqui é interessante retrocedermos ao ano de 1938, 

quando Oliveira Viana em Evolução do Povo Brasileiro associava a pacificação 

colonial sob o jugo português com as aventurosas guerras que resultavam na expulsão 

dos holandeses da capitania de Pernambuco.  

Diante daquele armistício colonial, os homens da próspera região canavieira 

nordestina viam-se impelidos a deflagrar o processo de interiorização da conquista 

territorial. Segundo Viana, o que se compreende a partir daquela pacificação foi o 

vislumbre de um contínuo movimento de dispersão da conquista territorial para o 

interior ainda desconhecido, capitaneado pela “surda e incoercível expansão dos 

criadores baianos e pernambucanos pelos vales dos grandes rios até o âmago dos 

sertões” (COLEÇÃO BRASÍLIA, 1960). A indicação de Viana ancorava-se no 

interstício criado a partir do esfriamento dos interesses do Estado lusitano em dar 

continuidade na sua empresa exploradora da colônia americana.  
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Abandonados à própria sorte, conforme anotava Viana, os “brasilienses” 

promoviam a interiorização colonial, como estratégia de sobrevivência, estruturada 

através do desenvolvimento da pecuária extensiva (atividade econômica vinculada e 

subsidiária ao grande sistema litorâneo do plantation). Desse modo, no remoto 

crepúsculo do século XVI, notava-se um lento e contínuo percurso demográfico rumo à 

dispersão interna que, de um ponto de vista cultural, com o afastamento espaço-

temporal secular, produziria uma realidade de estranhamentos: de um lado, o litoral 

fraturado pelo escravismo voltava para o continente europeu sua face submissa de 

colônia e oferecia-se como território a ser conquistado ou como limes bárbaro a ser 

integrado e salvo pela fé cristã. A colônia, entendida desta maneira, conformava-se 

como um corpo suplicante pela integração ao ‘Velho Mundo’ e ao capitalismo, 

ofertando suas riquezas e uma alma pagã a ser convertida pela fé e pela inevitável 

superioridade cultural – tanto quanto possível – moderna e européia. 

Por outro lado, parte dos conquistadores lusitanos, movidos pela ambição de 

enriquecimento e, talvez mais ainda, pelo espírito de aventura, embrenhava-se, cada vez 

mais, nas imensidões selvagens do deserto, categoria presente no discurso dos 

setecentos, que posteriormente evoluirá para o termo mais sumário de Sertão. Na 

verdade, o aparente deslocamento da discussão sobre a questão da localização da capital 

justificava-se com o debate sobre a presença de um outro historiográfico, o elemento 

sertanejo, no lugar que seria escolhido para ser o palco das materializações do debate 

mudancista, o Sertão, que aparece como uma categoria regional complexa. 

Após a transferência do centro administrativo colonial mais para o sul (Rio de 

Janeiro) as idéias de interiorização da sede do governo começaram a tomar corpo. A 

série formada pelos documentos deste Volume I – “Antecedentes Históricos (1549 –

1896)” - autorizam-nos afirmar que as idéias mudancistas possuem então um lastro 
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muito antigo, pois se associam às concepções geopolíticas mercantilistas de que os 

centros administrativos territoriais metropolitanos ou coloniais deveriam localizar-se em 

posições mais defensáveis. Observava-se, no entanto, a ampliação da noção do senso de 

defensa antes existentes nas civitas medievais que, encolhidas, tinham uma concepção 

fechada sobre si mesmas, objetivando o enclausuramento de seu povo num ambiente 

íntimo, limitado e seguro (Penna, 2002, p. 84), aspecto superado pela revolução 

comercial operada no modelo mercantil.  

No caso da concepção mercantilista, a relação estabelecida não seria mais a de 

introversão e sim a de considerar-se a imposição real de interesses conflitantes entre 

Estados nacionais, principalmente no que diz respeito ao controle sobre as possessões 

fornecedoras de mercadorias ao sistema metropolitano.  

Neste sentido, outra referência bastante significativa localiza-se na advertência 

dirigida à Coroa Portuguesa pelo súdito João Fernandes Vieira, no ano de 1652, que, em 

meio às disputas com os holandeses, defendia uma urgente medida que escolhesse um 

lugar no sertão da capitania de Pernambuco para abrigar os moradores daquela região 

que se sentiam ameaçados pelos interesses flamengos. 

O trabalho de operar o resgate de uma perspectiva antiga para a moderna Brasília 

nos trouxe também a revisão de alguns outros aspectos aparentemente consensuais da 

nossa historiografia contemporânea. Como exemplo deste revisionismo, há referências 

claras a demonstrar outras perspectivas acerca do sempre mal interpretado traslado da 

corte portuguesa para a colônia americana, realizada sob os auspícios da proteção 

inglesa, na fatídica passagem de 1807 para 1808. Na perspectiva de certa abordagem 

historiográfica, o acontecido é tacitamente aceito com uma exagerada ênfase na 

casualidade da ação que aparece envolta em um manto de mesquinharias e covardias da 

corte portuguesa. A Casa de Bragança aparece assim como portadora de uma excessiva 



CAPÍTULO 1 31 

preocupação em salvar a sua própria pele abandonando os reinóis à sua própria sorte no 

exato instante em que tropas francesas penetravam o território lusitano - tudo isso 

incentivado pelos maquiavélicos interesses ingleses.  

No entanto, a temática do mudancismo nos mostra documentos que resgatam os 

primeiros movimentos do traslado da corte no distante ano de 1660, quando D. João IV 

constitui seu filho primogênito D. Teodósio como Príncipe do Brasil. Naquele 

momento, contemplavam-se os receios derivados das instáveis relações com as 

potências mercantis européias e, principalmente, com a temida vizinha - A todo-

poderosa Espanha. A elaboração de um roteiro de traslado da corte para o principado 

ultramarino apresentava-se, já naquele momento, como forma segura de garantir a 

continuidade da dinastia ameaçada.  

As interpretações desses movimentos em situações assim tão diferenciadas 

apresentam-se-nos como componentes importantes para a compreensão dos germinais 

movimentos de interiorização dos interesses do Reino de Portugal. Para tanto, é bastante 

razoável considerar-se que, em vistas da concepção metropolitana, a colônia 

apresentava-se como extensão do Reino e, portanto, representação do possível interior 

(inexistente em Portugal) – estamos diante, portanto, de uma categoria geopolítica que 

aponta para a existência (na colônia) de um lugar defensável, distante e protegido, 

conforme argumentação inerente ao discurso mudancista. 

Posteriormente, as elaborações de Hipólito José da Costa acerca da mudança da 

capital para lugares mais centrais no território colonial apareciam em um cenário no 

qual o colonialismo encontrava-se em declínio diante das exigências de uma economia 

ocidental em franco movimento liberalizante. Como defensor das modernas concepções 

da nova economia política, esse jornalista (um fervoroso anglófilo) engajava-se 

decididamente nos processos emancipacionistas do continente americano. Entendemos 
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que suas reflexões, ao propor uma transição livre de traumas para a emancipação da 

América portuguesa, descartava o Rio de Janeiro como sede de um provável governo 

provisório em favor de um lugar no interior da colônia para, com isso, realizar o 

descarte de Lisboa como centro administrativo do Império. Na verdade, o interesse do 

fundador do Correio Braziliense era, classificando o Rio de Janeiro e Lisboa como 

inconvenientes para sediar a capital do reino, pois se encontravam expostos aos ataques 

rivais, promover, ainda que veladamente, o debate sobre a emancipação dos 

brasilienses. O mudancismo, figurava-se-lhe pois como estratégia emancipadora que 

posteriormente passaria a ser exaltado pela historiografia oficial de Brasília como 

portador de interesses (mudancistas) então inexistentes. 

Esse festejado mudancista, de seu bunker liberalista instalado em Londres, 

procurava participar dos eventos liquidadores do colonialismo lusitano. Em 1818, Costa 

defendia a hipótese de o Brasil ser elevado à categoria de centro do Império e, portanto, 

sede da corte lusitana, mas com a ressalva de que a capital não deveria localizar-se em 

porto comercial. Apelando para a força da vaidade humana, o jornalista procedia uma 

análise de que as posições portuárias eram lugares sujeitos à inevitável contaminação de 

uma corte a desviar-lhes o espírito empreendedor, natural dos comerciantes, para os 

brilhos das condecorações e das comendas o que fatalmente transformaria negociantes 

de primeira ordem em bajuladores de ínfima graduação. 

Ainda em relação aos movimentos em torno do traslado da corte portuguesa para 

o Brasil e suas conseqüências para o novo equilíbrio geopolítico ocidental, no ano de 

1809, o discurso do lendário Guilherme Pitt no Parlamento Imperial do Reino Unido 

dava uma idéia do grau de intervencionismo praticado pelos ingleses submetendo os 

interesses lusitanos aos britânicos. Segundo o plano de inspiração imperialista de Pitt, a 

capital do Reino (Nova Lisboa) deveria deslocar-se para o centro da colônia americana 
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ensejando maiores facilidades à empreitada de assenhoramento das possessões 

espanholas na América. 

Chegamos finalmente aos eventos emancipacionistas dos quais emerge e figura 

do Patriarca da Independência, José Bonifácio de Andrada. Em suas memórias2 

encontramos um formidável conjunto de referências sobre a interiorização da capital do 

Império (novidade!) Brasileiro. Para Bonifácio, Petrópole ou Brasília (temos aí uma das 

primeiras referências ao futuro nome da nova capital) poderia resolver os problemas 

relativos à defesa contra possíveis retrocessos dos interesses recolonizadores lusitanos. 

Por outro lado, a retomada de algumas idéias de Pitt buscava encontrar o melhor termo 

para realizar a integração do extenso território do país recém-libertado. Temas como o 

povoamento do sertão e o incentivo ao comércio interno como garantia de estabilidade 

figuravam como centro das preocupações desse projeto. Seguindo o mesmo raciocínio, a 

pedra de toque da unidade nacional também ficaria contemplada com o esvaziamento 

das rivalidades interprovinciais nascidas do desejo de sediar a corte.  

O pensamento de Bonifácio avançava pela incorporação das sugestões de 

angariar os cabedais necessários à construção da nova capital através da atração 

exercida pelos interesses especulativos. Desse modo, por meio do oferecimento de 

vantagens tributárias e de valorização fundiária, acreditava-se que os capitalistas 

nacionais seriam atraídos para investirem na cidade, com isso, somando-se aos 

fabulosos capitais das ordens religiosas e irmandades ricas, o Estado teria o suficiente 

para bancar o empreendimento. 

                                                
2 Segundo a Coleção Brasília, a proposta de José Bonifácio para a mudança da capital para o 

interior do País foi organizada em uma Memória apresentada à Assembléia Constituinte e 
Legislativa do Brasil pelo deputado Ernesto Ferreira França e lida na sessão de 09 e junho de 1823 
(Anais da Câmara dos Deputados, 1823, vol I, pg 23) in J. B. de Andrada e Silva, o Patriarca da 
Independência, Rio de Janeiro, s. d., p. 117. 
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Curiosamente, nesse mesmo ano de 1823 aparecia uma primeira nota dissonante 

dos quadros racionalistas apresentados até então pelos homens públicos acerca do 

mudancismo. Aqui colhemos uma raridade, pois representa o pensamento da parcela 

derrotada da elite ocidental e mesmo da classe dominante nacional. Trata-se de um 

estranho projeto de criação de uma Ordem de Cavaleiros do Rei apresentado ao 

Patriarca pelo historiograficamente desconhecido Sr. Paulo Ferreira de Menezes 

Palmiro.3 Na carta de apresentação do projeto, o ilustre cidadão demonstrava uma rara 

erudição, para os padrões de uma nação analfabeta, ao citar Sêneca como justificativa 

para, sendo plebeu rústico e desinteressado, ter a ousadia de dirigir-se ao estadista, 

dominado apenas pela paixão de seu patriotismo. 

Segundo esse projeto, as propostas apresentadas serviriam para aumentar o 

Império em “população, indústria e riqueza para rebater o orgulho dos inimigos”. O 

resgate de valores da sociedade cavaleirosa ressurge com força renovada e remete o 

discurso às estruturas do tempo que não muda ou do tempo de longa duração; o tempo 

cultural… o curioso é que Palmiro apenas explicita de forma clara algo que, envolto em 

nuvens românticas, a literatura de Gonçalves de Magalhães a José de Alencar, passando 

pela historiografia de Varnhagen, também compartilhavam em exaltação.  

O documento é um minucioso tratado de 12 páginas impressas intitulado de 

“Memória a Bem do Império e da Pátria”, que pertence ao Arquivo Histórico do 

Itamarati, sendo publicado pela primeira vez em 1960 pela Coleção Brasília, segundo 

consta, por indicação da Senhorita Constança Wright, que exercia função de chefia no 

Arquivo do Ministério das Relações Exteriores à época da elaboração da referida 

Coleção. Desde o início do documento evidencia-se a força com que a constituição dos 

                                                
3 Não encontramos referência sobre Palmiro na bibliografia consultada, nem mesmo Wilson Martins 

em sua informativa História da Inteligência Nacional  faz  referência ao autor da inusitada 
proposta. 
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Estados Nacionais europeus penetrava no pensamento dos estratos mais elevados da 

sociedade existente neste lado do Atlântico. A afirmativa de que “todo o mundo é pátria 

do homem, e por isso o patriota que deseja o bem público deve meditar no bem que 

ama, ainda conhecendo sua insuficiência, porém daí o que tem com pureza do coração, 

não deixo de conhecer que só o sábio pode ilustrar a nação e ser útil ao Estado.” 

(COLEÇÃO BRASÍLIA, 1960, Volume I, p. 120) revela um espírito claramente 

iluminista, pois depreende-se uma exaltação ao aspecto ilustrado do Estado que se faz 

assessorado pela presença do erudito; aspecto que se materializaria, décadas depois, nos 

ensaios daquele pretenso colaboracionista chamado Varnhagen que cuidava em 

aperfeiçoar-se na arte do engajamento utilitarista de sua obra.  

Em síntese, diríamos que o projeto de Menezes Palmiro propunha que, a partir 

da criação de uma nova província na região onde entrecruzam os limites de São Paulo, 

Minas Gerais, Goiases e Cuiabá, se envidassem esforços para construção e mudança da 

nova capital do Império. Essa nova unidade territorial teria a forma de um quadro com 

150 léguas de raiz (22.500 Km quadrados), ao centro da qual seria estabelecida a sede 

da corte imperial sugerida chamar-se Cidade Pedrália. O mesmo nome deveria ser 

adotado para a província. Nos quatro vértices do quadrilátero provincial seriam 

fundadas quatro vilas (Vila Mariense, Vila Carolina, Vila Leopoldina e Vila Januária); 

sem dúvida a escolha dos nomes das cinco cidades nos apresenta um Menezes Palmiro 

em rota de aproximação com a Casa de Bragança. Esse mesmo tom de bajulação ao 

jovem Imperador repete-se nas detalhadas descrições da cidade e do Palácio Imperial, 

que contaria com galerias de estátuas representando a realeza e os beneméritos dignos 

de figurarem em uma galeria de heróis brasileiros.  

O universo simbólico que transparece nas minúcias da arquitetura palaciana 

revela ainda um lastro de tradição oriental herdado do Antigo Regime europeu que as 
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elites nacionais preservavam em uma espécie de contramão das atualizações modernas 

observadas. 

A edificação do Palácio, seguindo a forma da província proposta, conformaria 

uma sucessão de quadriláteros concêntricos de majestosa arquitetura, reeditando aqui a 

mesma concepção da Cidade Sagrada, da capital chinesa, Pequim. O centro do conjunto 

ficaria servindo de terreiro do Paço que, com suas trezentas braças em quadro, 

centralizaria a edificação e seria ornado de pórticos, um para o Sul, outro para o Norte, e 

o principal para o Oriente, que ostentaria a grandeza e a maior elegância.  

No meio da galeria do centro da parte ocidental se edificaria então a Capela 

Imperial, a divisa dos salões contaria com pilares ornamentais onde se colocariam 

estátuas dos reis, com seus nichos elegantes. O primeiro nicho acima da base oito 

palmos continuando até perto dos capitéis e pelo exterior do Palácio iguais nichos onde 

se colocariam estátuas de outros heróis brasileiros que se fizessem famosos pelas 

virtudes, ciências e armas; e também pelas artes, e os que descobrissem novos ramos de 

comércio, capitalistas que edificassem palácios na nova Corte. Acreditava Palmiro que 

os estímulos para eternizar suas memórias faria criar uma plêiade de grandes 

beneméritos, essenciais para a construção da nação.  

O palácio faria frente principal para o Oriente e os fundos para o Ocidente. 

Destaca-se desta fina descrição a valorização das conquistas iluministas, pois, 

contrariando os preceitos medievais das antigas ordens, essa professava a comunhão dos 

novos espíritos das luzes com as tradições rituais cavaleirosas, abrigando em braços 

nobiliárquicos os novos ricos que se destacassem. A representação desse aspecto 

aparece na localização do Edifício, que ocuparia uma posição frontal para o Oriente, ou 

seja, estabelecia uma intenção clara de quem se oferecia aos ventos modernizadores que 
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assopravam da Velha Europa. A capela imperial ocuparia os fundos da construção 

representando a idéia de fundamento moral religioso católico do Império Brasileiro.  

Entre os inúmeros equipamentos palacianos, alguns merecem ser lembrados pelo 

valor de representação assumido. O Jardim Aromático seria portador de espécies 

vegetais oriundos dos quatro cantos do mundo conhecido. Compreendemos que parte da 

elite nacional cria na possibilidade de que aqui estava nascendo uma nação que marcaria 

a história mundial como o novo centro enunciador de uma nova civilidade. 

 

O jardim será depósito de todas as árvores, aromáticas, e flôres das quatro partes do 

mundo, o jardim será cercado de edifícios, êstes não terão janelas para o jardim para não 

ser devassos, os ditos edifícios correrão em linha reta com o Palácio (…) na 

circunferência do Palácio e jardim haverá uma rua de 100 palmos de largo, e pelo meio 

Arvoredo de Caneleiras de Ceilão, e Cravo das Molucas, e as mais árvores aromáticas, o 

incenso da Arábia, e a cânfora de Bornéu; sendo arvoredo com esta singularidade fará 

sombra dando suave cheiro aos habitantes (idem, p. 122). 

 

A mesma idéia de um destino de grandezas aparecia como dado significativo no 

contexto da formação da inteligência nacional descrito por Wilson Martins. Na obra que 

realiza a síntese da constituição de uma intelectualidade nacional, fica notório o zelo 

com que literatos e políticos de primeira ordem (do Brasil e do exterior) apostavam 

nessa possibilidade: a de estarem diante de uma nação predestinada ao lume criador de 

uma nova civilização para o Ocidente. Tais idéias repercutiram até mesmo no insuspeito 

Alexandre Herculano que tempos depois ainda se desmanchava em expectativas diante 

de uma positividade romanticamente justificada. Assim ao referir-se aos “Primeiros 

Cantos” de Gonçalves Dias, em artigo denominado “O Futuro Literário de Portugal e do 

Brasil”, assim se expressava o intelectual lusitano de sua lamentosa Lisboa: 
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Naquele país de esperanças cheio de viço e de vida (o Brasil), há um ruído de louvor 

íntimo que soa tristemente cá, nesta terra onde tudo acaba. A mocidade despregando o 

estandarte da civilização, prepara-se para os seus graves destinos pela cultura das letras; 

arroteia os campos da inteligência; aspira as harmonias dessa natureza possante que a 

cerca; concentra num foco todos os raios vivificantes do formoso céu, que a alumia; 

prova forças enfim para algum dia renovar pelas idéias a sociedade (MARTINS, 2001, 

p. 354). 

 

Voltando à Memória de Menezes Palmiro, alguns elementos medievais 

curiosamente apareciam na proposta da cidade Pedrália, como, por exemplo, na 

proposta de aforamento dos terrenos residenciais, pensada como elemento provedor dos 

‘cabedais’ para manutenção de um Senado que, segundo Palmiro, constituir-se-ia em 

instituição ‘riquíssima’, para os padrões da época. Utilizando-se da mesma estratégia 

(dos foros), equacionava-se o problema de angariar fundos necessários à construção e 

manutenção do orfanato e do hospital, instituições sempre presentes nas preocupações 

daqueles homens de Estado. 

 Algumas outras curiosidades relativas à gestão das terras do arremedo de Distrito 

Real que se propunha merecem destaque. Por exemplo, “fora da demarcação das duas 

léguas da cidade se demarcarão sesmarias de meia légua de raiz a quem tiver seis 

escravos” (COLEÇÃO BRASÍLIA, 1960, Volume I, p. 123), sendo que a extensão da 

gleba diminuiria à proporção em que se diminuíssem o número de cativos do pleiteante. 

Aos pobres (trabalhadores livres) seria concedido meio quarto de légua demarcada com 

o contingenciamento de seu uso ao valor social da terra. As tais datas seriam em maior 

número, porque os pobres seriam os que mais se dedicariam ao trabalho pelas suas 

provisões, e acabariam produzindo o suficiente para o abastecimento da Corte. O 
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povoamento da Província também seria contemplado por meio das datas de meio quarto 

de légua nas quais haveria incentivo aos casamentos, porque, recebendo terras, os 

pobres ficariam animados, crescendo a população. Admitia-se também  a presença de 

“estrangeiros que serão lavradores; em todos os campos que se descobrirem se 

estabelecerão fazendas de Gado Vacum, e Cavalar, e Ovilhun, a êstes criadores se lhes 

dará uma légua de raiz” (idem, p. 123). 

Ocorre-nos que, naquele momento, alguns setores das elites nacionais, diante da 

força do processo de modernização das estruturas sociais, observados os quadros da 

velha Europa, expressavam-se confusamente. Repetiam uma ideologia não poucas vezes 

amalgamada com elementos originários da sociedade cavaleirosa medieval e, 

contraditoriamente, portadora de um certo sentido de uso social da terra. Situação 

explicitada no projeto Pedrália naquilo que diz respeito ao aspecto condicionado da 

propriedade privada das glebas doadas ao seu uso produtivo. Nunca é demais anotar que 

aquele era um momento de afirmação nacional, e que esse esforço transbordava pelos 

ambientes da criação literária e científica de uma geração sedenta do espírito 

emancipacionista. Como exemplo desse clima engajado de emancipação e dualidades, a 

obra de Silva Lisboa, o conhecido Visconde de Cairu, segundo o mesmo Wilson 

Martins, revelava naquele intelectual um conservador com inclinações industrialistas e 

claras preocupações com a melhoria social das classes trabalhadoras (MARTINS, 2001, 

p. 25).  

Não nos esqueçamos de que a elaboração de Palmiro fora concebida sob o signo 

da influência de Lisboa (a década de 1820), o intelectual que se apresentava como o 

grande divulgador das obras de Adam Smith em língua portuguesa4.  

                                                
4 Em 1804, Lisboa publicava os “Princípios de Economia Política”. Obra de clara inspiração no 

pensamento de Adam Smith (MARTINS, 2001, p. 16). 
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Apesar de tal evidência, é possível enxergar no íntimo da consciência revelada 

por Palmiro a persistência no pensamento nacional de uma indefectível herança 

milenarista do sebastianismo lusitano, o que nos autoriza pensar sobre a existência de 

uma parcela das elites nacionais ainda animada por um curioso retorno aos cânones 

medievais da qual algumas elaborações de Palmiro derivam. Dessa forma e sob as 

bênçãos de São Pedro, tínhamos a formulação da proposta de criação da Ordem dos 

Cavaleiros de São Pedro.  

Os detalhes da organização interna da ordem revelam uma hierarquização 

vinculada à renda do cavaleiro que seria ordenado segundo três classes. A primeira 

classe formaria a “a mais brilhante do Novo Mundo”, Chamados de Grã-Cavaleiros de 

Honra; os de segunda classe seriam batizados de Grã-Cavaleiros e os de terceira classe, 

seriam os Cavaleiros Pedritas. A concessão dos tais títulos honoríficos ficaria vinculada 

aos serviços prestados à pátria em ciências ou em armas, que capacitaria os beneméritos 

a ostentarem os símbolos e as cores vinculados àqueles feitos. Os de segunda classe 

alcançariam a comenda com a construção de duas moradas na nova corte e os de 

terceira, por fundarem apenas uma morada. Evidenciava-se assim a preocupação com o 

povoamento da futura província no interior do território. 

O que se depreende de um projeto aparentemente bizarro, como o da criação da 

Ordem dos Cavaleiros de São Pedro, é a permanência da força daquele entrelaçamento 

cultural ibérico de inspiração sebastianista que, renovado, ainda se faria presente em 

movimentos populares brasileiros que tiveram lugar na virada do século XIX  para o 

XX, como nas grandes tragédias de Canudos e do Contestado.  

Um aspecto, menos honorável, contudo, mais racional e moderno, escapava ao 

projeto de Palmiro: trata-se da evidente noção utilitarista, própria do espírito liberal 

inscrito na Ordem dos Cavaleiros de São Pedro. Nesse caso, temos a reedição das 
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transferências privativistas inerentes à inócua solução colonial lusitana das Capitanias 

Hereditárias, idealizadas para equacionar o problema de angariar os cabedais 

necessários ao empreendimento de construção, mudança e manutenção da nova corte 

em cidade Pedrália. Segundo os cálculos existentes no projeto, somente na Província de 

Minas Gerais haveria então um número maior do que oitocentos capitalistas em 

condições de ingressarem de imediato na Ordem. Somando-se este número ao das 

demais províncias teríamos a fabulosa soma de seis mil e oitocentos cavaleiros de 

primeira classe.   

Destaca-se no projeto de Menezes Palmiro a visão solitária, bem ao estilo da 

sensibilidade romântica do século XIX, que trazia à tona, pela primeira vez, em meio 

aos lastros medievais da Europa, a questão fundiária inerente aos problemas de se 

conceber uma nova capital para a nação que nascia. Nesse sentido, dois aspectos 

merecem destaque: em primeiro lugar, a proposta jurídica de se lançar mão de uma 

forma de enfiteuse de foro móvel. Assim, as terras ficariam com sua posse vinculada 

aos limites estabelecidos pelo projeto da cidade.5 Em segundo lugar, o aspecto 

extremamente racional e capitalista inerente ao processo de seleção dos cidadãos 

portadores de espírito empreendedor, pois haveria um caráter censitário explícito em 

todo o projeto. A adesão seria incentivada em todas as províncias do Império sob a 

alegação de que se concederiam as mercês da corte (entenda-se títulos honoríficos) a 

todos que fundarem edifícios na corte, ou por si ou por seus procuradores. Em outros 

termos, interessava atrair aqueles capitalistas de espírito aberto aos riscos dos grandes 

empreendimentos. 

                                                
5 O que mais uma vez chama a atenção é que, mais de um século depois, para a gestão das terras da 

Brasília modernista, a solução proposta por Palmiro (enfiteuse de foro móvel) foi retomada pelo 
desembargador Seabra Fagundes em 1956, encarregado por JK para equacionar o problema 
fundiário da capital que se construía. 
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No artigo segundo da Ordem dos Cavaleiros de São Pedro, os cavaleiros de 

segunda e terceira classe ficariam submetidos aos mesmos protocolos de servidão e 

vassalagem presentes nos estamentos do medievo europeu. As tais submissões, no 

entanto, apareciam vinculadas à capacidade de trabalho e de adaptação reconhecidas e 

comprovadas de práticas agrícolas e de pastoreio de espécimes exóticos (de origem 

asiática e/ou européia) como vinhas, olivais, amoreiras (para o bicho da seda), 

nogueiras, cravos, pimenta, criações de camelos etc. E aos bem-sucedidos seriam 

concedidos honrarias e incentivos com isenções fiscais. 

A análise dos demais artigos de criação da Ordem dos Cavaleiros de São Pedro 

permite-nos vislumbrar os dilemas de uma elite nostálgica dos ornamentos das cortes e 

que ainda apresentava-se seduzida pelos protocolos e honrarias medievais. Temos então 

uma estranha alquimia que misturava práticas racionalistas modernas com elementos de 

fundo medieval profundamente gravados na cultura ibérica. A questão dos Estados 

nacionais modernos aparecia então como uma amálgama do novo pragmatismo do 

trabalho, apresentado como paradigma do capitalismo, com honrarias e honorabilidades 

perdidas ou nunca tidas.  

Na seqüência, o artigo 15º dessa ordem nos mostra uma semente da Guarda 

Nacional que só frutificaria uma década depois. Assim, notável mescla do antigo com o 

novo, mais uma vez, ficava evidente com propostas de repressão ao tempo não 

trabalhado, o que de certo modo contrariava as perspectivas interpretativas de Gilberto 

Freyre para a noção do tempo no contexto da cultura ibérica, segundo a qual este seria 

portador de uma concepção folgada que, no entendimento filtrado pelo tempo 

pragmático, anglo-saxônico, hegemônico, associava-se com o estigma da preguiça. A 

noção de Palmiro, ao valorizar o tempo trabalhado com reconhecimento e honrarias, 

destoava da concepção freyriana, associando-se mais ao tempo pragmático, inglês. 
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O juramento dos cavaleiros confirmava a fé no Estado moderno monárquico e 

centralizado. O artigo 18º do Estatuto da Ordem jurava fidelidade sagrada ao Soberano e 

guardar obediência às suas ordens; obedecer às leis; defender o território do Soberano; 

trabalhar para que se aumentasse o Império; dar os socorros que pudesse a bem do 

aumento do Estado; e cumprir as promessas fundadas na reta justiça e nos deveres de 

cristão e bom cidadão, porém os socorros deveriam ser da própria vontade e que, por 

outro lado, não se faria de forma violenta (COLEÇÃO BRASÍLIA, Volume I, 1960, p. 

128). 

Como se vê, o discurso mudancista à época da independência já se constituíra 

em uma respeitável tradição de cunho político que aparecia em inumeráveis ocasiões. 

Eram discursos parlamentares e leis que deixavam brechas para uma possível ação 

executiva; aparecia também em memórias de políticos e homens de Estado; e nos 

proclamas de rebeldes separatistas como os da Confederação do Equador. Tudo isso, no 

entanto, adquiriu um estímulo extra nas apreensões e instabilidades existentes no pós 

Sete de Setembro. No entanto, com a pacificação do Império modulavam-se os rumores 

das discussões e o calor das idéias iniciais esfriavam. 

Décadas se passaram e, somente em 1839, com o deslocamento da atenção de 

um intelectual de peso como Varnhagen, temos uma espécie de renascer do 

mudancismo, dessa vez em bases orientadas mais pelo pensamento historicista. O 

documento que demarca a inserção de Porto Seguro no debate é uma carta enviada ao 

Primeiro-Secretário do recém-criado Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) 

informando sobre a publicação de vários trabalhos e de uma Geografia Física do Brasil 

para um futuro próximo, trabalho que não chegou a se concretizar.  

A contemporaneidade da criação dos Institutos Históricos e Geográfico 

Brasileiro, em 1838, com os Institutos Histórico da França, Inglaterra, Alemanha, 
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Hungria, Irlanda e Áustria atualizava extraordinariamente a intelectualidade brasileira.  

As sessões, notificações e as publicações elaboradas por esses institutos, incluindo o 

IHGB, refletiam a conjuntura de rupturas e contradições próprias do esforço 

empreendido na construção de um mundo novo, “sob a égide e com instrumentos 

racionalizadores”. Dominados por orientações sistemáticas e empiristas, os 

historiadores buscavam seu argumento no documento arquivístico. Segundo Arno 

Wehling, no contexto luso-brasileiro, Varnhagen assumia assim uma representatividade 

equivalente ao que o padrão rankeano desempenhara na historiografia alemã 

(WEHLING, 1999, p. 30). 

A carta ao IHGB (Anexo I), faz referências explícitas ao movimento de 

interiorização como indício de uma visão marcada pelo sentido geopolítico da gestão do 

território nacional e dos assuntos da política. O ainda jovem descobridor de documentos 

arquivísticos anunciava a descoberta de um enorme acervo documental (mapas antigos e 

manuscritos) relativos à história do Brasil nas prateleiras de bibliotecas e arquivos 

existentes em toda a Europa. Talvez tenhamos aí a chave para entender a gênese do 

sentido ao mesmo tempo interiorano e cosmopolita que dirigiria a escolha de Varnhagen 

por um lugar central na ancoragem de seu projeto mudancista. Trata-se da influência 

exercida pela opção de Felipe II em escolher Madri, no centro geográfico da Península 

Ibérica, como solução para controlar as forças desagregadoras exercidas pelos vários 

reinos, principados, condados, emirados e khalifados, na sempre problemática união do 

reino de Espanha (PENNA, 2002, p. 148). 

De forma bastante incisiva, o espírito político do pesquisador procurava para si o 

posto de um Conselheiro de Estado. Sugeria a intervenção do governo brasileiro, 

tomando como exemplo a atitude de Portugal que, para a aquisição de cópias de 

documentos importantes à sua constituição histórica, designara vários intelectuais para 
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atuarem em arquivos italianos, espanhóis, franceses e ingleses. Assim, identificamos 

uma arguta visão utilitarista da história, própria do clima de culture savante 

(WEHLING,1999) vivido pelos membros dos diversos institutos históricos europeus e 

americanos na afirmação de que “…o governo, que devendo alimentar o espírito de 

nacionalidade, deve ter presente que são a primeira base talvez desta, a história e o 

conhecimento do país natal” (Anexo I).  

Não resta dúvida de que nosso historiador abraçava ali o momento fundacional 

das modernas nações européias adotando o Brasil como pátria. Sob a alegação de 

possuir nacionalidade brasileira, o intelectual reclamava o direito a uma cidadania 

comprometida com a invenção da nação. Dizia então: “folgo de ter tido esta ocasião de 

fazer algum serviço ao país em que primeiro vi o sol, em que recebi os primeiros 

fundamentos da minha educação literária” (idem). Ao anunciar a futura publicação da 

Geografia Física do Brasil, Varnhagen prometia usá-la como base para “fundar um 

projeto de divisão e subdivisão territorial, local mais convincente para a capital do 

Império etc. Esta é a obra de tão grande circunstância que não sairá tão cedo” (idem). 

E, de fato, nunca saiu! A proposta de divisão territorial, no entanto, apareceria no 

Memorial Orgânico, obra que será analisada na seqüência do trabalho. 

Fica claro que toda a acumulação mudancista começava a ser enfeixada e 

conduzida por uma mente disciplinada e portadora de uma invejável erudição. O 

pesquisador metódico aliava ao romântico desejo de pertencimento nacional toda uma 

acumulação de debates. Para direcionar os faróis da reflexão histórica para o futuro e 

para um possível engenho que se constituísse, ainda que de maneira simbólica, em um 

marco regenerador de uma existência até então condenável pelas seculares cicatrizes 

coloniais, Varnhagen assumia um compromisso com a modernidade através do seu 

engajamento com o mudancismo. 
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Seis anos depois dessa carta (Anexo I), em nota à “Notícia de Fr. José de Santa 

Rita Durão”, aproveitando-se da defesa do plano de se criar uma Universidade 

Brasileira localizada no interior do território (possivelmente em Ouro Preto), Varnhagen 

apelava para as teses do determinismo geográfico de Humboldt, que construía generosas 

associações climáticas para justificar uma presumida superioridade racial européia. 

Neste sentido, haveria um benefício de compensação para as baixas latitudes 

encontráveis no Brasil com a elevação das altitudes dos planaltos existentes na região 

central do País - lugar onde os trabalhos do espírito seriam mais bem desenvolvidos. 

Para defender as posições favoráveis ao mudancismo, foram desferidos ataques 

às posições de cidades portuárias que se apresentavam eivadas dos vícios de origem, 

pois, segundo a visão varnhageneriana, possuíam uma natureza vocacionada ao 

comércio que consolidava uma relação de promiscuidade com as línguas estrangeiras 

(traços xenofóbicos). Aqui, o Sertão, à maneira rousseauniana, aparecia pela primeira 

vez como portador de uma virtude essencial à formação da identidade nacional – a 

pureza de origem.  

Na busca dessa originalidade é que, desde os primordiais “Suspiros Poéticos e 

Saudades” emitidos pelo poeta Gonçalves de Magalhães, o movimento da literatura 

romântica empreendera uma frenética construção idealizada daquilo que seria o homem 

típico do Brasil. No mesmo sentido, o documento de 1845, apesar de admitir ser a 

transferência da capital uma competência do Estado, apresenta-nos o historiador 

sorocabano arriscando sugerir a integração do Sertão como atitude política capaz de 

consolidar uma nacionalidade brasileira. Assim, as distâncias, que antes se 

apresentavam como obstáculos ao desenvolvimento, poderiam ser vencidas com a 

“introdução dos caminhos de ferro”.  
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Na mesma nota à Notícia de Fr. José de Santa Rita Durão, o arremate final 

voltava-se ao problema que o romantismo tentava resolver da constituição do tipo 

brasileiro. Ao fazer a opção pelo homem sertanejo, Varnhagen justificava-se com a 

proposição de que esse seria o único depositário da mesma pureza de origem do Sertão, 

constituindo-se, assim, na sede de uma desejável identidade nacional original, ao 

mesmo tempo em que criticava ao modelo do dandy litorâneo. A propositura, de 

maneira irônica, é dada na forma de uma outra pergunta – “onde procurar as feições 

nacionais? No sertanejo de ponche e bota mineira, ou no dandy vestido à inglesa e 

penteado e perfumado à francesa?”.  

A revelação de uma visão restritiva ao dandy, rotulado de modelo imitativo e, 

portanto, contaminado pelo modo de vida europeu, permite entrever o clima de tensão 

estabelecido na busca de uma pretensa identidade genuinamente brasileira. A clivagem 

litoral X sertão ao mesmo tempo em que inscrevia o conceito de pureza étnica no 

pensamento de constituição da identidade nacional, oferecia, de uma só vez, tanto o 

mote indianista ao Romantismo literário, quanto o sertão, como categoria pura, interior 

e centralizada ao historicismo nascente. Aspecto que acompanhará os desenvolvimentos 

do ideal mudancista na sua caminhada de um século.  
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A UTOPIA DO CENTRO 

 

2.1. O Memorial Orgânico  

 

 1849, Madri (a velha Madri de Felipe II), Varnhagen publicava a primeira parte 

do Memorial Orgânico (Viúva D. R. J. Dominguez, Madrid, 1849), para um ano depois 

dar lume ao restante da pequena e significativa reflexão sobre assuntos nacionais 

brasileiros. Nesse trabalho temos a defesa de teses acerca de assuntos geopolíticos tão 

variados que contemplavam: a abertura de estradas; a uma nova divisão provincial para 

o território do Império; a questão da escravidão sob o ponto de vista de entrave ao 

desenvolvimento; a imigração de trabalhadores europeus e, finalmente, a mudança da 

capital.  

Em relação ao último ponto, o estudo faz uma crítica contundente à  localização 

inadequada da capital do Império, o Rio de Janeiro, situada em região portuária. O 

objetivo da crítica, entre outros, é de oferecer argumentos para um debate sobre o 

desejável deslocamento da sede do governo imperial para uma nova cidade a ser 

edificada em uma situação mais central em relação ao território que governava. Para o 

intelectual, seguindo a atitude romântica de contemplação à natureza e de retorno ao 

nicho original da vida, a localização da cidade deveria ser definida em associação direta 

com o elemento natural para que este atuasse como fonte inspiradora das grandes 

decisões. Assim, o Planalto Central do Brasil seria o lugar portador das características 

essenciais a apontarem para a localização ideal do grande empreendimento. A clara 

comunhão entre uma orientação geopolítica com a sensibilidade romântica arrematava a 
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fina costura da Utopia do Centro: o ponto de partida para a desejada invenção da nação 

modernizada. 

O segundo parágrafo do Memorial trata da situação geográfica do sítio propício 

para receber a nova capital. O raciocínio varnhageneriano é construído a partir de uma 

pergunta sumária que bem demonstrava a intenção de Varnhagen em se postar como 

defensor do mudancismo: “qual é o local mais conveniente para fixar a sede do 

Governo Imperial?” A resposta é colocada em forma de resgate dos principais 

elementos que as elites locais haviam acumulado em mais de cinqüenta anos de 

formulações e que Varnhagen sintetizava na defesa da interiorização. Entre o rol de 

argumentos, destacamos os seguintes: 

 

01. que as precárias e, portanto, demoradas comunicações com o interior 

poderiam ter uma melhor solução de encurtamento para apenas algumas horas 

com a utilização de ferrovias, aceitas como indispensáveis para a modernização 

da nação; 

02. que a onda modernizadora seria levada aos sertões em forma de tônicos 

focais de civilização, sendo que a capital centralizaria o maior esforço na obra do 

projeto civilizador; 

03. que a maioria dos estados europeus em processo de modernização tinha 

optado por locarem suas capitais em posições mais centrais relativamente ao 

território a ser administrado; 

04. que, mesmo dispondo de uma formidável frota naval, Felipe II da Espanha 

decidiu fixar a capital de seu Império no interior do país, levando, com isso, 

desenvolvimento às regiões tradicionalmente atrasadas e despovoadas. 
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Entendemos que Varnhagen procurava encontrar teoricamente, através da análise 

cartográfica, situações históricas e geográficas concretas que pudessem servir de 

exemplo aos brasileiros. Por outro lado e de forma complementar, no quarto parágrafo 

do estudo, utilizando-se da metáfora orgânica do coração como centro propulsor de vida 

para todo o corpo, temos uma indicação das associações pretendidas com a construção 

discursiva de que as vias de comunicações no sistema centralizado concebido a partir da 

localização de sua capital, funcionariam como veias e artérias irrigadoras de vida sem 

as quais o corpo “definha e morre”. 

Outro elemento importante, a defesa militar de uma capital centralizada no 

interior do País teria uma melhor solução, pois o imenso território funcionaria como um 

aliado nosso e como um obstáculo respeitável aos possíveis invasores. O inimigo 

invasor, assim concebido, imerso em espaço desconhecido, sentiria a fragilidade de suas 

condições, ficando refém da geografia estranha, o que, em caso de guerra, funcionaria 

como fator determinante da solução favorável do conflito.  

O curioso aqui é a ocorrência de uma notável inversão de valores, pois ao referir-

se à Conquista Ibérica na América Portuguesa, Varnhagen, em outro estudo (História 

Geral do Brasil), concebia a natureza como inimigo a ser vencido. Desse modo, nosso 

personagem aproximava-se da argumentação encontrada por Michellet em defesa da 

unidade nacional, para quem, “não existe nada, senão o que insufla o puro amor da 

unidade (…) a própria geografia está anulada. Não há mais montanhas, rios, ou 

barreiras entre os homens. (…) Tempo e espaço, as condições materiais a que a vida 

está sujeita, não existem mais” (apud WHITE, 1995, p. 163). Seguindo o mesmo 

argumento de Michellet, a História Geral do Brasil, de Varnhagen, concebia a natureza 

do País como adversária ao processo civilizador, operando, como no argumento do 

historiador francês, um deslocamento da geografia com a seguinte afirmação: “mas 
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ânimo! Que tudo (referindo-se à natureza) doma a indústria humana! Cumpre a 

civilização aproveitar e ainda aperfeiçoar o bom, e prevenir ou destruir o mau (a 

natureza). Tempos houve em que nalgumas terras, hoje cultivadas ou povoadas de 

cidades na Europa o feroz urso se fazia temer” (apud ODÁLIA, 1979, p. 36). 

Evidentemente, a concepção da natureza como representação do entrave, delineada a 

partir do ponto de vista da conquista e do avanço da Civilização Ocidental, na discussão 

sobre a defensabilidade da capital, transmutava-se em aliada e amiga. 

A utilização de conceitos geográficos, dentro de uma visão humboldtiana (para 

Alexandre Humboldt haveria um sistema natural universal, uma espécie de Tao, 

responsável pelas Harmonias da Natureza e pelo funcionamento do Cosmos como um 

todo), apontava para a hipótese de que as altitudes mais elevadas dos planaltos 

compensariam as desvantagens que a perspectiva do determinismo geográfico colocava 

como obstáculo ao desenvolvimento das zonas tropicais – os trópicos sempre 

ameaçados pelo espectro das doenças e da preguiça. Desse modo, as compensações das 

altitudes reforçavam a opção pelos elevadíssimos chapadões do interior do território 

brasileiro no planejamento da modernização do País a partir de uma nova geopolítica – 

a reinvenção nacional a partir de seu centro. Esperava-se com isso atingir objetivos de 

dinamização das atividades meramente pastoris historicamente estabelecidas e 

desenvolvidas nos campos de cerrados do Planalto Central. Observa-se então a 

existência de uma novidade discursiva no claro esforço de associação entre o clima do 

Brasil Central com os “ares mais finos e correspondentes aos encontrados na Europa”.  

O que nos parece mais extravagante aqui é que à força do determinismo forjava-

se uma ideologia que interferia nas próprias sensações experimentadas pelo autor, que, 

posteriormente (em 1877), ao visitar o local já definido teoricamente (desde 1849), 

confirmaria antigas expectativas elaboradas teoricamente, apesar da inexistência dos tais 
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ares mais finos1. Varnhagen vira o que queria ver… Pois, como veremos mais 

detalhadamente no próximo capítulo, relatava, o nobre diplomata, encontrar-se mesmo 

surpreso com as excelências de qualidade de climas e dos ares planaltinos. 

Associado ao determinismo geográfico, observa-se que o Memorial Orgânico, 

influenciado por outro clima, nesse caso, o calor dos debates sobre aspectos 

modernizadores das estruturas econômicas, fazia de seus doze artigos também uma clara 

defesa do abolicionismo. O entendimento era de que o regime de escravidão funcionaria 

como um obstáculo tanto ao pleno desenvolvimento das forças capitalistas 

modernizadoras quanto ao desejado processo de imigração de contingentes de 

trabalhadores europeus e asiáticos para o Brasil. Pensava-se que os imigrantes 

naturalmente sentir-se-iam incomodados com os arcaísmos inerentes à utilização do 

trabalho escravo na realização do trabalho produtivo. Tal concepção vingaria décadas 

depois em empresas grandiosas como os desdobramentos que resultaram tanto na 

grande imigração incentivada da década de 1870, quanto no próprio desfecho do 13 de 

maio de 1888. Observamos então a incorporação do espírito racionalizador do 

capitalismo industrial pela mente conservadora do intelectual, para o qual a utilização 

do trabalho escravo, assim como o uso predatório dos recursos naturais, seria fator 

impeditivo ao desejável desenvolvimento das forças modernizadoras do trabalho.  

Somando-se a esses aspectos, a possível interiorização da capital funcionaria 

como elemento de atração do interesse dos capitalistas nacionais para o seu próprio país. 

Assim, as rendas que certamente evadiriam do País em viagens marítimas para a Europa 

poderiam servir de alavanca econômica para uma primitiva forma de turismo de 

                                                
1 Atualmente, Brasília tem em seu clima um dos grandes fatores que negativizam a qualidade de 

vida oferecida aos seus habitantes, pois, muito seco, expõe a população às enfermidades 
relacionadas com as bruscas mudanças de umidade e de temperatura que, para alguns, lembra a 
secura do Saara. 
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negócios. E, em última instância, o melhor conhecimento da realidade interna auferido a 

partir dessa movimentação de capitalistas nacionais seria de extrema importância para 

alcançar a situação almejada – da inserção brasileira na modernidade. Diante desse 

autêntico tratado de argumentação capitalista, Varnhagen insiste na mesma 

pergunta:“Mas qual cidade ou vila do sertão nos deve merecer a preferência?” 

A resposta a essa indagação promovia a aproximação do racionalismo 

geopolítico das elaborações científicas com as artes literárias. A metáfora sentimental 

estava inscrita na representação do coração romântico, pois o lugar idealizado, 

embebido de platonismo, apareceria associado à perfeição, ou seja, algo ausente em 

qualquer cidade real em qualquer lugar ou tempo. Assim, argumentava-se que os 

centros de povoação existentes no interior do território já se encontravam marcados 

pelos “vícios de origem”, constituindo-se em cidades de riquezas exauridas ou herdeiras 

dos escombros das minas; vilas portadoras de traçados caóticos, condicionadas pela 

exploração mineradora.  

Longe de configurar-se em um novo dilema, a inexistência desse núcleo 

civilizador original, alimentaria a idéia de se construir um coração pulsante de vida para 

o embrião idealizado da nação. A proposta de Varnhagen promovia assim a escolha do 

lugar mais adequado como um doce fruto amadurecido no exercício da contemplação à 

natureza, vista aqui como parâmetro da perfeição e da ordem romântica centrada no 

coração (As Harmonias da Natureza de Humboldt).  

 

A verdadeira paragem para ela (a capital) e a mesma natureza quem a aponta, e de modo 

mui terminante. E como não temos de cor tôda a configuração e estrutura do Brasil, 

olhemos para o mapa, que êle mesmo indica uma situação como não temos segunda, 

nem a terá nenhum outro país. É a em que se encontram as cabeceiras dos afluentes 
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Tocantins e Paraná — dos dois grandes rios que abraçam o Império; i. é, o Amazonas e 

o Prata, com as dos do S. Francisco, que depois de o atravessar pelo meio desemboca a 

meia distância de tôda a extensão do nosso litoral, e de mais a mais a meia distância da 

cidade da Bahia à de Pernambuco. Nessa paragem bastante central e elevada, donde 

partem tantas veias e artérias que vão circular por todo o corpo do Estado, que 

imaginamos estar o seu verdadeiro coração; é aí que julgamos deve fixar-se a sede do 

govêrno do Império (VARNHAGEN, 1877. p. 12 e 13 - grifos meus). 

 

O que chama a atenção é que em meados do século XIX o diplomata brasileiro 

imergia em uma tarefa criteriosa de interpretação de mapas e documentos brasileiros 

existentes em prateleiras de bibliotecas e arquivos europeus, conseguindo vislumbrar o 

Planalto Central do Brasil como lugar geográfico ideal para deflagrar o novo ciclo 

modernizador. Compreende-se que o cruzamento dos princípios teóricos da geopolítica 

de Humboldt com o recurso retórico do sentimentalismo romântico encontrava a 

paragem central idealizada  para o assento da cidade. 

Esse lugar encontrar-se-ia na região compreendida pelo triângulo2 (a forma plana 

representativa da realidade) formado pelas nascentes dos três rios tributários das 

cabeceiras das três grandes bacias hidrográficas nacionais: o Rio Paraná (Bacia do 

Prata), o Rio Tocantins (Bacia Amazônica) e o Rio Preto (Bacia do São Francisco), 

onde encontrar-se-ia a menor distância entre as cidades da Bahia, Oeiras, Cuiabá, Rio e 

Curitiba que daria a posição de centralidade definitiva ao projeto de busca tanto da 

identidade nacional, quanto do redescobrimento da pátria. 

                                                
2 O triângulo, segundo as concepções de Platão, define a forma geométrica mais simples, abaixo 

da qual só existem abstrações matemáticas como a idéia da linha representada pelo número dois 

e a unidade que representa o ponto. Por outro lado, o universo simbólico alquímico associa essa 

figura ao fogo e ao coração (CHEVALIER, 1995, P. 903 e 904).   
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Trazendo a reflexão para a geografia existente no plano proposto para receber a 

futura capital, podemos identificar a referida forma triangular a partir da posição 

ocupada pelas três lagoas: Feia, Mestre D’Armas e Formosa; onde nascem os três rios 

relacionados anteriormente. Assim, é inevitável o vislumbre da imagem que remetia o 

pensamento de Varnhagen ao centro do território, o lócus irrigante do corpo.   

As conclusões estabelecidas pela monografia, assentadas que estavam nos 

pressupostos científicos do determinismo climatológico elaborado por Humboldt, 

sugeriam a possibilidade de haver um ponto de interesse geopolítico de inevitável 

conversão para o lugar que “mais convém a nossa raça” (européia). Compreende-se 

que a mente do intelectual fixava também, com tal conclusão, o caráter marcadamente 

eurocêntrico e conservador do projeto mudancista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
O detalhe acima foi extraído do mapa publicado no Relatório Cruls em 1894, e 
mostra, localizadas nos vértices de um triângulo, as posições das três lagoas 
estudadas por Varnhagen em 1877 
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Compreende-se que, a partir desse lugar (o redescobrimento do Brasil, ou a re-

invenção deste), o esforço governamental sugerido para implementar políticas 

favoráveis ao branqueamento da raça e, também, à introdução de cultivares exóticos 

(ambos seriam contemplados pela imigração incentivada) colavam-se na paisagem do 

mudancismo. Do mesmo modo, as posições litorâneas foram descartadas, até mesmo 

aquelas de maiores latitudes, pois apareciam ao estudioso como reféns das insuportáveis 

bananeiras, das embaúbas, dos ataques das miríades de insetos e do clima tórrido, 

úmido e enervador aí existentes e, por isso mesmo, produtor de seres descorados e 

suarentos, incapazes de superar o estágio da preguiça e da pobreza 

Em síntese, o “Memorial Orgânico” apresentava não apenas uma proposta de 

interiorização da capital, mas tratava-se, sobretudo, de um estudo teórico-científico 

acerca dos procedimentos adequados para a redenção de uma nação que nascera de 

forma particularmente equivocada e consolidava-se sobre os erros de um passado 

marcado pela promíscua interação da tradição ibérica com os elementos naturais do 

lugar. Na verdade temos no Memorial uma curiosa exposição da visão de mundo 

conservadora que germinava nos tristes trópicos portugueses. Além disso, Varnhagen 

reafirmava sua confiança na condução do governo pelo solícito Imperador D. Pedro II, 

para ele, o único governo capaz de promover uma expansão imperialista sobre o 

continente americano, aspecto que ficaria bastante claro com a sugestão de nome para a 

futura capital: “Para a nova cidade destinada a ser sede do Império propomos o nome 

Imperatória, que explica sua missão”. 

 Segundo a concepção geográfica de Varnhagen, os elevadíssimos chapadões do 

interior ofereciam um clima já não tão tropical assim, o que por si já facilitaria o 
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estabelecimento de cultivares de origem européia. Por meio de uma argumentação 

economicista, concebia que os produtos dessas regiões (Planalto Central) poderiam 

alimentar um promissor mercado interno, pois não sendo estas, culturas tropicais, 

também não se adaptariam aos terrenos baixos de beira-mar. Portanto, as grandes 

populações litorâneas funcionariam como contingente de consumidores nada 

desprezível para as futuras produções agrícolas centrais. 

Segundo essa tese, os “ares mais finos” das regiões do Planalto, isto é, os climas 

(possivelmente) semelhantes aos encontrados na Europa serviriam de atração aos fluxos 

migratórios de colonização estrangeira. No sentido de consolidar um novo modelo de 

desenvolvimento, à imigração se agregaria um sistema legislativo que afastaria 

definitivamente de seus arredores as escravaturas – fator de incontestável 

incompatibilidade com o elemento estrangeiro oriundo da Europa ou da Ásia. 

A aplicação desses conceitos na avaliação do potencial oferecido pelas capitais 

das províncias sulistas – Curitiba, Santa Catarina e Rio Grande – portadoras de uma 

latitude mais favorável, resultava em veredicto desfavorável a elas, pois, localizadas em 

posições litorâneas, a combinação das altas umidades marítimas com elevadas 

temperaturas das baixas altitudes compensavam de forma negativa a maior latitude. 

Apesar da posição mais aceitável, segundo os mesmos critérios geográficos, a 

localização costeira comprovava, na prática, a permanência da condição tropical que na 

acepção humboldtiana atuaria como limitante para o empreendimento modernizador. No 

caso, as considerações que levavam em conta apenas as latitudes geográficas como 

determinantes para o bom clima demonstravam estreiteza e limitação. Varnhagen 

agregava ao fator latitude a razão da altitude como o dado definido pela teoria na 

determinação de um bom clima.  
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Finalizando o Memorial Orgânico, temos a defesa do autor contra prováveis 

ataques dos inúmeros desafetos cultivados ao longo de sua conturbada trajetória 

intelectual. Para tanto, Varnhagen apoiava-se na história, vista por ele a partir de uma 

perspectiva utilitarista, e enumerava os mais bem-sucedidos ícones urbanos da 

antiguidade até o século XIX, como obra e graça de uma elaboração prévia de seus 

fundadores e arrematava, entre outras alegações, que o estudo destacava a solução ao 

problema da integração dos “ricos distritos dos Goiases e Cuiabá”.  

Concluía-se assim que, no Brasil, pela Lei do Arrefecimento de Humboldt, 

haveria a possibilidade da determinação precisa do lugar destinado a receber a futura 

capital que, estaria em uma posição de coordenada latitudinal de 15º, numa localidade 

situada a 3.000 pés de altitude que seria possuidora da mesma temperatura de outra 

localidade situada em 45º ao nível do mar. Chegava-se à conclusão de que na América, 

teoricamente, era possível encontrar-se condições climatológicas semelhantes às 

encontradas no sul da França ou no norte da Itália. Ah! A Velha Europa. 

Apesar da fé na teoria científica, constatamos que Varnhagen nutria seu espírito 

com uma forte dose de empiria, pois orientava que deveria se observar, atentamente, os 

aspectos revelados pela vegetação. Neste ponto sentimos a carga de desprezo 

emprestada pelo autor às variedades da flora típicas dos trópicos. Para ele, a fisionomia 

da vegetação era um bom termômetro para se avaliar o clima ideal que procuravam, isto 

é, aquele que mais convinha ao elemento europeu. Portanto, era necessário escolher uma 

altitude onde já não cresciam ambaúbas, nem palmeiras, nem davam já as bananeiras; 

porém para que não fosse o local demasiado frio, era conveniente que aí se produzisse a 

vinha e, ainda, nos vales abrigados, a laranjeira. 

O que mais chama a atenção nesta antiCanção do Exílio é o deslocamento que a 

escrita varnhageneriana operava em relação à mística romântica inspirada na paisagem 
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tropical, aspecto estruturante e de exaltação na literatura (de Gonçalves de Magalhães a 

José de Alencar). O tom nada agradável da descrição anterior expressa um misto de 

desprezo e asco aos elementos tropicais. É mesmo possível sentir, por entre bananeiras e 

ambaúbas, aquele sufocamento expresso pelo aristocrata alemão que nos aparecia como 

um estranhíssimo ser castigado pela umidade tórrida dos litorais infestados de 

mosquitos e parasitas. 

Desse modo, construía-se a certeza de que a centralidade de uma capital 

funcionaria como salvaguarda para o desenvolvimento modernizante. Mais de uma vez, 

o Memorial Orgânico realizaria a evocação da formação iluminista do autor. Referindo-

se a Montesquieu, Porto Seguro encontrava elementos asiáticos (exemplos de cidades 

chinesas e indianas) que confirmavam sua tese de que os climas mais frios favoreceriam 

ao desenvolvimento de uma maior energia criativa e, voltando o olhar para o próprio 

processo histórico brasileiro, identificava aqui a confirmação dessas impressões. Para 

ele, em Minas Gerais, as superações realizadas pelos habitantes daquela próspera e 

montanhosa província colocavam os interioranos mineiros em posições de maior 

progresso material e intelectual do que os litorâneos fluminenses, o que, além de 

comprovar suas idéias, serviria de advertência ao Império: “Se a política não sabe ver o 

futuro e prevenir os males, poderão eles (os mineiros) algum dia chamar a si a capital 

por conquista” (VARNHAGEN, 1877, p. 12 e 13). 
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2.2. Varnhagen em Formosa (Vida Romântica) 
 

 

Américo Jacobina Lacombe, em palestra proferida a 30/11/1967, artigo 

publicado pela Revista do IHGB, afirmava que Varnhagen, “valendo-se dos 

conhecimentos topográficos hauridos em sua formação militar, partiu, ele mesmo, com 

imenso sacrifício da saúde, (e foi aí que contraiu a tuberculose que o vitimou) para o 

Planalto Central do Brasil examinando várias localizações” (LACOMBE, 1967, p. 

147), segundo o tom da palestra proferida, essa empresa conferia ao nosso personagem 

um status diferenciado no campo do debate mudancista, pois na patriótica missão de 

reinventar a nação, o referido empreendimento o colocava na posição de alguém que, de 

alguma forma, conseguia romper com os limites convencionais das elaborações 

intelectuais elitistas (e de gabinete). Em vez de um mero sonhador utopista, os 

afloramentos do voluntarismo observados na viagem ao centro do País aproximavam 

nosso personagem de um padrão comportamental que pode ser associado ao do herói 

romântico3. Compreendemos que forças interiores pareciam impelir o pesquisador 

metódico para, sob a forma de uma prática empírica (da observação in visu), realizar a 

idealizada a viagem ao encontro do centro de todas as coisas. Segundo o raciocínio de 

Américo Lacombe, a viagem de Varnhagen nos remete a pensar que, nesse caso, o 

compromisso com o mudancismo fez a transformação do antes cientista teórico em um 

tipo de homem engajado cuja imagem aparece muito mais associada ao realizador do 

que ao mero sonhador (idem, p. 147).  

                                                
3 Segundo o pesquisador da mente humana Joseph Campbell, o herói é aquele que deu sua própria 

vida por algo maior que ele mesmo e, assim, realiza (sozinho) o enfrentamento com os perigos e 
os riscos da necessária aventura; para que tenhamos a possibilidade de conhecer o labirinto em 
toda sua extensão, utilizando-nos apenas da trilha aberta por ele. (CAMPBELL, 1990, p. 131) 
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De sua última jornada, Varnhagen legou-nos uma longa carta dirigida ao 

Ministro da Agricultura (Anexo II) e um incógnito caderno de anotações com plantas da 

pequena vila de Formosa da Imperatriz, que o hospedara por quinze dias (documento 

desaparecido, que, esperamos, ainda repousa em alguma caixa de arquivo, em algum 

lugar entre Sorocaba e Viena). A mencionada carta de Formosa iniciava-se com o 

seguinte relato: “Villa Formosa da Imperatriz, província de Goiaz, 28 de julho de 1877. 

Ilmo. Exmo. Sr. Para melhor cumprir as ordens que V. E. se dignou dar-me em Aviso 

desse ministério de 14 de junho último…” e segue por mais sete páginas discorrendo 

comentários acerca de melhores localidades para orientar o fluxo de imigrantes que, 

para o desconforto do autor, encontrava-se momentaneamente direcionado para o Sul do 

território.  

Atentemos para as datas e para o conteúdo do documento. Este aspecto nos 

coloca frente a um conjunto sintético de representações bastante significativas sobre as 

preocupações dos estadistas e dos homens de ação do século XIX. Na carta encontramos 

várias referências geopolíticas que remetem a noções peculiares acerca da organização 

do Estado; da construção de uma nação soberana; da necessidade de se manter a todo 

custo a unidade territorial desta nação; aos processos de imigração incentivada, como 

possível solução para equacionar a problemática questão do trabalho; e, enfim, a 

estratégia de ocupação e estabilização do território imenso. No entanto, não nos 

deteremos aqui na análise minuciosa de todos os aspectos sinalizados pelo documento. 

Desejamos apenas salientar um ou outro detalhe da própria narratividade que chama 

atenção para os contextos inerentes à raridade do evento representado pela viagem de 

Varnhagen e de seus desdobramentos. 

Ora, estamos em 1877, um aristocrata de estirpe prussiana visita a pequena Vila 

Formosa da Imperatriz, estamos certos de que, ao colocar-se em uma aventura tão 
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prodigiosa quanto arriscada por causa da avançada idade, para os padrões do século 

XIX (61 anos), esse diplomata de carreira, mais que tudo, buscava gravar seu nome no 

coração da jovem nação que se constituía. O obstinado ser em busca de sua sonhada 

eternidade, finalmente, cria ter encontrado o lugar que procurava, estava prestes a fazer 

um xis no mapa, proceder a união entre teoria e empiria para conceber o lugar ideal, o 

coração do Brasil, e definir sua própria ascensão ao desejado limbo do reconhecimento 

nacional. O interessante contexto psicológico que já estava prefigurado na própria 

escrita de Varnhagen quando definira o homem admirável como aquele que, imitando a 

Diogo Gouveia, sozinho conseguia alterar os rumos da história de uma nação inteira, 

mesmo que para tanto fosse preciso o (heróico) sacrifício da própria vida. Certamente, o 

que Américo Lacombe não viu foi a importância central que a essência psicológica do 

Romantismo exercia como força mobilizadora daquele gesto.  

No entanto, apesar da pretensão de reconhecimento, explicitada em outros 

escritos: na Correspondência Ativa, o mesmo Varnhagen já havia registrado esse desejo. 

O que não escapa da análise histórica é o que esta lhe impunha como destino: o homem 

e o lugar, quando vencidos, ficavam superados (como ele próprio – Varnhagen – o fora). 

Reconheçamos a posição de relativo ostracismo imposto ao trabalho realizado por esse 

intelectual e homem de ação em proveito do mudancismo, e que o esquecimento de sua 

atuação abnegada e comprometida com esse ideário, é uma dura representação 

comprobatória de que suas próprias teses possuíam um certo critério de veracidade.  

O desenlace do mudancismo com a construção da cidade nos aparece como obra 

emoldurada pela ausência historiográfica tanto de Varnhagen quanto do próprio ideal 

mudancista. Isto, de forma irônica, segundo o próprio pensamento varnhageneriano, lhe 

confere um status de inferioridade, pois este esquecimento é o dado da superação dos 
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inferiores, homens e idéias com tristes existências vinculadas às suas próprias 

fragilidades.  

Na carta-documento, em meio às preocupações oficiais e os solitários devaneios 

de ordem pessoal, o nosso historiador deixava escapar algumas dissonâncias naquele 

edifício discursivo (oficial). Assim, de repente, um objeto e um nome, traziam preciosas 

sonoridades vindas de um outro mundo; uma outra música que falava de um lugar onde 

havia gente, uma conformação societária singularmente diferente daquilo que existia no 

litoral; um lugar onde havia trabalho, rusticidade, metalurgia, cidades e nomes – os 

nomes gravados na eternidade do coração do Brasil.  

Relatava o diplomata: “aqui (referindo-se a Formosa) há bastante minério de 

ferro; existindo até bem perto em atividade uma fábrica pertencente ao major José 

Rodrigues Chaves, a qual, por meio de fornos catalães, o funde, fornecendo para todas 

as emmediações muito bom ferro”. Eis a chave: podemos entrar nesse outro mundo, 

abramos as portas!  

  Em 1930, o historiador formosense, Olympio Jacintho informava que a citada 

fábrica de ferro do major José Rodrigues Chaves tinha sido construída vinte anos antes, 

em 1858, como consta de um relatório elaborado pelos vereadores formosenses Manoel 

José Dias Júnior e Modesto Rodrigues Fraga. O relato de Jacinto afirmava que o 

funcionamento regular da pequena metalúrgica continuara até o ano de 1894, quando foi 

desmontada pelos herdeiros do dito major José Rodrigues Chaves.  

 

Este (continuava Jacintho), residia nas proximidades da fábrica, em confortável fazenda, 

composta de casa de morada, moinho de fubá, engenho de cana, senzalas para escravos 

e os indispensáveis acessórios de uma fazenda bem montada; tudo isso foi demolido 

com a fábrica de ferro, que era uma parte integrante das benfeitorias. Hoje em 1930, no 
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local apenas se vêem os vestígios dessa grande propriedade rural, distante uma légua de 

Formosa (JACINTHO, 1979, p. 44). 

 

A cidade é Formosa da Imperatriz, Província de Goiaz (o coração do Brasil). 

Nos festejos comemorativos pela passagem do 07 de setembro de 1877, segundo o que 

nos informam os registros da sua Câmara Municipal, na sessão daquele dia cívico, sob a 

presidência do vereador José Paulino de Sousa Lobo e com a presença dos vereadores 

Sebastião da Silva Pedroso, Mathias de Oliveira Barreto, Honório de Sousa Lobo e 

Joaquim Antônio dos Reis Mello, após a abertura da sessão pelo seu honorável 

presidente, teve a distinta Câmara a felicidade de receber o comunicado oficial do 

presidente da Província informando que a Vila Formosa da Imperatriz tinha sido 

elevada à categoria de cidade, pela Lei n º 574, de 21 de julho de 1877, com a 

denominação de cidade Formosa da Imperatriz - atentemos para as datas! 

  A coincidência é que, no momento da aprovação da Lei provincial, Varnhagen 

se encontrava em Formosa, talvez até hospedado em casa de algum daqueles políticos 

locais, possivelmente o vereador João Moreira Ribeiro. O Relatório Cruls, publicado 

dezessete anos depois, ao citar a missão do Sr. Capitão Celestino Alves Bastos (membro 

da Comissão), designado para explorar a Chapada dos Veadeiros com a finalidade de 

verificar a exatidão das altitudes ali registradas, menciona uma pessoa com o nome de 

Sr. Moreira. Esse senhor é descrito como residente em Formosa e companheiro do 

Visconde de Porto Seguro na excursão que fizeram à Lagoa Formosa (nas cabeceiras do 

Rio Maranhão) em 1877. Donde se infere ser plausível pensar que o tal Sr. Moreira, o 

companheiro de Varnhagen, seja o mesmo vereador João Moreira Ribeiro.  

A carta de Varnhagen ao ministro data de 28 de julho - a matemática é bastante 

simples, pois se o historiador permanecera por quinze dias na pequena vila, certamente 
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em 21 de Julho (data do decreto nº 574) já se encontrava naquela localidade. A 

conclusão é óbvia: na elevação da vila à condição de cidade, temos a presença 

incontestável e majestática do dedo imperial (o protetor de Varnhagen). 

José Honório Rodrigues em artigo publicado pela Revista do IHGB, em 1967, 

referia-se a José Ricardo Moniz, contemporâneo e amigo de Varnhagen, que em suas 

memórias fazia a seguinte afirmação: 

 

Varnhagen estava um tanto quanto desapontado (pelo não reconhecimento de sua obra) 

e viu que não podia romper as prevenções (do IHGB) a seu respeito, mediu com a sua 

altivez natural o campo das dificuldades, trabalhou no arquivo do Instituto. O Imperador 

era seu alvo (RODRIGUES, 1967, p. 174). 

 

A correspondência ativa de Varnhagen, organizada por Clado Ribeiro de Lessa, 

comprova o tiro certeiro de Moniz – das 241 cartas selecionadas, 67 foram endereçadas 

a D. Pedro II. Proteção e reconhecimento – primeiras providências - ecoa a frase do 

companheiro e amigo de Varnhagen: “o Imperador era seu alvo”.  

Outros dois registros da mesma Câmara Municipal de Formosa nos remetem ao 

subseqüente dia 20 de setembro de 1877, ocasião em que a sessão da Câmara Municipal 

relatava a ocorrência de manifestações populares, públicas e espontâneas comemorando 

o reconhecimento da vila como cidade pelo Governo Provincial, e continuava o registro:  

 

Em seguida, o vereador João Moreira Ribeiro (o citado companheiro de Varnhagen) 

propôs que se desse denominação às ruas e praças, porquanto só duas ou três as tinham, 

sendo as demais conhecidas pelos nomes de alguns proprietários. Propôs que o Largo da 

Matriz ficasse denominado - Praça da Constituição; a Rua do Meio – Rua Princesa 

Imperial; a rua Direita – Rua Formosa; a Rua de Goiaz – com a mesma denominação; a 
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Rua das Flores – Rua Visconde de Porto Seguro; a Rua Nova – Rua Dr. Anthero; o 

Largo do Abreu – Senhor dos Passos; a Rua dos Crioulos – Rua do Norte; o Largo do 

Campo – Praça do Imperador; o Largo do Cruzeiro – Largo da Conceição; a Rua do 

Brejo – Rua das Fontes; a Rua do Fogo – Rua da Paz; a Rua da Ponte – Travessa da 

Lagoa Feia; o Beco atrás da Matriz – Beco do Comércio; e a rua do Cemitério – Rua do 

Calvário. Proposta unanimemente aprovada (JACINTHO, 1979, p. 58, grifos meus). 

 

Nas mudanças dos nomes de ruas e praças observamos o esforço original de 

aproximação entre litoral e sertão. Reconheçamos em nomes como Constituição, Rua 

Princesa Imperial, Praça do Imperador e, pequena glória!, Rua Visconde de Porto 

Seguro, que ficavam claras as influências do intelectual da corte na missão de aproximar 

a longínqua Formosa da Imperatriz aos símbolos da Casa Bragantina. 
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2.3. A Questão da Capital: Marítima ou no Interior?  

  

Em 09 de julho de 1852, o senador Hollanda Cavalcanti, sem mencionar as 

fontes varnhagenerianas, transformava os estudos do Memorial Orgânico em um Projeto 

de Lei (Letra E), que só seria apreciado um ano depois. A defesa do projeto aparecia na 

edição do Jornal do Comércio de 12/06/1853 (COLEÇÃO BRASÍLIA, 1960, p. 144 - 

147). 

 Entre outras providências, os dez artigos desse projeto previam a escolha do sítio 

da futura capital do Império em uma localidade delimitada por um círculo4 de dez 

léguas (sessenta quilômetros) de raio, marcado a partir das nascentes5 de três rios (Preto, 

São Bartolomeu e Maranhão) tributários de três importantes rios nacionais: o Paraná, 

Tocantins e São Francisco, formadores de três grandes bacias hidrográficas. Ao mesmo 

tempo em que o projeto (Letra E) se apropriava das elaborações geopolíticas de 

Varnhagen, incorporava, também da mesma lavra, as orientações das soluções 

econômicas para a construção da nova cidade via desapropriação e posterior venda dos 

terrenos existentes. 

Naquele momento, o cenário conjuntural do País se encontrava marcado pelos 

efeitos da política centralizadora de pacificação do Império que, dada a sua impositiva 

                                                
4 os mais radicais promotores da composição cêntrica são os espaços fechados redondos. Essas 

estruturas (os círculos) completamente simétricas são inteiramente determinadas pelo seu foco no 
meio e a esse foco entregam domínio soberano (ARNHEIN, 1990, p. 105). 

5 A cultura popular do nordeste goiano (Formosa, Planaltina, Posse, Flores de Goiás, Santa Rosa etc.) 
utiliza a palavra nascente para designar o lugar onde nasce o Sol (o Oriente). A nascente d’água, 
referência moderna utilizada pelo texto, nesses lugares, é conhecida pela alcunha de minadouro. A 
prosódia da língua portuguesa (de Portugal) nos fornece uma sonoridade idêntica com o termo mina 
d’ouro, que se resolve na idéia genial de que no centro do triângulo formado pelas três lagoas 
(Formosa, Feia e Mestre D’Armas) encontrar-se-ia um tesouro. 
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prioridade, tinha contribuído para o esfriamento no calor do mudancismo por mais de 25 

anos. No entanto, Varnhagen, após a publicação da História Geral do Brasil que, 

segundo os critérios das representações, o colocava na posição de retratista original e, 

também, de primeiro inventor do Brasil, silenciosamente, do interior das bibliotecas e 

arquivos europeus, procurava orientar toda a força de seu empenho para efetivar de 

forma mais contundente o trabalho de reinvenção (modernizadora) da nação. 

Na década de 1850, em consonância com a estabilização da situação continental 

do território brasileiro, Varnhagen lançava-se à tarefa de consolidar o universo mental 

erudito do brasileiro por meio da  publicação do Florilégio da Poesia Brasileira. Naquela 

obra, a força do título, segundo o próprio autor, recaía mais sobre a palavra Brasileiro 

do que propriamente florilégio. Como critério de definição da seleção dos autores o 

trabalho construía uma opção pela poesia autóctone, pois apenas os poetas nascidos em 

território brasileiro figuravam na coletânea, o que revelava o sentido nacionalista da 

obra (MARTINS, 2001, p. 436). 

O problema da mudança da capital ficava então relegado a um segundo plano e 

somente tempos depois retornaria, na forma de um epílogo romântico para a vida desse 

intelectual: nos eventos da viagem a Formosa e na elaboração do opúsculo: “A Questão 

da Capital: Marítima ou no Interior?”, de 1877. 

 A publicação deste último trabalho realizaria a sutura entre a sensibilidade 

romântica característica do século XIX com o racionalismo próprio das concepções 

geopolíticas que norteavam os estrategistas dos novos cenários da mundialização em 

rota de renovação. Para tanto, é bastante ilustrativo o parágrafo de abertura da 

publicação que reconhecia como núcleo mobilizador de todas as reflexões do Memorial 

Orgânico (1849) ao seu aspecto eminentemente teórico, pois fora produzido a partir do 

instinto apurado da observação cartográfica. Capacidade ampliada durante os longos 
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anos dedicados à disciplinada pesquisa e aos estudos em arquivos e bibliotecas 

européias.  

A marca européia ficava clara na subordinação da concepção de uma nova 

capital para o Brasil ao aspecto bélico da necessidade de proteção. A reedição da 

tradição introspectiva de cunho medieval de cidades muradas como fortalezas 

inexpugnáveis, no entanto, apareciam modificadas e ampliadas vinculando-se muito 

mais às modernas concepções de estados nacionais soberanos. Segundo esse raciocínio, 

apenas uma posição bastante central poderia atender à duplicidade complementar 

condicionada para se encontrar o sítio perfeito . Esse lugar ficaria, então, “levados quasi 

unicamente pelo instincto, ao observar o mappa, parecia-nos que estaria ella muito 

mais resguardada no centro, como está no corpo o coração humano e não na fronteira, 

– e fronteira marítima -,” (VARNHAGEN, 1877, p. 07, grifos meus). 

Com isso, desbancavam-se, de uma só vez, todas as localidades litorâneas e, 

principalmente, o Rio de Janeiro, pois eram portadoras de um indesejável vício de 

origem – o de estar em permanente fronteira marítima, nação limítrofe de “todas as 

nações poderosas do globo, representadas por suas esquadras” (ibidem). Tal referência 

ao belicismo inerente aos movimentos do capitalismo, que ingressava em uma fase 

dominada pelo imperialismo, autorizava a tomada de posturas mais conservadoras. O 

mar, então, passava a ser visto não como a porta de entrada e saída de mercadorias, mas, 

antes, a fronteira aberta à dominação econômica, ou pior ainda, uma janela indiscreta ao 

perigo permanente do retrocesso colonial dos morrões acesos das nações poderosas.  

A menção à carta de 1839 (anexo I) dirigida ao IHGB, trazia de volta a memória 

de que, com a independência, o debate mudancista adquirira um vulto apenas 

momentâneo para depois cair em esquecimento: “não se tem quasi pensado nisso!” 

(idem, p. 08), lamentava Varnhagen em sua última obra. Com a superação dos primeiros 
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difíceis anos de consolidação do novo status de nação soberana, o Rio de Janeiro veria a 

afirmação de sua posição de capital do Império por meio de um decisivo pacto de 

acomodação entre os ideólogos do nosso conservadorismo original. 

No entanto, a situação portuária e comercial, não só do Rio, mas de todas as 

cidades litorâneas do País apareciam-lhe como o dado definitivo de sua indesejável 

exposição e insegurança. Como referência, afirmava-se que o momento (1877) era 

profícuo em exemplos de nações vitoriosas que localizavam suas capitais em regiões 

mais centrais “as maiores dellas e ainda as consideradas as primeiras potencias 

maritimas, não têm suas capitaes junto ao mar. Como se a política ou o instinto da 

própria defensa lhe dissesse que estavam como estão, assim mais seguras…” (idem, p. 

08). No caso, a lógica da associação que se procurava construir era a de que haveria 

uma necessária relação entre defensabilidade e desenvolvimento. Desse modo, Londres, 

Paris, Berlin, Madri deviam encontrar-se em vantagem econômica pela posição 

geográfica em que se achavam. Para Varnhagen, mais admirável e decisiva ainda fora a 

decisão histórica de Felipe II da Espanha que, mesmo de posse de uma formidável 

esquadra, dera preferência (equivocadamente para alguns) a uma capital interiorana, 

Madri, à exuberância portuária de Lisboa de que se encontrava senhor, no projeto de 

unificação ibérica sob a hegemonia de Espanha. 

Assim, o autor via também a repetição de suas teses na América, onde haveria o 

mesmo movimento, na República Argentina, em Nova Granada, México, Venezuela e 

Equador cujos governos procuravam trabalhar no sentido de esquivar-se do fogo e do 

“cheiro dos morroens accesos” (idem, P. 09). 

Varnhagen, então, ao fazer referência ao aditamento do Memorial Orgânico de 

1850, mencionava que no litoral haveria ainda o perigo de uma exposição a um outro 

inimigo respeitável representado pela febre amarela que condenava não só o Rio, mas 
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todas as localidades costeiras. Ressaltava-se por outro lado, como única justificativa de 

se optar pelo litoral, a situação de uma nação vocacionada ao imperialismo. “O Rio 

seria boa capital se o Brasil tivesse em vista absorver a África, assim como seria a 

cidade de Cuiabá ou de Mato Grosso se nos quiséssemos estender para o Ocidente; ou 

Bagé se quiséssemos ameaçar os Estados do Sul.” (idem, p. 15). O rompante 

imperialista expresso pela idéia, na verdade, limitava-se apenas ao aspecto discursivo. O 

direcionamento do opúsculo centrava-se na defesa de posições mais favoráveis às 

posturas defensáveis do que propriamente aquelas voltadas à conquista; mesmo levando 

em conta a existência de um cenário dominado pelas possibilidades de qualquer nação 

apostar numa aventura própria às ambições imperialistas. 

Observamos que o trecho anterior resgatava as elaborações do Memorial 

Orgânico, documento datado do final da década de 1840. Sendo, assim, portador de 

reflexões possuidoras de uma significativa antiguidade de 26 anos, mas, de posse delas, 

o autor fazia uma consistente argumentação quanto à natureza negativa do estágio de 

atraso em que o País se encontrava por não ter lhe dado ouvidos antes (em 1849).6 

Compreende-se então o tom lamentoso de tempo perdido que perpassava o argumento 

de Varnhagen que ainda se martirizava com a vergonhosa permanência da escravidão e 

das humilhações impostas ao Império brasileiro pelos ingleses como nas soluções da 

Questão Christie.  

Por isso, compreendemos a estranha condição apócrifa em que aparecera o 

Memorial em sua primeira publicação. Segundo o autor, a intenção era de “apresentar-

me em campo de viseira calada, para que minhas idéias chegassem a ser ajuizadas 

segundo sua valia, sem prevenção nenhuma do autor” (p. 16). O que revela a 

                                                
6 O outro lado da moeda era o clima de disputas intelectuais que imperava na provinciana corte. 

Ficaram célebres os debates em tom de arenga entre Varnhagen e o cônego Januário Cunha Barbosa 
e entre José Veríssimo e Sílvio Romero e desse com quase todos os intelectuais da virada do século. 
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justificativa é o lado antipático e intolerante das críticas de quem (contraditoriamente) 

cultivava o mesmo tipo de prática: tecer comentários sobre as obras de seus opositores 

intelectuais sem a menor preocupação com a análise das idéias; preferindo assim 

fulminar os inimigos com ataques pessoais ou, pior ainda, com uma soberba indiferença. 

Não podemos nos esquecer dos golpes desferidos ao cônego Januário Cunha Barbosa e 

os desafetos póstumos dirigidos ao Patriarca da Independência que havia batido de 

frente com o pai de Varnhagen, Frederico Luís Guilherme de Varnhagen. 

Na década da primeira quadra do século XIX, Varnhagen-pai tinha sido 

contratado por D. João VI para coordenar os trabalhos de reforma e ampliação da 

siderúrgica de Ipanema, em Sorocaba. As críticas formuladas por José Bonifácio ao 

trabalho de Luís Guilherme resultaram em uma atitude ressentida de revanche de 

Varnhagen-filho contra o Patriarca da Independência. À insólita contratação devemos o 

nascimento em terras Brasilis do nosso primeiro inventor. 

Entendemos que o clima de hostilidades não pode ser atribuído apenas à 

personalidade difícil de Varnhagen (Porto Seguro), mas ao contexto de disputas vivido 

por literatos, historiadores e políticos que desejavam afirmarem-se na história através da 

palavra vencedora. Como exemplo desse clima de disputas, o crítico literário José 

Veríssimo referia-se assim à famosa sem-simpatia de Varnhagen com seus confrades de 

geração e vice-versa: ao referenciarem-se, aqueles “regateavam mútuos encômios e 

acoroçoamentos freqüentemente desmerecidos e indiscretos, olvidavam a Varnhagen ou 

o tratavam como colaborador somenos” (VERÍSSIMO, 1998, p. 166). Veríssimo 

arriscava mesmo uma possível explicação crítica, atribuindo tais arengas a uma mistura 

de incompreensão da natureza da obra historiográfica por parte dos literatos, que 

partilhavam de um esforço voluntarioso de elaboração historiográfica, ainda que de 
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forma amadorística retórica e declamatória e de imaginação repetitiva derivadas de 

práticas “sem investigação própria” ou estudo metódico (idem, p. 166). 

Assim, na retrospectiva feita ao “Memorial Orgânico” (VARNHAGEN, 1848), 

no distante ano de 1877, temos a revelação do consenso das elites expresso na defesa 

inequívoca da manutenção da unidade territorial do Império como pressuposto para o 

desenvolvimento do País: 

 

Se queremos pois por séculos conservar unido o Império, lancemos nossas vistas para 

êle todo, não da torre da Candelária, ou do Pão de Açúcar, ou do Corcovado, que mal 

daí o dominaremos: remontemos às paragens que a natureza já fez dominantes: às 

cabeceiras dos rios que regam o Brasil abrangendo em quase toda sua extensão 

(VARNHAGEN, 1877, p. 12). 

 

Para atingir tal intento e driblar os opositores, Varnhagen fazia a defesa de uma 

convocação itinerante da Assembléia Geral que poderia espelhar-se na iniciativa 

histórica de Carlos Magno. Este, na virada do século VIII para o IX, sediara seu Império 

respectivamente em Worms, Genebra, Ratisbona, Mayença e Aix-la-Chapele. Desse 

modo, com a presença do monarca, haveria incentivo para o conhecimento do território 

coberto pela itinerância governamental e, com isso, o fomento para a necessária 

gestação da identidade nacional, fator preponderante para a superação dos bairrismos 

mesquinhos. Não estando a corte em um lugar fixo, a fidelidade ao monarca passaria a 

funcionar como amálgama do patriotismo, tido como elemento decisivo para ter-se 

prontidão no pagamento dos impostos – pois sem eles, nada de nação! Por outro lado, 

como já foi mostrado, reforçando-se argumento, o grande empório que era o Rio de 

Janeiro apresentava-se como extraordinário atrativo aos ataques externos. 



CAPÍTULO 2  69 

Vinte e seis anos antes da publicação de “A Questão da Capital: Marítima ou no 

Interior?”, mais precisamente em 1851, o jornal-revista ‘Guanabara’ fora autorizado a 

republicar a monografia “O Memorial Orgânico”. Através de registros de memórias, 

entendemos que Varnhagen procurava colocar-se na posição de um boi de piranha, pois 

a referida republicação seria feita com cortes que ele mesmo faria (sem dó nem 

piedade!), e ainda contaria com a assinatura do autor; coisa que não ocorrera na 

primeira vez que a obra veio a lume. Identificamos nessa mudança de atitude uma 

primeira manifestação do sentido heróico que o autor desenvolveria tempos depois, na 

viagem a Formosa. À remissão do excessivo zelo em relação às possíveis críticas de 

seus desafetos encontramos também um traço de persona típico aos heróis: a excessiva 

coragem para enfrentar os inimigos.  

Na verdade, pela primeira vez o historiador experimentava a sensação de 

oferecer-se à imolação sacrificial, pois, na expressão do próprio autor, aquele ato seria 

realizado a título de colaboração com o trabalho científico e que poderia assim romper 

com o ramerrão das discussões literárias e historiográficas existentes na ex-colônia. 

Acreditava Varnhagen que, por meio de um ofertório voluntário de suas idéias ou de si 

mesmo, ou da auto-crucificação, estaria elevando-se em espírito ao bem de imolar-se 

com toda a nobreza na religião das novas idéias. (idem p.17) 

Na seqüência do trabalho, fazendo intransigente defesa de seus ideais patrióticos, 

o bom combatente realizava uma antecipação de aproximadamente meio século em 

construções que a sociologia só alcançaria décadas depois. O autor elaborava uma 

interpretação de que o alcance do espírito capitalista só realizar-se-ia se viesse imbuído 

de um espírito pragmático eminentemente afeito ao seu desenvolvimento pleno. Ora, a 

gênese de tal caráter ficava condicionada a um ambiente conduzido pela austeridade que 

evidentemente privaria o capitalista dos prazeres da vida. Entendemos que Varnhagen, 
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como herdeiro de uma formação intelectual ibérica, pois realizara sua formação 

acadêmica em Portugal7, apesar da descendência germânica, tornava evidente a 

influência da ética protestante na sua concepção de desenvolvimento capitalista.  

Por isso, no sistema varnhageneriano, o empreendedor capitalista deveria 

afastar-se do luxo e das ambições da corte para ter uma blindagem de sua “natureza 

sempre econômica”; não devendo nunca deixar o escritório para pisar o paço imperial. 

No mesmo formato de advertência moral, o argumento tecido abordava o sempre 

presente espectro da corrupção que ronda as práticas humanas se se está junto ao poder 

político, principalmente em uma nação que herdava os seculares vícios da submissão 

colonial e a absoluta falta de definição em torno de uma ética que não fosse a bajulação 

cortesã. Assim, expressava outras preocupações: 

 

desenganemo-nos, um capitalista por bambúrria, ou prateado barão do comércio, 

sentado na burra, ou em banco detrás do balcão, é mais para temer do que o cavaleiro 

feudal encastelado na torre de menagen.  

Não temos no Brasil mais que um simulacro de aristocracia …e lembremo-nos de que a 

aristocracia é uma garantia de equilíbrio nos governos (idem, p. 19). 

 

Para ser correto com seus antecessores, Varnhagen fazia o reconhecimento da 

antiguidade do debate mudancista, que reportava aos trabalhos das cortes lusitanas e aos 

discursos do lendário Guilherme Pitt no Parlamento Inglês, ainda nos anos iniciais do 

século XIX. No entanto é ressalvado que, ao interessar-se pelo tema, não tinha 

conhecimento de tais registros, pois atribuía à sua inspiração pessoal de historiador o 

                                                
7 Realizou os estudos iniciais no Real Colégio da Luz; depois formou-se em engenharia na 

Academia de Fortificações; estudou matemática na Academia da Marinha; na Escola Politécnica 
de Lisboa, freqüentou cursos de Química, Física, Mineralogia, Zoologia, Botânica, Paleografia, 
Diplomacia e Economia Política (LESSA, 1954). 
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nascimento do interesse pela geopolítica. Como prova disso, recorre às páginas da 

segunda edição da História Geral do Brasil que traziam claras manifestações de tais 

preocupações, sendo ali atribuídas à Providência Divina que, por obra e graça celestial, 

fizera a concessão de um lugar central “mais seguro, mais sã, de ares puros, de boas 

águas e abundantes mármores, vizinhos ao triângulo formado pelas três lagoas, 

Formosa, Feia e Mestre D’Armas, das quais manam águas para Amazonas, para o São 

Francisco e para o Prata!” (idem, p. 24). 

No trecho acima, a narrativa nostálgica na qual o cientista evocava a Providência 

Divina e retoma idéias de trabalhos e registros anteriores, encontramos o ponto de 

inflexão do talento humano de Varnhagen. Notamos que a autoridade racional 

cuidadosamente construída nas conceituadas academias da Europa vergava ante o apelo 

romântico da imolação do herói fundacional de uma nação predestinada. A escrita toma, 

então, o formato de um diário que vai tecendo a curiosa metamorfose que no foro íntimo 

se fazia. As forças sentimentais interiores ou as “mofinezas sentimentais” que, na crítica 

corrosiva de José Veríssimo, “sobre ser muito nossa, era também da época” 

(VERÍSSIMO, 1998, p. 140), operavam no autor a superação das luzes da razão pelas 

forças da intuição, onde aquelas já apareciam embaçadas pelas nuvens românticas que 

crepitavam no íntimo de um ancião paramentado pelas inumeráveis horas de reflexões 

teóricas. O herói lançava-se em sua última jornada na solitária aventura de fundar uma 

nação nascida da fé em um ideal. 

Temos então a versão acabada do herói romântico: o solitário ser disposto a 

enfrentar a escalada de provações para, sob o disfarce de cientista armado com os 

objetos e instrumentos das ciências da natureza, de medições climatológicas e 

orográficas, aventurar-se em uma significativa empreitada para concretizar a perigosa 

viagem em busca do tabernáculo que abrigaria o centro decisor deste corpo imenso (e, 
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talvez, seu próprio centro!). Os resultados daquele original estudo, mais do que realizar 

as primeiras observações in visu na missão reinventadora da nação, faria também o 

balizamento para as ações mudancistas e, de forma subliminar, em nosso entendimento, 

conceberia o movimento de busca da centralidade geográfica da nação como a grande 

metáfora da centralidade do sistema romântico que guiaria a obra e o homem a partir de 

uma inquietante jornada interior. O melhor argumento, é certo, fica com a narrativa do 

autor: 

 

Publicadas essas linhas, o próprio acento de convicção que eles respiram fez estremecer 

a nossa consciência timorata, em presença da responsabilidade tomada em tal obra, ante 

a posteridade. Figurou-se-nos que não ficaríamos tranqüilos em quanto, por nossos 

próprios olhos, não desenganássemos de todo, e mesma posteridade, se tínhamos ou não 

razão em todos os nossos planos e propostas engenhadas sobre o papel, no silêncio do 

gabinete. E isto com tanta maior razão quando, pouco antes, havíamos vacilado em 

favor de duas outras localidades vizinhas: - os chapadões de Santa Maria e de Urucuia 

(p. 24, grifos meus). 

 

Percebe-se que o tom de descrença e revanche, revelado em vista da acolhida 

dos trabalhos anteriores, iniciava a cessão do lugar intelectualizado ao espírito renovado 

em uma atitude menos política e mais profética. Desse modo, a escrita de Varnhagen 

concluía seu sistema com a abertura de uma esplêndida janela para o futuro. A sua voz, 

agora, falava para a posteridade, para as gerações vindouras. Após o estremecimento da 

consciência e da fé timorata no ceticismo científico, as suas responsabilidades, antes 

apontadas para o passado moralizante e patriótico, prestavam contas nos púlpitos da 

posteridade. Essa mesma posteridade a quem todos os planos e propostas engenhados no 

silêncio do gabinete deveriam comprovar serem os próceres redentores da jovem nação 
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tropical. 

É no contexto dessa inflexão que ocorre a formalização do pedido de seis meses 

de afastamento das funções diplomáticas para, de posse de aparelhos sofisticados como 

barômetros8 e podômetros, fazer as devidas medições cartográficas, atmosféricas e 

topográficas, realizando de visu as observações que confirmassem as revelações 

encontradas de forma teórica através de estudos cartográficos e climatológicos. Assim, 

em lombo de mula, partia para a extenuante viagem, o aristocrata já velho. Embrenhava-

se pelos precários caminhos do interior da Província de Goiás. Percorreria centenas de 

léguas através de picadas e de primitivas estradas para colocar a serviço da nação toda a 

acumulação de conhecimentos técnicos do disciplinado engenheiro. Intuímos que, mais 

do que isso, esse homem procurava gravar seu nome na história. As dificuldades 

enfrentadas não nos chegaram em sua complexidade porque, de forma misteriosa, as 

anotações de campo relatando o dia-a-dia da viagem não nos alcançaram. Mas pela 

menção feita à viagem neste “A Questão da Capital: Marítima ou no Interior?”, é 

possível ter-se uma idéia do esforço desprendido para enfrentá-las: 

 

Algum dia, Deus mediante, publicaremos o diário desta viagem (que resultou até em 

proveito de nossa saúde), com as observações feitas, especialmente com respeito à 

                                                
8 Na década de 1980, a Academia de Letras e Artes do Planalto, sediada em Luziânia, fazia publicar 

uma coletânea de textos e memórias sobre o Planalto Central do Brasil (PIMENTEL, 2001).  No 
artigo “A Presença de Formosa no Contexto Socio-Cultural do Planalto”, o autor, Paulo Limírio 
Malheiros, fazia o interessante registro: “O Visconde de Porto Seguro foi homenageado com a 
adoção de seu nome à principal rua de Formosa e, ao que parece, retribuiu a homenagem, doando 
para a cidade um dos seus instrumentos de trabalho mais valiosos: um barômetro de origem suíça, 
que a municipalidade guardou até o advento de Brasília, quando a mesma Câmara Municipal de 
Formosa e seu então Prefeito nomearam uma comissão de formosenses, da qual tive a honra de 
participar, para transferir a posse daquele valioso presente do Visconde ao Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, o qual, agradecendo a oferta, afirmou, então, que o barômetro que 
primeiramente foi usado no estudo e no reconhecimento do território do Planalto Central, seria 
certamente uma das primeiras e valiosas peças a ornar o futuro Museu de Brasília.” Atualmente, o 
referido aparelho encontra-se devidamente exposto ao público em estante de vidro, em sua luxuosa 
caixa (com o fundo protegido em veludo vermelho) e em perfeito estado de conservação no salão 
principal do Memorial JK em Brasília. 
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orografia dos pontos percorridos, na ida e volta; o que tudo apontávamos em cada noite, 

apesar das fadigas do caminho, e depois de haver andado, desde as 6 da manhã, às vezes 

oito e nove léguas… (VARNHAGEN, 1877, p. 25). 

 

Mais adiante, refutando os risos irônicos dos que viam no mudancismo não mais 

que sandices de mais um outro utopista incurável, entre tantos, novamente percebemos a 

utilização da estratégia esquiva de colocar-se claramente em posição dialógica com as 

gerações vindouras. Em verdade, a missão oficial, junto ao Ministério da Agricultura era 

de ‘procurar’ localidades mais adequadas para se constituírem em focos de colonização 

européia no Brasil. O problema que se intentava resolver era o dos sucessivos fracassos 

em empreendimentos de colonização litorânea que, em alguns casos, tiveram mesmo 

que ser desmontados, gerando dispendiosas viagens de regresso à Europa e Ásia de 

centenares de imigrantes fracassados. No entanto, o estudo demonstra que, acima de 

qualquer outra expectativa, Varnhagen tinha olhos fixos na busca de um sítio onde, com 

certeza, se ergueria a cidade vinculadora da nação a um novo ciclo de desenvolvimento, 

cumprindo, assim, seu destino de ser pátria de uma grande nação.  

O envolvimento de toda uma vida não poderia ser traído pelos sentidos somente 

acostumados aos educados silêncios do gabinete. A narrativa de Varnhagen traz a 

representação de um despertar para a natureza que, anteriormente, o próprio autor 

denegara. Natureza rousseanianamente mãe que passava descortinar-se como algo que 

ele mesmo concebera e acreditava estar vendo. Tomado de euforia comunicava ao 

ministro “reconhecer; e haver encontrado, mui superior a toda expectativa, a paragem 

em que, por uma espécie de pressentimento (bem que apoiada em dados geográficos) 

havíamos recomendado para a futura capital da União Brasílica” (idem, p. 26). 
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O ponto de inflexão da obra do Visconde de Porto Seguro confunde-se com sua 

própria vida; obra romântica - vida romântica!  

Para esse intelectual romântico, a mudança da capital do Brasil para o interior 

integrava o quadro que se traçava como projeto de nação desenvolvida. Imperatória9 

seria o ponto de partida para uma nova era ou o encontro de um povo com seu inevitável 

destino de grandezas e glórias - o ciclo modernizador nacional.   

Neste sentido, o opúsculo “A Questão da Capital: Marítima ou no Interior?” traz  

uma narrativa performativa na qual se vislumbra um daqueles momentos em que 

ocorrem rompimentos no invólucro psicológico individual que abrigava dentro um outro 

ser que, até então, fora firmemente negado. Depreende-se da leitura que a casca que 

protegia aquela mente científica, ressecada pelo tempo e pelas desilusões de 

reconhecimento10, partia-se deixando irromper uma curiosa identificação com os 

elementos da paisagem tropical descrita, o que sugeria um estranhamento ou uma 

postura oposta a tudo o que antes havia escrito. 

A alma romântica que humanizara o século XIX e que, domesticada, transitava 

inofensiva e sem pudores pelas páginas impressas da literatura oitocentista ocidental 

superava o disciplinado rato de arquivos (no bom sentido do termo) para que 

Varnhagen tentasse concretizar seu projeto de se fazer representado e reconhecido na 

obra fundacional de uma nação. Esta espécie de urdidura de um destino é que 

identificamos como um movimento iniciado ainda no distante momento em que redigira 

a Carta dirigida ao IHGB, 48 anos antes, em 1839. 

                                                
9 Imperatória foi o nome sugerido para a futura capital. A sugestão, está claro, denotava a crença 

de Varnhagen na perenidade da monarquia brasileira e nas possibilidades de expansão imperial 
após a obra de consolidação da unidade territorial. 

10 Hélio Viana, em palestra sobre o sesquicentenário de nascimento de Varnhagen, em 1966, 
registrava que consta do seu testamento a determinação de que fosse erguido, em sua terra natal, 
um monumento em sua memória. O que demonstra sua preocupações com o reconhecimento 
(Viana, 1966, p. 198).   
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Em nossa análise, é bastante plausível pensar que, sem perceber, aquele núcleo 

existencial romântico implantado na imaginação coletiva do Ocidente por Jean Jacques 

Rousseau, quando, no termo do século XVIII, expunha à luz a Nouvelle Heloise e Os 

Devaneios de um Caminhante Solitário, realizavam a conversão de mais um intelectual 

ao Romantismo.  

Sob o ponto de vista deste debate, o nosso homem conseguia em uma única (e 

também última) tentativa atravessar o fosso que separava o historiador (aquele que via 

apenas o detalhe) do filósofo (aquele que conseguia enxergar o todo em sua 

complexidade). O novo homem tinha finalmente nascido para uma pretensa posteridade. 

A Carta de Formosa (anexo II), em sua versão completa, constitui-se em um 

precioso instrumento de acesso ao itinerário sentimental das mudanças que se operavam 

no foro íntimo de quem a escrevia. 

As descrições orográficas do território produzem uma significativa pausa no 

discurso tecnicista para fazer a evocação daquela nova centralidade que, de forma 

profética, assumia a condição de uma voz interior para mais uma vez orientar os 

espíritos vindouros:  

 

A fim de ir preparando para a missão que a Providência parece ter-lhe reservado, 

fazendo a um tempo dela partir águas para os três rios maiores do Brasil e da América 

do sul, Amazonas, Prata e São Francisco, e constituindo, assim por dizer, o núcleo que 

reúne entre si as três grandes concas ou bacias fluviais do Império. Refiro-me à bela 

região situada no triângulo formada pelas três lagoas, Formosa, Feia e Mestre D’Armas 

(idem, p. 28, grifos meus). 

 

A citada forma do triângulo, como já dissemos, representa o primordial encontro 

do homem com a realidade e que encerra mil simbolismos: como está no mapa da 
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página 50 e na descrição acima, o triângulo parece representar a busca de um certo 

equilíbrio entre intuição e razão; ou mesmo a fonte emanadora de energia; ou ainda na 

geometria invertida do coração, uma espécie de Graal, santificado como o coração da 

terra, lugar da consagração do novo nascimento ou, de forma católica, a ressurreição a 

partir do umbigo do continente. Desse modo o Brasil e a América do Sul alinhavam-se 

também geometricamente em figuras sucessivas ou sobrepostas a partir da forma 

sumária de um triângulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às margens da Lagoa Feia, sete homens se preparam para pescar as saborosas 
traíras, peixe muito apreciado na região (fotografia datada de 1892 ARP-DF) 

Formosa, as despudoradas 
acomodações entre sertanejos 
e aborígines produziam 
soluções arquitetônicas como 
o tradicional rancho de capim 
que se vê na foto de 1892 
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Entendemos que, ao tocar o coração da América (no encontro das três concas 

d’água), o aventureiro tocava também seu próprio coração, como representação 

sentimental. Na forma de um intelectual romântico, Varnhagen acercava-se do centro 

geográfico do território na consagração transformadora de si mesmo em homem novo, 

moderno e romântico. Esse outro que acabara de descobrir-se menos racional e menos 

pragmático existia dentro de si, mas fora insistentemente negado ao longo de uma vida 

aristocrática. Desse modo, iniciava-se ali a construção de uma nova utopia, pois o que 

antes aparecera como mera formulação intelectual gerada a partir de estudos teóricos em 

bibliotecas européias, agora adquiria o poder de deformar o real que antes fora negado 

como o mal a ser aplacado (o sertão inóspito) para assumir a forma de um paraíso terral 

ou como o lugar da nova realidade.  

Talvez sem perceber, as visões do paraíso se deslocavam desde os quinhentos de 

Pero Vaz de Caminha para se atualizarem na medida em que a escrita da Carta de 

Formosa avançava pelos interiores daquele homem. A transformação operada no íntimo 

do ser repercutia naquilo mesmo que ele via e se expressava na utilização de termos 

como “solo fecundo; vingar e prosperar muito quaisquer sementes que nele se 

lançarem; belas pastagens; produções prodigiosas; nestes terrenos , digo, com bosques 

nos vales e margens de ribeirões; muito bons grés brancos e vermelhos e até mármores 

de cores” (anexo II). Percebe-se então a leveza que a narrativa paradisíaca imprimia aos 

elementos do solo, da floresta, dos vales, da areia e até mesmo do mármore, que via 

substituir-se a sua natural associação à noção do pesado e às dificuldades inerentes ao 

espírito que o trabalho produtivo adquire em favor de um onírico ornamento de cores. 

É interessante notar que esta mesma natureza é aquela que, como já dissemos 

anteriormente, fora concebida na História Geral do Brasil, na década de 1850, como o 

feroz inimigo a ser vencido e domado pelo engenho humano. E, agora, reaparecia 
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transmutada em amiga generosa ou mãe fértil. A mesma natureza antes adversa passava 

a ser portadora de bosques e ribeirões purificadores e irrigantes; natureza onde as 

plantas já se encontram produtivas após um ano da muda (anexo II). 

Cabe então a pergunta: mudara a natureza? Ou mudara o homem? 

Ora, estamos diante da essência de um dos problemas enfrentados pela 

construção historiográfica atual – as representações. Está claro que a natureza adversa 

representada pelos problemas de domar os sertões bravios não diferia em nada e a 

interiorização apresentava-se-lhe ainda como uma notável e perigosa aventura (como 

nas épicas aventuras bandeirantes). O que mudara era o homem e, no debate atual, 

diríamos então que promovendo a desessencialização dos eventos e das coisas, e, 

reduzindo a narrativa varnhageneriana a um mero artefato discursivo performativo, 

podemos afirmar que, como tal, ela atuava como deformadora ou criadora de realidades. 

Neste caso, o que era descrito na carta o era de forma que a própria natureza passava a 

figurar-se de acordo com as representações que o autor projetava sobre o que via. O que 

era descrito, entendemos assim, não passavam de imagens refletidas na paisagem 

daquilo que a mente erudita do autor concebera na escuridão dos gabinetes. No entanto, 

o novo ser em que o autor se permitia então existir, naqueles interiores, alcançava a 

singular possibilidade de trazer (já transmutado em outro também) para a página escrita 

aqueles outros que antes foram negados – o sertanejo, caipira, tabaréu que de forma 

prosaica começavam a aparecer e interagir com o autor. 

Temos então a curiosa possibilidade de ver na construção varnhageneriana o 

soerguimento de uma cidade real no centro romântico do corpo – o coração do Brasil -. 

Varnhagen repetiria então o gesto bandeirante, gesto previsível de tomar posse do nada 

(outra vez a conquista), guarnecido com as armas do Estado nacional consolidado. No 

lugar indicado pelo “núcleo que reúne entre si as três grandes concas ou bacias 
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fluviaes do Império. Refiro-me á bella região situada no triângulo formado pelas três 

lagoas Formosa, Feia e Mestre D’Armas … e com capacidade suficiente para estender-

se e chegar a receber até mais de um milhão de almas” (VARNHAGEN, 1877, p. 25). 

 A partir desse ponto a carta se nos revela como portadora de uma impressionante 

intimidade entre aquele aristocrata de origem germânica com a orografia da região. Os 

nomes passam a ser juntados em uma urdidura artesanal de fiandeiro experiente: José 

Rodrigues Chaves, com sua pequenina metalúrgica de fornos catalães, mas segundo 

Jacintho, proprietário de uma confortável fazenda, composta de casa de morada, moinho 

de fubá, engenho de cana, senzalas para escravos e os indispensáveis acessórios de uma 

fazenda bem montada (JACINTHO, 1979, p. 44); a fabricação também artesanal da 

pólvora com o salitre da Serra das Araras; a Serra da Gordura com os singelos ribeirões 

Santa Rita, Sítio Novo e Bandeirinhas; no caminho que vai para a Chapada dos 

Veadeiros, a Serra do Cocal na qual via-se a canela-de-ema (espécie que nos jardins da 

Europa se chamam iucas), local onde hoje há a bela rodovia por onde os brasilienses de 

todas as idades passam em busca do primordial encontro com o nicho maternal de Alto 

Paraíso (nome atual da antiga comunidade de Veadeiros).  

 Em um panorama sentimental e descritivo do Planalto Central notamos que até 

mesmo a incidência da enfermidade do bócio, doença mais que visível e resultante da 

hipertrofia da glândula tireóide em função das carências nutricionais do iodo na 

alimentação, aparecia deformada na visão do paraíso formulada por Varnhagen: “não 

falta, Exmo Sr. Ministro, quem nutra apreensões, de que, nestas paragens, todos os 

mananciais produzem o bócio ou papeira, e eu era dos que partilhava esses receios 

antes de aqui vir” (p. 30). Para ele a solução do problema estaria na simples mudança 

das captações de água potável de suas nascentes para localidades mais afastadas. Em 

outras palavras, todos os tipos de dificuldades apresentadas transmutaram-se em 
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facilidades e dadas a soluções simples e óbvias. 

O lugar encontrado era possuidor de tal generosidade que poderia oferecer “carne 

muito barata, e a caça não falta, nem peixe nas três lagoas vizinhas, e das frutas do 

país se poderia obter muito bons vinhos” (p. 30).  

Entendemos que o notável descentramento narrativo operado na Carta, ao 

apresentar-nos um sertão paradisíaco, na verdade, era a correspondente escrita das 

transformações que se davam no íntimo da pessoa que escrevia. Pois Varnhagen, 

finalmente, encontrava no triângulo existente no centro do Brasil, uma espécie de 

harmonização psicológica de seus conteúdos interiores (a pulsão do herói) com aquela 

nova utopia de uma nação modernizada (o grande empreendimento).  

Na parte final do opúsculo, descrevendo as facilidades para os transportes para a 

nova capital (resolvidas com a construção de ferrovias em situação lindeira aos grandes 

rios que vertem água desde o Planalto Central), temos a sensação de que houve um 

completo esquecimento da missão primeira daquela expedição – encontrar melhores 

localidades para fixar colonos europeus. Finalizando o estudo, observamos o retorno da 

metáfora do coração como lugar sentimental de fundação da nação, pois no discurso, as 

ferrovias transformam-se em artérias irrigantes de modernidade no corpo da mãe pátria. 

 

Isto não obstaria a que dessas grandes artérias se fizessem divergir para as cidades 

que poderão vir a surgir ao lado deles como por encanto” (P. 31, grifos meus).  

 

Aqui, a insistência em fazer associações entre o território com o corpo humano e 

a capital com o coração, aparentemente, revela a impressão que a base cartográfica 

utilizada na elaboração do Memorial Orgânico deixara no autor. Na biografia de 

Varnhagen organizada por Clado Ribeiro Lessa (LESSA, 1954, p.153), o mapa que 
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servia de base para as reflexões geopolíticas de Varnhagen é reproduzido com anotações 

manuscritas sobre a questão das fronteiras terrestres do Brasil (Mapa 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprodução facsimilada  do mapa que Varnhagen utilizara  
no Memorial Orgânico (Lessa, 1954, p. 153) 

 
 

A forma orgânica que a preocupação com a hidrografia nacional imprime ao 

mapa faz com que os rios realmente se assemelhem ao sistema arterial humano, onde a 

forma cardíaca fica claramente associada ao esboço do mapa do Brasil. 

Entendemos que a preocupação com as comunicações e as vias de acesso ao 

MAPA 1 
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interior do território condicionaram a análise deste por meio de uma base hidrográfica. 

O clima romântico do sentimentalismo literário fez o resto. 

Portanto, a forte impressão impressa no historiador pela imagem do mapa com 

forma cardiovascular contribuiu para a insurgência do sistema geopolítico centralizado 

para a gestão do território proposto neste “A Questão da Capital: Marítima ou no 

Interior?”. 

 

A decisão pelos chapadões fica clara 

através da análise dos pontos nodais obtidos 

a partir do entrecruzamento dos limites das 

grandes bacias (ou Concas) hidrográficas 

nacionais (mapa 2).  

Através do uso de recursos gráficos 

podemos inferir que Varnhagen encontrara 

no ponto nodal assinalado em vermelho 

como aquele que apontava para a situação 

mais favorável, sob o ponto de vista da 

solução aos dilemas das comunicações flu- 

-viais e terrestres, já que a proposta era a de se construírem vias férreas ao longo dos 

rios. Tudo isso indicado pela sábia mão da Mãe Natureza; tudo isso inspirado pelo 

trabalho de retorno ao nicho aprazível da Mãe Natureza; tudo envolto em brumas de 

uma pureza original romanticamente determinada. 

 
 

 

MAPA 2 
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MUDANCISMO E REPÚBLICA 

 

 
3.1 A Constituição de 1891 e o “Mudancismo” 

 

13 anos após o desaparecimento de Varnhagen, quando a República deixava de 

ser apenas uma idéia para concretizar-se como regime político institucionalizado, 

observava-se que os projetos de leis apresentados nos trabalhos constituintes do 

Governo Provisório da República colocavam a questão da mudança da capital em uma 

posição de importância secundária.  

No Projeto de Constituição dos Juristas, elaborado pela Comissão integrada por 

Saldanha Marinho, Américo Brasiliense, Rangel Pestana e Magalhães Castro (autores 

do projeto de lei sobre a divisão territorial federativa do Brasil), por exemplo, a 

mudança da capital da República aparecia como o Artigo 2º com a seguinte redação: 

 

Art. 2º  Cada uma das antigas províncias formará um Estado, e o antigo 

município neutro do Distrito Federal, continuará a ser Capital da União, 

enquanto outra cousa não deliberar o Congresso. 

Parágrafo único: Se o Congresso resolver mudar a Capital, escolhido para esse 

fim, o território, com o assentimento do Estado, ou estados, de que houver de 

desmembrar-se, passará esse distrito de per si a constituir em Estado. 
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 Como se depreende pelo artigo proposto, o mudancismo passava a ter sua sorte 

circunstanciada em prerrogativa do Congresso e com o assentimento do (dos) estado 

(estados) que viriam ceder terras para receber o território autônomo da futura capital. 

Apesar da situação subalterna, apesar de perder seu status de marco executivo 

sinalizador da modernidade, o mudancismo entrava nas discussões constituintes 

ressignificado como fato consolidado, pois a necessidade da mudança ninguém discutia 

mais. A aceitação tácita da mudança passou a ser o novo pressuposto na discussão 

legislativa do ideal mudancista. 

Assim, em 13 de dezembro de 1890, o deputado Sr. Thomaz Delphino1 na 

tribuna dos trabalhos constituintes fazia um primeiro discurso em defesa da mudança da 

capital da República no qual nota-se a falta de fé do parlamentar na importância da 

transferência da sede do governo e o nítido zelo para com os melindres da bancada 

carioca participante dos trabalhos da Assembléia Constituinte.  

Na oportunidade, como já afirmamos, as recentíssimas mudanças operadas no 

cenário político nacional com o advento da República transformava o mudancismo em 

problema de segunda ordem, pois a descentralização política intentada pelo regime 

federativo da República deslocava a importância do debate, já que a projetada dispersão 

do poder nas diversas unidades da Federação (princípio do federalismo) mudava 

radicalmente o leque de exigências requerido para uma capital unional.  

O discurso mudancista passava a dedicar-se em realizar uma espécie de 

retrospectiva histórica a parir dos casos consolidados de transferência da capital em 

outros países, como no exemplo dos Estados Unidos da América. Aos elementos 
                                                

1  Deputado constituinte pelo Rio de Janeiro (capital), assumia o papel de baluarte do mudancismo. 
Político consciente da historicidade daquele momento extraordinário, apropriava-se (ou era 
apropriado) pelo discurso de Varnhagen, como estratégia de busca de um acalentado desejo de 
eternidade. Delphino foi autor da proposta de criação de um estado autônomo (Guanabara?), 
após os eventos, já certos, da mudança. 
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centralizadores, isto é, contrários ao federalismo, as práticas políticas associavam as 

estruturas arcaicas da monarquia, o inimigo visível a ser liquidado. 

 No debate que se estabelecia, o mudancismo, dessa vez, renovava-se na forma de 

um acordo entre as elites republicanas que postergavam para um futuro longínquo a 

possibilidade de mudança da capital, enquanto aquele presente revelava os sinais 

formadores do novo pacto oligárquico. Entre os parlamentares havia uma profunda fé na 

federação como estratégia de promoção do desenvolvimento nacional, o que lançava a 

idéia da mudança da capital para um plano secundário, perdendo, assim, a posição de 

destaque que ocupara na monarquia.  

Na mesma linha de raciocínio, observa-se uma renovação na concepção 

naturalizada do conceito de região, que atuaria como base estruturante para a elaboração 

do novo pensamento geopolítico. Em outras palavras, o coronelismo estabelecido desde 

as iniciais conformações da aristocracia ruralista da América Portuguesa, mais uma vez, 

amoldava o sistema político aos seus interesses sempre hegemônicos. 

 Nessa nova configuração política é bastante sintomático o aparte do Sr. Oliveira 

Pinto2 que operava o deslocamento da discussão do mudancismo (já consensuada) para 

o day after, ou seja, o que fazer com o Rio de Janeiro após a mudança? As opções eram 

ou ser incorporado ao Estado do Rio de Janeiro (proposta reivindicada pela bancada 

fluminense) ou, de outro lado, ser transformado em unidade autônoma (defendida pela 

bancada carioca). Da tribuna, Oliveira Pinto construía o seguinte argumento: “Mas, 

senhores, os Estados não se criam na mente dos legisladores, não pode o Governo, não 

pode o Congresso criar Estados. Os Estados criam-se quando têm elementos próprios, 

como que naturalmente” (COLEÇÃO BRASÍLIA Vol I, 1960, p. 178). 

                                                
2  Oliveira Pinto: constituinte pela bancada do Rio de Janeiro (o Estado), que teve o seu interesse de 

incorporação da cidade do Rio de Janeiro pelo Estado de mesmo nome fulminado pela 
eloqüência singular de Delphino.  
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 O discurso do parlamentar demonstrava também a permanência de um lastro 

romântico revigorado no coração das elites nacionais que, de alguma forma, persistia no 

centro das complexas elaborações da ideologia positivista. Nas considerações sobre da 

natureza (negativa) cosmopolita do Rio de Janeiro, Pinto arranja o contraponto com um 

acento positivo na pureza idealizada da nação. 

 Por outro lado, em meio às muitas mistificações desfiadas no debate sustentado 

por Delphino e Oliveira Pinto, é possível reconhecer nos detalhes argumentativos as 

pistas que nos levam ao nicho escuro das ideologias presentes, que mostravam algumas 

novas idéias em meio a práticas políticas arcaicas. A colocação de que o Rio de Janeiro 

já contava com mais ou menos 400 mil almas e, também, 400 mil problemas, fazia da 

cidade um lugar incorrigível e, portanto, incompatível com a tranqüilidade idealizada 

para uma desejável estabilidade política do novo governo republicano. 

 A intervenção de Oliveira Pinto faria mais nítida ainda a negatividade atribuída 

ao cosmopolitismo carioca. 

 

Uma vez que o Congresso almeje mudar a capital dos Estados Unidos do Brasil para 

outro ponto, a cidade do Rio de Janeiro, ou, antes, o município neutro, deve fazer parte 

integrante do Estado do Rio de Janeiro, de cujo território foi desmembrado unicamente 

para representar a missão de Capital do Império do Brasil, hoje Estados Unidos do 

Brasil, sob a forma republicana.  

Sr. Presidente, e preciso que o digamos, a cidade do Rio de Janeiro não tem um 

verdadeiro caráter nacional; parece antes uma colônia em que predomina o elemento 

estrangeiro; não tem feição alguma que lhe dê um tipo de nacionalidade distinta.  

Um Sr. Representante — Tem as tradições do patriotismo revolucionário as mais 

antigas.  

Oliveira Pinto - As tradições do patriotismo revolucionário as mais importantes tem o 

Estado de Minas Gerais, alguns do Norte e o Rio Grande do Sul (…) na cidade do Rio 
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de Janeiro predomina o industrialismo, avidez de fortuna e não o civismo (idem, p. 

177). 

 

  Tendo deslocado a discussão do centro propulsor da modernização brasileira do 

mudancismo para a natureza dispersiva do poder republicano, Oliveira Pinto, seguindo 

raciocínio de Delphino, destacava a exemplar escolha dos americanos do Norte, mais 

práticos do que nós latinos, por uma cidade de menor importância econômica para 

sediar a capital política do país (Washington em vez de New York). 

 Nas sessões dos dias 15, 18, 19 e 20 de dezembro de 1890, sucessivamente, os 

deputados Virgílio Damásio, Urbano Marcondes, Américo Lobo e Lauro Müller 

ocuparam a tribuna da sala do Congresso Constituinte para fazerem novas considerações 

acerca da mudança da sede do governo federal (Art. 2º do Projeto de Constituição). 

 Dentre as muitas curiosidades expostas no momento de estabelecimento da 

República destacamos os seguintes: Virgílio Damásio3 procurava demarcar o novo 

tempo com uma nítida postura de segregação para com a herança bragantina 

(Monarquia). Desse modo, sugeria o nome Tiradentes (vítima simbólica do despotismo 

da referida dinastia e definido em discurso como protomártir da República) para a futura 

cidade. O simbolismo inscrito na sugestão do nome Tiradentes para a capital da 

República identifica uma das linhas investigativas que podem demonstrar possíveis 

razões para o ostracismo no qual o trabalho de Varnhagen ficara imerso durante 

décadas. A sua identificação com o Imperador (Compadre e amigo particular), naquele 

contexto de ressentida memória da monarquia, o colocava em vala comum com a 

família e toda a corte bragantina.  

                                                
3  Virgílio Damásio: senador constituinte pelo Estado da Bahia. Representante legítimo dos coronéis 

nordestinos – a mais fina e elaborada flor das estirpes detentoras do poder político local da 
República Velha. 
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No início da década de 1920, no entanto, quando chegava o momento de 

pacificação da República com seu passado, descortinava-se um evidente interesse em 

fazer das comemorações pela passagem do centenário da independência um lugar de 

memória privilegiado para as práticas dos perdões (SANDES, 2000). O problema é que 

a reabilitação de D. Pedro II em 1922 veio despida dos seus devidos acompanhamentos. 

Esqueceram de Varnhagen!  

Um outro aspecto digno de nota é a desastrosa referência que Damásio faria às 

classes trabalhadoras daquele fim de século.  

 

Uma cidade populosa, onde avulta a lia social constituída por massas nas quais, 

infelizmente, a instrução não penetrou ainda, nem a mínima educação cívica (idem, p. 

179, grifos meus). 

 

Apesar da infelicidade do argumento que revelava de forma clara a carga de 

preconceitos que as elites nutriam pelos contingentes de pobres que ornavam a velha 

capital, o deputado Damásio, obviamente sem mencionar o autor e cometendo alguns 

equívocos primários, operava o resgate dos estudos e publicações do Visconde de Porto 

Seguro sobre o mudancismo. Dizia então o parlamentar constituinte: 
 

Suponhamos por um momento que fosse assentada em território do Estado de Goiás, 

(como mais de uma vez tem-se dito), na Vila4 Formosa da Imperatriz, por exemplo, 

ponto que é aproximadamente eqüidistante, para o Norte e para o Sul e um pouco mais 

afastado para o Leste, etc (idem, p.181). 

 

Outras questões levantadas pelos discursos parlamentares que merecem ser 

destacadas diziam respeito ao problema higiênico relacionado, principalmente, com o 

                                                
4  Como sabemos, Formosa já tinha status de cidade desde 1877, quando da visita de Varnhagen 

(JACINTHO, 1973, p. 57). 
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espectro ameaçador da febre amarela; e a metáfora da onda civilizadora que em círculos 

concêntricos irradiaria a civilização a partir da Capital Federal. Está claro que os planos 

de Porto Seguro começavam a bafejar idéias assombrosas pelo túnel que levaria até ao 

lugar de materialização da futura capital da República. 

A leitura indiciária nos Anais da Câmara dos Deputados, 1890 – 91 nos informa 

que a Assembléia Constituinte encontrava-se convencida de que a mudança da capital 

havia perdido a importância simbólica que no Império tivera para o projeto conservador 

de desenvolvimento nacional. O brilho que a idéia tinha emitido encontrava-se já 

ofuscado pela excessiva importância dada ao binômio: Federação e República, que 

passaram a se constituir em salvaguardas das esperanças de um nacionalismo tosco, mas 

que se acreditava novo. Assim, compreendemos a sem-cerimônia com que a mudança 

da Capital da República passara incólume da posição de uma idéia controvertida a 

dispositivo constitucional, figurando como Art. 3º da Constituição de 1891. A fala do 

deputado Costa Machado (Minas Gerais) é bastante figurativa desse consenso político-

institucional. 

 

Bem pouco me importa discutir, senhores, a questão relativa à mudança da capital; tudo 

quanto se tem dito a este respeito parece que nada tem adiantado. Entendo que é 

convicção de todos a necessidade e a conveniência dessa mudança. Não falarei sôbre 

êste assunto etc (idem, p. 183, grifos meus). 

 

A utilização de termos definitivos como convicção de todos sem que ocorressem 

apartes inflamados naquela casa coalhada de políticos sempre ávidos da chance de 

entrarem na história demonstra a tese de que o consenso estabelecido com a 

implantação da República jogara o mudancismo na seara dos papéis menos importantes. 
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A relativização da temática apareceria como conseqüência direta das novas convicções: 

a dispersão do poder político pelo federalismo; a associação da idéia de se construir uma 

nova sede para o governo unional ao Estado monárquico; e a representatividade como 

nova razão política. 

No que toca à transferência da Capital da nação, as preocupações permaneceram 

presas ao âmbito do dilema gerado pela polêmica da anexação do território do Distrito 

Federal (Rio de Janeiro) ao Estado de mesmo nome ou sua transformação em unidade 

federativa autônoma. As considerações de outros parlamentares, na medida que os 

trabalhos iam avançando, nos fornecem mais esclarecimentos acerca desse 

deslocamento. Como, por exemplo, a fala do deputado Urbano Marcondes (Estado do 

Rio), que assim se pronunciava: 

 

Antes da transferência da Capital do Brasil, da Bahia para o Rio de Janeiro, o Distrito 

Federal chamava-se modestamente Município Neutro, pertencia à antiga província do 

Rio de Janeiro e, desde então até hoje, a separação que existiu foi somente artificial e 

muito incompleta, persistindo sempre a união, pelos precedentes históricos, políticos, 

sociais e financeiros (idem, p. 186). 

 

Mais do que um deslocamento do tema, nota-se que à construção discursiva 

escapava, de fato, que o foco das atenções se voltava para outros assuntos. Em verdade, 

para o deputado fluminense, a mudança já não era motivo de preocupação, pois o que 

interessava era garantir a devolução da cidade do Rio de Janeiro ao Estado, que 

presenciaria assim ao milagre da multiplicação de sua arrecadação com os impostos 

cobrados à grande metrópole nacional. Clamava então pela devolução daquilo que “a 

nação tomou-lhe emprestado para servir de capital do país, quando, pela mudança, não 
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tiver mais necessidade dela” (idem, p. 188). O interesse que mais entusiasmava as elites 

republicanas encontrava-se na dispersão como paradigma da nova prática política. O 

lugar de fixação das atenções aparece mais uma vez na verbalização de Urbano 

Marcondes: 

 

Nós somos pelas nacionalidades pequenas, mas não das minúsculas… queremos para a 

capital (Rio) os destinos de Nova York, mas não queremos para ela o papel de Mônaco, 

nem de Andorra (idem , p. 188). 

 

Nesse verdadeiro oceano de esquecimento para o qual o debate mudancista fora 

tragado, apenas em 20 de dezembro de 1890, na intervenção do Sr. Lauro Müller (Santa 

Catarina) podemos enxergar a bóia em que a já considerável acumulação de 

conhecimentos, produto do debate e dos estudos geográficos, se salvaria para ficar 

hibernando em alguma ilha política até que outras imposições vislumbrassem ali novas 

possibilidades de utilização daquelas reflexões. O parlamentar citado, diante daquele 

novo consenso, realizava o resgate de idéias e estudos feitos por Varnhagen nos quase 

quarenta anos de envolvimento com o tema e que resultou em uma ampla produção 

bibliográfica.  

A apresentação da emenda constitucional que trazia aos constituintes, em anexo, 

a Carta de Formosa (anexo II) já analisada por nós no capítulo 2, em certo sentido, dava 

um inesperado sopro de vida ao mudancismo. O texto proposto por Müller estabelecia 

em redação jurídica o lugar da futura capital: “Fica pertencendo à União uma zona de 

400 léguas quadradas, situada no Planalto Central da república, a qual será 

oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura Capital Federal” 

(COLEÇÃO BRASÍLIA, 1960, p. 189). A credibilidade da Emenda era atestada pela 
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assinatura de 89 parlamentares constituintes, entre eles, sob o ponto de vista da história 

política, alguns personagens de primeira linha como o próprio Lauro Müller, Pedro 

Américo, Rodrigues Alves, Araújo Pinheiro, Pinheiro Machado, Júlio de Castilhos, 

Urbano Marcondes, Silva Paranhos, Menna Barreto e Leopoldo de Bulhões. Nomes que 

ecoam nas páginas da história oficial do país.  

A maior novidade proposta por Müller, em relação ao Artigo 2º do Projeto de 

Constituição se apresenta apenas no tom imperativo expresso no texto. A antiga redação 

era condicionada a conciliadora e dizia: “se o Congresso resolver;… mediante o 

consenso do Estado ou estados…; etc.” na nova redação, nota-se a diferença impositiva 

com os imperativos “fica pertencendo à União…; será demarcado; etc.”; quanto ao 

território do futuro Distrito Federal, ao que parece, no entanto, entre os debates de 

dezembro de 1890 e os de Janeiro de 1891, os parlamentares encontraram tempo para 

refletirem melhor sobre as proposições de Müller. De certa forma colhiam-se os frutos 

das astuciosas associações feitas entre o caso brasileiro com as soluções encontradas 

pelos americanos do norte na fixação de sua capital em Washington. No caso dos 

Yankies, a razão administrativa do Estado orientava a decisão no sentido de tornar 

desnecessário e exagerado demarcar-se território tão extenso, como as 400 léguas 

quadradas propostas por Müller. Para corrigir a deformação, o Sr. Correia Rabelo 

(Minas Gerais), na sessão de 30 de janeiro de 1891, propunha a redução da área do 

futuro Distrito Federal para apenas 25 léguas quadradas, isto é, 1/16 do tamanho 

proposto originalmente. 

Abandonando um pouco a questão do mudancismo e em forma de parêntesis, é 

interessante realizar a abordagem de alguns elementos presentes no pronunciamento do 

Sr. Thomaz Delphino, na sessão do mesmo dia 30 de janeiro de 1891. Ali refutando as 

críticas fluminenses, em tom exaltado, Delphino se dirigia aos deputados daquela 
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bancada, defensores da proposta de incorporação cidade do Rio de Janeiro ao Estado do 

Rio. Observamos o abandono da postura conciliadora registrada anteriormente para em 

postura de ataque, utilizar-se da estratégia de desqualificação daquele Estado e, de 

forma violenta, desfiar um conjunto de representações que nos permite entrever o 

complexo de preconceitos e arcaísmos que dominavam o pensamento das classes 

políticas brasileiras naquele momento de inflexão histórica. Entre outras argumentações, 

o parlamentar, passava a negar ao Estado do Rio a possibilidade de ter uma história, ou 

tradições autênticas ou mesmo o direito à memória. O discurso revelava na sua força 

retórica as mesmas armas utilizadas pelo conquistador europeu na expansão colonial 

iniciada no século XVI. A intenção era a de identificar o Estado fluminense com o outro 

que assim era construído para ser negado: o rural; o escravocrata; o monarquista etc. 

 

Vós não tendes tradições ou história que não seja a nossa (da cidade do Rio de Janeiro). 

Nós vos povoamos e fomos civilizar, lutando com (contra) o índio… onde está vossa 

história? Quais são vossas tradições?… não tendes, dependestes sempre de nós, e ainda 

vindes aqui para o Congresso com essa pretensão antidemocrática de absorver a Capital 

Federal. De todos os estados do Brasil, do Norte e do Sul, grandes e pequenos, vós sois 

talvez o único que não tem tradições próprias, que não podeis apresentar um grande ato 

cívico… Vós representais o ódio rural contra a cidade das marchas cívicas, contra a 

cidade abolicionista (idem, p. 194). 

 

O discurso, crivado de representações, mostrava as armas de certa concepção da 

história: o povoamento como representação do bem na eterna luta contra o mal, e este, 

materialização do outro, o estranho (o índio); o civismo como dado definidor da 

nacionalidade; o rural como o entrave ao desenvolvimento; a identificação do campo 

com o escravismo, e com a monarquia, e a cidade como representação do bem etc. 
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O mesmo Delphino, no mesmo discurso, mais à frente, rebatia uma publicação 

do conhecido pintor, escritor e deputado constituinte paraibano Pedro Américo que, no 

romance O Holocausto pintava o Rio de Janeiro como uma cidade mal calçada, mal 

arruada, portadora de um aspecto feio e com edificações mal construídas. A defesa 

ingênua do parlamentar carioca procurava transferir todas as mazelas apontadas por 

Américo à presença inoportuna e secular de um poder local inoperante, pois houvera de 

ser cerceado longamente pela monarquia, para ele, a representação turva do atraso e do 

retrocesso.  

No encerramento discursivo, encontramos em meio aos vivas e às exaltações 

pelas futuras glórias do autodenominado Congresso de Patriotas Intemeratos, Delphino 

confirmava outra vez o consenso mudancista conclamando seus pares a abraçarem a 

emenda que acrescentaria mais uma estrela “do mais puro brilho” ao pálio da imensa 

constelação brasileira constituindo, assim, um novo Estado, transferida a capital. Quanto 

à questão menor da extensão do futuro Distrito Federal, se 400 léguas quadradas ou se 

25 léguas quadradas, em 23 de fevereiro, o Sr. Antônio Euzébio (Bahia) apresentava 

emenda vitoriosa propondo 14.400 quilômetros quadrados. Isso, na verdade, 

representava as mesmas 400 léguas quadradas, propostas por Lauro Müller, mas 

circunstanciada em escala decimal, agradaria mais aos defensores da Igreja Positivista 

instalados no Executivo da República.  

Finalmente, em 23 de fevereiro de 1891, a redação final dos artigos 3º, antigo 2º 

e 34 º, da lei magna estabeleciam a mudança da Capital como prerrogativa privativa do 

Congresso. O poder local firmemente cortava o baralho e dava suas cartas! 
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Art. 3º. Fica pertencendo à União, no planalto Central da República, uma zona de 

14.400 Kilômetros Quadrados, que será opportunamente demarcada para nella 

estabelecer-se a futura capital. 

§ único. Effectuada a mudança da capital, o actual Districto Federal passará a constituir 

um Estado (BARBALHO, 2002, p.15). 

 

 
Um outro lado da questão que merece destaque é o impacto provocado pela 

idéia da transferência da capital nos domínios da intelectualidade brasileira que, de 

forma geral, mostrava-se desinteressada e menos afeita aos espaços de discussão das 

artes da política. No entanto, a aproximação do tema pode mostrar essa presença 

naqueles momentos de renovação das esperanças no tão esperado despertar da pátria 

brasileira.  

 No ambiente da literatura, por exemplo, a mudança da capital e as avaliações 

sobre a vida do Rio de Janeiro, não deixaram de afetar a pena do nosso grande escritor 

Machado de Assis. Em suas crônicas na sessão domingueira denominada A Semana 

(Gazeta de Notícias – Rio de Janeiro) de 20 de novembro de 1892, nº 324, pág. 1, o 

autor debochava dos discursos mudancistas que se postavam de detratores do Rio de 

Janeiro como estratégia para sensibilizar seus pares. Ao colocar-se na posição do outro, 

o malvisto e malquisto da outra gente brasileira, Machado realizava uma fina e irônica 

crítica, não ao mudancismo em si, mas ao duvidoso ardil discursivo daqueles vis 

difamadores de sua cidade.  

 

Cariocas, meus patrícios, meus amigos, coroai-vos de flôres, trazei palmas nas mãos e 

dançai em tôrno de mim, com pé alterno, à maneira antiga. Sus, triste gente malvista e 

malquista da outra gente brasileira, que não adora a vossa frouxidão, a vossa apatia, a 



CAPÍTULO 3 102 

vossa personalidade perdida no meio dêste grande e infinito bazar! Sus aqui vos trago 

alguma cousa que repara as lacunas da história, o mau gôsto dos homens e o equívoco 

dos séculos. Eia, amigos meus, patrícios meus, escutai: Sabeis que o nosso distrito é a 

capital interina da União. Já se está trabalhando em medir e preparar a capital definitiva 

(ASSIS, 1959, p. 324). 

 

 Decorrente da intenção de defender-se de ataques, o literato realizava 

fulminante crítica aos políticos mudancistas e, subsidiariamente, procurava demolir as 

bases positivistas do regime discursivo dos deputados com ilações irônicas ao poder 

canônico dado ao documento oficial pelo lastro historicista dominante no pensamento 

brasileiro da virada do século. O caso se revela com a utilização de notícias sobre a 

passagem do aniversário do advento da República no Brasil, em 15 de novembro de 

1892: 

 

Pensai antes nas festas nacionais dos Estados, posto seja difícil, a respeito de alguns, 

saber a verdade dos telegramas. Aqui estão dous da Fortaleza, Ceará, datados de 16. 

Um: “Foi imenso o regozijo pelo aniversário da proclamação da República”. Outro: “O 

dia 15 de novembro correu frio, no meio da maior indiferença pública”. Vá um homem 

crer em telegramas! (ibidem). 

 

Em outra passagem do mesmo artigo, discorrendo sobre a posse da intendência 

municipal, Machado construía uma bela perspectiva acerca das expectativas geradas 

pela mudança do status da cidade com a qual identificara toda sua obra, o Rio de 

Janeiro. No caso, temos a proposição de uma busca de honestidade nas práticas e nos 

homens da política, que normalmente têm sua imagem associada às falcatruas que 

terminam por impregnar ao termo honesto a pecha de ingenuidade ou mesmo de 

insanidade. Nesse resgate, afirmava Machado: “Corresponderá (a intendência) às 
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esperanças públicas? Vamos crer que sim: crer faz bem, crer é honesto. Quando o mal 

vier, se vier, dir-se-á mal dele. Si vier o bem, como é de se esperar, hosanas à 

intendência. Por ora, boa viagem!” (ibidem). E, por último, a ironia sarcástica no 

desfecho de um artigo feito para frustrar as expectativas do leitor ávido de 

mirabolâncias literárias (prometidas pelo autor no início do artigo) que se vê tomado 

pela mesma frustração que toma o espírito dos que nutrem esperanças de verem 

mirabolâncias na política. Pois elas não existem, restando “apenas um fim de semana, 

um adeus e um ponto final”. 

Na mesma seara permissiva machadiana, de “A Semana” na mesma Gazeta de 

Notícias, temos um segundo artigo, datado de 28 de janeiro de 1894, onde a crônica, em 

tom menos irônico do que no anterior, estoicamente passeia pelos cenários da velha 

capital e, tomada de um humor fino, faz a deliciosa descrição da cidade carioca. 

 

A capital da República, uma vez estabelecida, receberá um (nome) deveras, em vez 

dêste que ora temos, mero qualificativo. Não sei se viverei até à inauguração. A vida é 

tão curta, a morte tão incerta, que a inauguração pode fazer-se sem mim, e tão certo é o 

esquecimento, que nem darão pela minha falta. Mas, se viver, lá irei passar algumas 

férias, como os de lá virão aqui passar outras. Os cariocas ficarão sempre com a baia, a 

esquadra, os arsenais, os teatros, os bailes, a Rua do Ouvidor, os jornais, os bancos, a 

praça do comércio, as corridas de cavalos, tanto nos circos, como nos balcões de 

algumas casas cá embaixo, os monumentos, a companhia lírica, os velhos templos, os 

rabequistas, os pianistas... (ASSIS, 1959, p. 591) 

 

 Naquele momento, e em tom profético, o articulista concebia um Rio pós-

mudança lidando com as inevitáveis perdas administrativas resultantes da transferência 

da sede do governo para uma paragem interiorana; mas com a condição de capital 
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comercial e cultural revigorada. O espantoso aqui é que apesar de reconhecer-se como 

uma pessoa que “cabalmente não entende de política”, Machado de Assis realizava 

uma construção paradoxal na qual descreve a futura paisagem desoladora que os finais 

de semanas desenhariam nas ruas da futura capital, sempre que ocorressem os 

tradicionais feriadões. Realidade que se pode observar hoje nas avenidas palacianas de 

Brasília, momentos em que a cidade se esvazia da gente dos altos e médios escalões do 

governo, atraídas que são pela força das raízes natalinas ou políticas, firmemente 

fincadas em outros Estados da Federação. 

  

Quanto à nova capital da República, não é mister lembrar que já está escolhido o 

território (referindo-se à Missão Cruls), faltando só a obra da construção e da mudança, 

que não é pequena. 

Esta nova Carioca, ou que outro nome tenha ou mereça, ficará decapitada, como Niterói. 

Contentemo-nos com ser uma espécie de Nova York, aperfeiçoemos a nova Broadway, 

e não abramos mão da ópera italiana. Cá virão os deputados, por turmas, ouvir as 

sumidades líricas. Se já então estiver resolvido o problema da navegação aérea, (dizem 

os jornais que Edison está em vias de resolvê-lo) os deputados virão todos, depois de 

jantar, assistirão ao espetáculo, e voltarão no balão da madrugada para estarem presentes 

à sessão do meio-dia. Como viver, como legislar, sem música? Não me falem de 

telefones. O telefone transmite, ainda que mal, as vozes dos cantores e as notas da 

partitura, mas não transmite os olhos das prima-donas, nem as pernas dos pagens, papéis 

que, em geral, são dados a môças bem feitas.  

Que essa mudança de capitais seja um fenômeno político interessante, é fora de dúvida. 

Eu é que não entro nêle por não entender cabalmente de política. (idem, p. 592). 

 

 O último artigo desta lavra aconteceu no mesmo jornal, em 07 de junho de 1896, 

que mostra um Machado de Assis mais crítico em relação aos domínios da política. No 
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caso, a discussão do atém-se ao substitutivo de projeto de lei apresentado à Câmara dos 

Deputados pelo Dr. Belisário Augusto. A proposição defendia a permanência da capital 

da República na cidade do Rio de Janeiro, visto ser a mudança da capital, pela 

Constituição, uma prerrogativa do Congresso Federal, argumentava o parlamentar ser a 

não-mudança, pelo mesmo motivo, também uma prerrogativa da Casa. O artigo de 

Machado, apesar de confessar a “tristeza de ver decapitada minha boa cidade carioca” 

faz a demolição dos argumentos de Belizário com a solução de que o próprio Rio de 

Janeiro fora, desde sempre, o decapitado “por persuasion”, pois se negara defender da 

transferência. 

 Interessa também constatar que, ao confirmar a ausência do mudancismo como 

movimento de cunho popular, Machado demonstra a sua existência como espaço de 

debate de nossa intelectualidade, pois admite estar opinando em “matéria alheia a 

minha esfera de ação…” e mais, “não estranheis ver-me metido em política”. Além 

disso, sob o ponto de vista das ciências sociais, a apurada sensibilidade do artista 

demonstra um impressionante alcance de visão ao apostar na permanência do Rio de 

Janeiro como Capital Cultural do País e, de forma visionária, sobre os umbrais do 

século XIX, que se findava, antevira o interesse carioca em sediar os jogos Olímpicos 

que renasciam em Atenas e a construção de uma impensável Ponte Rio-Niteroi. 

 

Cá ficará o gigante de pedra, memória da quadra romântica, a bela Tijuca, descrita por 

Alencar em uma carta célebre, a Lagoa Rodrigo de Freitas, a Enseada de Botafogo, se 

até lá não estiver aterrada, mas é possível que não: salvo se alguma companhia quiser 

introduzir (com melhoramentos) os jogos olímpicos, agora ressuscitados pela jovem 

Atenas… Tudo pode acontecer. Um dia, quem sabe? Lançaremos uma ponte entre esta 

cidade e Niterói, uma ponte política, entenda-se, nada impedindo que também se faça a 

ponte de ferro.… Se por esse tempo, a febre amarela houver sacudido as sandálias às 
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nossas portas, perderemos toda a má fama que prejudica a todo o Brasil (ASSIS, 1959, 

p. 729). 
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3.2 Missão Cruls: o Sertão e a Nova Capital 

 A obra de arte só acessoriamente é um documento.  
Nenhum documento como tal é obra de arte. 

Walter Benjamin 
 

O ano é 2003, com onze anos de atrasos, o Arquivo Público do Distrito Federal 

e outras entidades interessadas, organizaram uma equipe técnica multidisciplinar para 

refazer o itinerário geográfico da festejada e épica comissão de estudos chefiada pelo 

astrônomo Dr. Luiz Cruls. Jornalistas, historiadores, geógrafos e intelectuais de diversas 

ordens montados em possantes automóveis off road procuravam estabelecer lugares da 

memória da cidade ainda sem rosto em que Brasília se configura hoje. A comemoração 

do primeiro centenário da empresa de Cruls, que promovera a confecção do primeiro 

Relatório de Impacto no Meio Ambiente - RIMA – de que se tem notícia no País, 

cumpria com a liturgia inerente às práticas exigidas para a criação dos glaciais lugares 

de memória. 

Na acepção de Pierre Nora, o ato (de criar os lugares da memória), mais do que 

estabelecer a memória, se presta a ritualizar o distanciamento entre vida e memória. As 

ilusões de eternidade pretendidas com as re-encenações criadoras dos lugares da 

memória alcançam apenas a limitada aceitação da condição festiva desses que, 

 

sem a vigilância comemorativa, a história depressa os varreria (...) Daí o aspecto 

nostálgico desses empreendimentos de piedade, patéticos e glaciais. São os rituais de 

uma sociedade sem ritual, sacralizações passageiras numa sociedade que dessacraliza; 

fidelidades particulares de uma sociedade que aplaina os particularismos, diferenciações 
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efetivas de uma sociedade que nivela por princípio; sinais de reconhecimento e de 

pertencimento de um grupo numa sociedade que só tende a reconhecer indivíduos iguais 

e idênticos (NORA, 1993, p. 13). 

 

Sob o ponto de vista da história, a Comissão de Exploração do Planalto Central 

do Brasil (Comissão Cruls) começava a nascer com o Projeto de Lei nº 71 de 1891 

(anexo III) que autorizava a abertura de despesas necessárias para a exploração e 

demarcação da superfície de 14.400 quilômetros quadrados no Planalto Central do 

território da República. Local designado para receber a futura capital da República, de 

acordo com o Art. 3º da Constituição Federal.  

O projeto de lei supracitado foi defendido pelo senador piauiense Nogueira 

Paranaguá. O pronunciamento desse parlamentar repetia a trajetória de desqualificação 

do possível opositor ao mudancismo - o Rio de Janeiro. A Cidade Maravilhosa foi 

ironicamente chamada de grande necrópole brasileira, tal era o estado dos problemas da 

saúde pública, da insalubridade e o conseqüente número de óbitos feitos pela endêmica 

atuação do mosquito transmissor da febre amarela.  

No entanto, o que nos interessa diretamente no discurso de Paranaguá é o 

aspecto significativo das formulações varnhagenerianas que se pode depreender da 

argumentação proferida. Por isso nossa hipótese de que o mudancismo consiste em um 

produto ou materialização do pensamento das elites dirigentes nacionalistas elaborado a 

partir das teses geopolíticas de inclinação romântica organizadas por Varnhagen na 

segunda metade do século XIX, torna-se bastante plausível. As ressignificações 

operadas no domínio daquele sistema romântico pelos políticos da República (que já 

nascia velha) não descaracterizavam o pensamento do historiador, pelo contrário, ou 
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copiava-lhe o argumento geopolítico da defensabilidade ou consolidava-o em critérios 

de exigências administrativas. 

O senador piauiense, como se pode depreender da análise de seu discurso, 

procurava repetir a mesma costura constitucional estabelecida pelo pacto oligárquico. A 

sua preocupação se atinha à valorização do federalismo e, para isso, transformava o 

mudancismo em artigo constitucional. No entanto, a centralidade da capital assumia a 

conformação ideal para assegurar a melhor comunicabilidade entre os diversos Estados 

federativos, pois assim seria portadora da menor distância entre os quatro cantos do 

País. Na outra ponta da questão, a insalubridade do Rio de Janeiro, visto como vítima 

insuportável dos tórridos climas tropicais, atuava como ameaça de peso nos sonhos de 

integração econômica brasileira aos quadros da economia modernizada e, o mais 

importante, a presença, no Planalto Central de “clima tão ameno como o do sul da 

Europa e de notável salubridade”, que segundo os anais da Câmara, foi seguido de 

“inúmeros apupos e apoiados”. Aqui encontramos outra porta, podemos penetrar 

novamente no universo intelectual de Varnhagen, agora revisitado por Paranaguá.  

 

Mudemos nossa capital para essa região feliz, de riquezas naturais inesgotáveis, onde só 

falta a inteligente mão do homem lançar escolhidas sementes no fecundo solo, para dar-

se a maravilha da transformação, fazendo surgir cidades em lugares que se acham 

ermos… trata-se da nossa mudança… a mudança da Capital está consignada na 

Constituição e deve ser efetuada (COLEÇÃO BRASÍLIA, 1960, p. 201).   

 

Continuando a exposição totalmente embasada no argumento varnhageneriano, 

o senador passa a abordar a tese da incompatibilidade do pólo comercial que era o Rio 

de Janeiro com as exigências da boa administração pública; e a imagem dos círculos 
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concêntricos emanadores de ondas civilizacionais a partir do centro geográfico do país 

também é retomada. Ainda no mesmo filão, Nogueira Paranaguá, ao rebater as críticas 

feitas ao seu projeto de lei, frisava mais ainda o aspecto de apropriação de regime 

discursivo. Na autêntica aula de história então proferida, dado o grau de aproximação 

com as teses do Visconde de Porto Seguro, inferimos que o longo discurso fora 

elaborado por um profundo conhecedor daqueles escritos.  

A menção ao sítio existente nas proximidades de Formosa como sendo o 

melhor lugar para receber a futura capital parece ter saído do opúsculo “A Questão da 

Capital: Marítima ou no Interior?”. 

 

A circunvizinhança da cidade de Formosa, um dos lugares mais elevados do planalto, o 

indicado pelo Visconde de Porto Seguro para estabelecer-se a capital do Brasil, nascem 

três grandes rios, correndo o Tocantins para o Norte, o Paraná para o Sul e o Prêto para 

Leste, do mesmo modo que o Rena, o Ródano e o Danúbio, que, nascendo na Suíça, a 

república-modêlo, parecem-nos estar indicando que é ali o local destinado para a Capital 

da grande República Sul-americana. Ali a árvore da liberdade crescerá, como crescem 

as águas dos três grandes rios, com as gôtas que caem de uma só nuvem (Idem, p.217). 

 

 Dois outros aspectos a serem destacados são: em primeiro lugar, a visão 

econômica dos fatores multiplicadores dos valores monetários das terras no sítio da 

futura capital. Para nossos estrategistas, os exemplos bem-sucedidos de construções de 

cidades realizadas em bases de concessões indiretas de uso, tanto na Austrália, quanto 

nos Estados Unidos, soavam de forma animadora. Os americanos do norte nos 

enviavam a lição positiva da invenção da progressista Middlesburough no Kentucky, 

longamente explorada por Paranaguá. Em segundo lugar, a preocupação higienista 

naquele momento assumia uma maior importância do que a própria preocupação com a 
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defesa militar da capital contra possíveis inimigos externos, pois a ordem do dia era a de 

atrair-se para a economia brasileira o interesse dos capitais acumulados nos países ricos. 

E não era mais possível negligenciar-se com a presença assombrosa daquele inimigo de 

respeito que então tomava a forma de um minúsculo mosquito transmissor da febre 

amarela. 

 O discurso de Paranaguá demonstrava ainda a sua grande erudição em assuntos 

geopolíticos, que fazia fluir as idéias didaticamente imersas em uma notável 

competência (capacidade auferida em anos de estudos e convivência com a região em 

discussão).  

 O projeto discutido como emenda substitutiva ao Art. 2º detalhava a implantação 

dos diversos equipamentos urbanos necessários à população da cidade que deveriam ser 

implementados por empreendedores particulares em forma de concessão de uso. Os 

opositores de Paranaguá concentrados na Comissão de Obras Públicas e Colonização 

perfilavam-se dominados pelo interesse de antes postergarem do que impedirem a 

mudança da Capital, passaram a desenvolver uma estratégia de obstruir apenas o caráter 

de oportuno sugerido pelo projeto supra. Mesmo assim foram derrotados e, um a um, os 

pareceres contrários ao mudancismo foram sendo liquidados pela retórica implacável e 

privativista de Nogueira Paranaguá.  

Finalmente, em mensagem enviada ao Congresso Nacional em 12 de maio de 

1892, após os traumáticos eventos de novembro de 1891, com a deposição de Deodoro 

da Fonseca, o Marechal Floriano Peixoto tratava de constituir e enviar ao Planalto 

Central do Brasil uma comissão técnica para realização dos estudos e a demarcação da 

área de 14.400 quilômetros quadrados, destinados pelo Artigo 3º da Constituição para o 

assento da capital da República. Logo em seguida, em 17 de maio, uma portaria 

Ministerial constituía a Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil que, 
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chefiada pelo astrônomo e diretor do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro, o 

insuspeitado intelectual de origem belga, Dr. Luis Cruls, reeditaria a viagem de 

Varnhagen, promovendo uma sua ressignificação segundo o novo cânone orientador do 

patriotismo das elites nacionais: o positivismo.  

 A partir do encontro entre litoral e sertão, como o reverso de um rio, que cedeu 

águas para um afluente menor, a história do mudancismo, começava e verter seus 

elementos na memória da cultura elaborada pelas populações que habitavam o Sertão da 

região central do Brasil. Os trabalhos da Comissão Cruls nos legaram um relatório tão 

extenso quanto minucioso que, sob os critérios atuais, poderia ser classificado como um 

grande RIMA (Relatório de Impacto no Meio Ambiente) do Planalto Central. Sob o 

ponto de vista das atuais políticas de proteção ambiental, o Relatório Cruls poderia 

perfeitamente ser considerado como um dos mais perfeitos trabalhos de impacto no 

meio ambiente já realizado sobre o bioma do cerrado, dado seu caráter eminentemente 

interdisciplinar. O extenso volume com mais de 400 páginas contém preciosas (e 

precisas) informações acerca do retângulo idealizado pelo Congresso para receber a 

capital do futuro. Além do apuro técnico, chama a atenção a excelência da equipe que 

reunia a “creme de la creme” da intelectualidade nacional. 

 A descrição do pessoal da Comissão aponta para a presença de dois astrônomos; 

dois médicos, sendo um higienista; um farmacêutico; um geólogo; um botânico; um 

mecânico e diversos alferes e ajudantes. Entre os instrumentos de medição, a lista 

relacionava teodolitos, sextantes, micrômetros, lunetas astronômicas, heliotrópicos, 

cronômetros e relógios, barômetros, aneróides, bússolas, instrumentos meteorológicos e 

material fotográfico. As 206 caixas de material de medição com o expressivo número de 

nove toneladas e meio fornecem uma idéia do peso dado ao trabalho de Cruls. 
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A publicação do Relatório se deu apenas em 1894 e um ano depois, em 1895, a 

tipografia do jornal A Gazeta da Notícia publicava uma coletânea de artigos saídos na 

imprensa nacional e internacional sobre os trabalhos da Comissão Exploradora do 

Planalto Central do Brasil e uma resenha do próprio Relatório Cruls. A repercussão 

gerada pela publicação do Relatório ultrapassou os limites territoriais da jovem 

república latina para chegar até aos sofisticados ambientes da Academia de Ciências de 

Paris. Sobre o conteúdo, dos inúmeros artigos elaborados em estilo laudatório, 

destacamos o texto intitulado “Sobre a Nova Capital Nacional” publicado pelo jornal A 

Notícia, por ser esse o único que mantém uma certa imparcialidade na forma de 

resenhar a publicação, além de realizar a retrospectiva histórica do ideal mudancista, na 

qual faz menção ao trabalho de Porto Seguro.  

 

Um paulista, nosso ilustre historiador, Francisco A. de Varnhagen, Visconde de Pôrto 

Seguro, desde 1856, se bem nos lembramos, aderiu a ela. Em sua história defendeu-a 

com calor; na última viagem que fêz à pátria, um de seus fins era ver com os próprios 

olhos o lugar que lhe parecia o mais próprio para a nova Capital. E, já sexagenário, 

doente, afeito a tôdas as comodidades do luxo europeu, não hesitou em empreender a 

viagem trabalhosa por sertões agrestes, para contemplar a terra prometida, a que seu 

nome ficou ligado indissolùvelmente (idem, p. 224). 

 
 Entre as inúmeras preciosidades apresentadas no Relatório Cruls, a análise 

iconográfica nos é particularmente atraente, pois fornece possibilidades de encontro 

com contextos de memória e de onde ecoa uma experiência de vida ditada pelos 

costumes longamente elaborados pelas comunidades preexistentes à escolha do lugar da 

futura capital, e que ficaram silenciados pelo peso da oficialidade inscrita na 

historiografia da jovem capital do Brasil.  
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Os trabalhos da Comissão Cruls, isto é, o Relatório, nos permitem encontrar 

alguns elos ou interferências que a cultura popular dos sertões sofria, ou repercutia, pela 

segunda vez – a primeira foi com Varnhagen -, com os movimentos iniciais do 

mudancismo.  

A coleção de fotografias e mapas encartados ao Relatório Cruls possibilita 

verificar o encontro da página impressa (oficial) com a oralidade memorialística do 

Sertão. Sendo esta o elemento estruturante dos fazeres sertanejos, estamos diante de um 

caso pitoresco no qual a imagem fala onde a palavra escrita silencia.  

 Na região do Planalto Central, onde hoje se situa Brasília, a Missão Cruls, em 1892, vendo-se: sentados, o médico Pedro 
Gouveia, o noturalista Antonio Pimentel, o astrônomo e chefe Luis Cruls, o astrônomo Oliveira Locaíle, Antonio Cavalcanti e 
Celestino Alves Bastos; e em pé, Tasso Fragoso, o mecânico Eduardo Chartier, o geólogo Eugênio Hussak, o mecânico 
Francisco Souto, o auxiliar Antonio Jacinto de Araújo, o astrônomo Henrique Morize, o botânico Ernesto Ule, Alípio Gama, 
Hastímphilo de Moura, o auxiliar Paulo de MeIo, o farmacêutico Alfredo José Abrantes, o capitão Pedro Carolino 
(comandante do contingente militar) e o auxiliar Peres Cuiabá e um acompanhante residente na região. 
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A fotografia em questão faz parte do acervo legado pelo fotógrafo oficial da 

expedição, o astrônomo Dr. Henrique Morize e registra o encontro das duas turmas em 

que a Comissão teria se dividido a partir de Meia Ponte (Pirenópolis) para reencontrar-

se em Formosa em 14 de setembro de 1892. A paisagem da fotografia, portanto, 

identifica algum quintal dessa antiga cidade goiana. Esta foto bastante conhecida pode 

ser analisada sob diversos ângulos. Em primeiro lugar, salta aos olhos a postura 

imponente e em tom marcial com que os componentes da equipe posavam para uma 

posteridade histórica, aspecto que evidenciava a presumida superioridade de quem 

repetia o gesto civilizador (quase mítico) de Américo Vespúcio no ato deflagrador da 

conquista européia no continente americano. No entanto, na imagem representada, são 

muitos os detalhes que evocam as vozes do outro e que aparecem na fotografia em um 

lugar de segundo plano da imagem.  

Uma aproximação mais cuidadosa deixa ver que logo atrás dos exploradores 

identifica-se a presença de uma sexagenária de respeito – uma generosa jabuticabeira 

que, pelo porte grandioso para a espécie, deveria somar, naquela época, pelo menos 

cinco décadas desde que fora plantada naquele antigo quintal; atrás da árvore temos um 

velho muro de pedras alinhadas pelas mãos de alguma turma de barulhentos escravos, 

como era costume local proceder na delimitação das posses particulares contra a onda 

de assaltos e violências cometidas por bandos desavisados de muares e galinácios, 

animais que eram criados à solta naqueles sertões; por último, o mais importante para 

nosso trabalho, temos a figura de um morador local, um garoto de uns doze ou treze 

anos aproximadamente. Trata-se do guia da turma de Formosa do Dr. Cruls, Viriato de 

Castro (o menino), descrito na legenda da fotografia de forma bastante lacônica e 

impessoal como um acompanhante residente da região. 
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Aqui não é apenas a pouca idade do personagem que destoa do padrão impoluto 

e maduro da equipe de Cruls. Mais do que isso, o desalinho que percorre as vestes 

surradas do terninho desconjuntado e deselegante do pequeno guia da Comissão revela a 

presença, ainda que de forma periférica, de uma cultura singularmente diferente do 

padrão litorâneo representado pelos exploradores. 

A identificação de um autêntico elo perdido entre a 

memória local e a história oficial-nacional, nos encoraja a 

correr o risco de apostar na possibilidade de realizarmos 

uma inflexão narrativa para acompanhar os trabalhos da 

Missão Cruls através do cruzamento estabelecido entre o 

próprio Relatório Cruls e o relato oral do filho daquele 

menino da fotografia (Viriato de Castro), o violeiro 

planaltinense chamado Erasmo de Castro (entrevistado por 

nós em junho/julho de 2000)5.  

O longo depoimento de Erasmo (140 páginas), é 

certo, pode ensejar trabalhos diversos, pois as tensões cria 

-das a partir do encontro dos contextos da oralidade 

sertaneja com a página escrita (por nós representada) são  

particularmente ricos na discussão que envolve uma nova consciência histórica. 

Referimos-nos aos contextos reflexivos gerados a partir da busca de um estatuto de 

legitimidade historiográfica intrínseca à memória ou, em um sentido mais político, o 

simples compromisso da discussão epistemológica da história com o reconhecimento do 

                                                
5  Utilizamos a metodologia consagrada como História de Vida, com técnicas de gravação em fitas 

K7, as posteriores transcrições e muitas e muitas horas de conversas. Tudo isso para justificar a 
concessão de Cidadania Honorária do DF ao ‘Seu’ Erasmo de Castro (Projeto Legislativo da 
deputada Maria José Maninha, do Partido dos Trabalhadores).  
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direito à memória requerido pela parcela da sociedade que foi e ficou vencida em um 

cenário de confrontos.  

A busca desta legitimidade segue a trilha da valorização mais da tensão 

estabelecida entre os dois universos (memória e história) do que propriamente o de 

entrar na sempre problemática opção de se postar como defensor ou detrator de uma ou 

de outra reflexão. Para tanto, recorremos a algumas passagens configuradas pela 

memória do violeiro que nos permitem vislumbrar uma lógica filiada a uma 

sensibilidade ainda ignorada pela historiografia da ocupação do Sertão, mas que se 

revela como portadora privilegiada de nuances componentes desse dissimulado conflito 

pela posse da terra.  

Neste sentido, a fala de um legítimo representante da cultura cerratense (termo 

utilizado pelo historiador Paulo Bertran para identificar as elaborações das populações 

do Centro-Oeste) torna-se importante para nossa construção discursiva. Buscamos aqui 

vislumbrar a possibilidade de promover um possível intercâmbio de experiências entre 

os fazeres historiográficos com as acumulações da memória; ou, como diria Walter 

Benjamin, buscar a rara oportunidade de se ver, a partir de uma distância apropriada e 

de um ângulo favorável, o surpreendente espetáculo onde “os traços grandes e simples 

que caracterizam o narrador se destacam nele. Ou melhor, esses traços aparecem, 

como um rosto humano ou um corpo de animal aparecem num rochedo” (BENJAMIN, 

1994, p. 197). 

Ao percorrer os caminhos da memória - por meio do relato biográfico de Erasmo 

de Castro - acessamos também alguns estratos subterrâneos das elaborações populares, 

que durante três gerações foram contadas e cantadas no mesmo ambiente sertanejo que 

recebera aquela tão distinta expedição exploradora.  
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 A nossa intenção é trazer um dado novo ao ambiente da historiografia 

mudancista. O problema abordado diz respeito ao consenso historiográfico que 

estabelece uma confortável coexistência e aceitação dos líderes locais em relação aos 

movimentos prenunciados nesta passagem da Equipe de Cruls pelo Planalto Central. 

Através dos fios da memória deixados pela Comissão nas regiões onde realizou 

trabalhos (Formosa, Planaltina, Luziânia e Pirenópolis) encontramos algumas notas que 

destoam do consenso e revelam um traço de apreensão e medo, conforme podemos 

depreender da fala do entrevistado: 

 

Então, nós ficamos - meus pais, o pessoal - ficou com medo da palavra desapropriação. 

Muita gente falava: “Vai ser desapropriado e não vai receber nada, não. O Governo é 

que vai ser dono dessa terra.” A maioria acreditou que tinha de ser desse jeito. Meu pai 

trabalhou na Comissão Cruls e falavam dessas coisas. O pessoal tinha que acreditar, 

porque ele ouviu aquilo, então ele falava. Sendo uma pessoa que trabalhou naquela 

época, decerto ele ouviu os engenheiros, o pessoal da Comissão Cruls falar sobre isso. 

Ele era menino - tinha uns 12 ou 13 anos, mas se lembrava muito bem disso. E ninguém 

podia tocar, não, nas terras do quadrilátero do Distrito Federal, fosse do tamanho que 

fosse. Fosse o quadrilátero pequeno ou grande, era para ser desapropriado e o Governo 

ia tomar conta para assentar pessoas, fazer condomínios e tudo nas terras que foram 

desapropriadas (Erasmo de Castro, 2000).  

 

A expressão das reservas justificadas em torno da palavra desapropriação 

explicita de forma clara a face de Jano que começava a mostrar sua consistência dual no 

espaço de convivência criado pela clivagem entre modernidade e tradição. No discurso 

anterior temos a cristalina divisão entre interesses locais (denominados como o pessoal) 

e interesses externos (pessoal da Comissão), onde o centro da disputa era a terra, o 
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instrumento de poder aparecia nos conteúdos ainda obscuros inscritos na palavra 

desapropriação e o estatuto de verdade era dado menos pelo fato de alguém ter ouvido 

da parte dos engenheiros que falavam disso, mas antes pela confiança dada à lembrança, 

ou à evocação da memória expressa na certeza de que “se lembrava muito bem disso”.  

Então o pessoal tinha que acreditar! 

Neste sentido, a memória assim lembrada se nos apresenta não como algo que 

reivindica ser o último suspiro de um passado isolado do mundo. Pelo contrário, ao 

entramos em contato com os contextos dessa oralidade, observamos uma disposição 

incomum em fazer da narrativa uma legítima oportunidade de assenhorar-se de um 

espaço privilegiado na produção de sentidos, principalmente, para as novas gerações (a 

face moral de Jano, com seu enigmático olhar – para a frente e para trás).  

No mesmo ambiente comprimido entre a lembrança e o esquecimento, outro 

cerratense, outro narrador, o ex-prefeito de Planaltina e ex-vice Governador de Goiás, o 

Dr. Hosannah Guimarães, assim relatava outro episódio que vai compondo o quadro 

mais amplo das disputas observadas na relação: Missão Cruls X Interesses Locais:  

 

O Plano Piloto, de hoje, ocupa a área que à época era chamada de Larga do Bananal, de 

propriedade dos irmãos Francisco Alexandrino Lobo e Honório de Souza Lobo, de 

Formosa-GO. Em visita de apoio à Comissão, que realizava estudos em sua 

propriedade, o Sr. Francisco juntamente com outras pessoas que o acompanhava, 

solicitou que se fizessem melhor aproveitamento das folhas secas de Buriti para 

cobertura dos ranchos, então improvisados, e que poupassem novas árvores, evitando 

que fossem derrubadas novas palmeiras, retirando somente as folhas mortas, no que foi 

objetado por um membro da Comissão que, de forma bastante rude desafiava que aquele 

pedido só poderia ser atendido se ele mesmo (o proprietário) fosse derrubar as folhas. 

Regressando a Formosa, chocado com a resposta ao seu pedido, Francisco Alexandrino 
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Lobo fez uma representação ao juiz de direito de Goiás, Dr. Marcelo Francisco da Silva 

(GUIMARÃES, 2001, p. 169). 

 

É, portanto nesta consciência última da ocorrência real das divisões entre 

interesses díspares provocadas pelas primeiras materializações do mudancismo que 

buscamos a legitimidade da memória e esta como possibilidade de desenvolvimento de 

um outro capital. Uma rota diferente da versão conciliadora da historiografia oficial que 

possa relevar no espaço construído entre as duas concepções a existência de mais um 

lugar de reflexão. Seguindo Benjamin, entendemos que o capital artesanal, que Erasmo 

de Castro, Hosannah Guimarães, Olympio Jacintho, e outros mais nos ofertam, resultou 

da mesma composição (artesã) que antes realizava a coordenação dos sentidos (mãos, 

olhos, ouvidos, nariz e boca) com a alma (intuição), em um ambiente tradicional. Este 

complexo discursivo e psicológico, de alguma forma, gera no foro íntimo de cada 

narrador encontrado uma vontade de jogar todo esse capital em uma aposta no encontro 

com o contexto acadêmico, por nós representado. Por isso, sentimos irradiar uma luz de 

confiança na disposição desses que parecem depositar em nossas mãos uma enorme 

esperança. 

Buscamos na contribuição de Walter Benjamin o dado materialista da 

experiência com o passado, que, segundo o pensamento de Jeanne Marie Gangnebin, 

seria a capacidade de ver no passado os germes de uma outra história e assim 

comprometer-se em “levar em consideração os sofrimentos acumulados e de dar uma 

nova face às esperanças frustadas” (BENJAMIN, 1996, P.08). Este estado crítico 

serviria então de instrumento eficaz para operar o rompimento com a concepção 

historicista de que o passado é portador de uma imagem eterna dos acontecimentos ou 

da visão burguesa de um futuro que canta, como nos seguidores da teoria do progresso. 
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Aqui encontramos a possibilidade de dar relevância ao surpreendente matiz humano que 

emerge da narrativa espontânea dos observadores presentes no cenário dos conflitos. Os 

homens que narram faziam e fazem a curiosa projeção de imagens, sempre tensionadas 

e militantes de uma missão atualizadora, quase impossível, de sua identificação 

(extemporânea) com uma organização social (já ultrapassada) centrada nos fazeres 

artesanais (a face de Jano olhando para trás). 

Percebemos então que o substrato cultural elaborado pela comunidade agrária 

(artesanal) existente no cenário do Planalto Central do Brasil, em pouco tempo, aparecia 

para a historiografia como algo já superado no interior das novas acomodações da 

sociedade moderna (Industrial) suscitadas pela nova cidade. Apesar dessa evidente 

superação, ainda é possível identificar ali algumas formas de resistências exercidas por 

meio de anacrônicas de exercício da memória. O produto mais palpável dessa 

resistência é uma espécie de homem paciente (um ancião) que, às vezes, se nos 

apresenta como um ser que acabasse de acordar de um sono hibernal trazendo esperança 

quase mítica de promover um incógnito encontro com a palavra escrita.  

As histórias assim contadas vão desenhando paisagens nostálgicas que foram 

cuidadosamente guardadas para, no momento oportuno, serem deslocadas até o 

presente. Todas elas vêm embebidas da promessa de serem novamente matizadas ou 

mesmo de ganhar novas cores como acontecia nos fazeres interativos e íntimos que se 

performavam em narrativas, como antigas lembranças que vão tecendo uma espécie de 

Canto do Povo de um Lugar. No caso, as práticas artesanais (superadas) incitadas pela 

memória reacendiam uma chama tênue para embalar a doce música do tempo em que o 

tempo não contava, conforme colocação de Paul Valery evocada por Benjamin.  

A onda modernizadora do Centro-Oeste, prenunciada no mudancismo, ao 

determinar a superação das práticas tradicionais, sumariamente concebidas como os 
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fazeres artesanais, de forma dialética, deixava vicejar alguns traços de resistência nos 

seus interstícios culturais. Assim, a presença desses anciões arquetípicos, vistos aqui 

como categoria benjaminiana (O narrador), era capaz de elevar o discurso 

autobiográfico ao status de um campo de tensão permanente entre a experiência, o traço 

característico das sociedades tradicionais, e o individualismo moderno anunciado.  

Assim, a produção discursiva resultante dos eventos da Missão Cruls nos 

oferecia insistentes campos de objetivações, na forma de espaços privilegiados para 

explicitarmos tais tensões. O próprio Relatório Cruls, no seu Anexo IV, elaborado pela 

pena do Dr. Antônio Martins de Azevedo Pimentel, médico higienista da Missão Cruls, 

ao desenvolver a descrição topográfica de uma parte do Planalto Central do Brasil, e da 

área demarcada, desconstruía com argumentação simples e observações empíricas aos 

preconceitos que o senso comum de uma determinada concepção do Brasil costumava 

associar ao Planalto Central. Segundo tal visão, a região era dominada por animais 

ferozes e comunidades de crudelíssimos silvícolas antropófagos. No entanto, Pimentel, 

após a grande marcha da expedição, concluía que tudo isso não passava de “factos 

inverossímeis. Puro romance. Pura fantasia” (CRULS, 200, p. 257). 

No mesmo itinerário, Pimentel realizou a comparação dos caminhos existentes 

em Goiás com o estado geral das estradas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, 

chegando a uma inacreditável constatação da superioridade do primeiro com um 

impensável veredicto:   

 

A travessia do Picú, na Mantiqueira, nas proximidades do Itatiaya, e o caminho da Serra 

dos Macacos assombrariam o mais prático tropeiro goiano; (…) a estrada de 

Therezópolis ahi está, como estas últimas, bem perto do Rio de Janeiro para attestar as 

grandes difficuldades de conducção nas regiões do litoral em tempos felizmente 
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remotos, em comparação com o que se observa na actualidade do Goiás (CRULS, 2003, 

p. 258). 

 

 No excerto anterior, mais uma vez, podemos entrever, pelas frestas do discurso 

científico, as tensões que oportunizam os diálogos com os contextos que ficaram até 

então silenciados pela voz vencedora (a versão oficial). Aqui, onde a própria voz oficial 

faz o contra-ponto, folgamos-nos em ver a clivagem Sertão X Litoral, pois o parâmetro 

interiorano começava a mostrar-se como um lugar idealizado (da boa alma nacional) de 

forma bastante convincente ao empreendimento mudancista. A curiosa inversão de 

valores reeditava a transformação antes observada em Porto Seguro, pois o Relatório, 

além de ser um estudo com elevado grau de sofisticação científica, cumpriria também a 

missão propagandística do convencimento da viabilidade técnica do empreendimento 

mudancista, mas este já é um outro problema. 

Seguindo o passeio pitoresco pelas terras de Goiás, a expedição inicia um novo 

trajeto descritivo na Serra do Abade, em Pirenópolis, com sua famosa cachoeira de 

mesmo nome, para alinhar os pontos de inclinações mais destacados existentes na 

grande área estudada. Entre eles, Pimentel menciona a região muito próxima ao local 

onde hoje está pousada a grande nave do Plano Piloto de Brasília. Trata-se da serra que 

“passa na Fazenda Paranauá, do Coronel Valeriano de Castro, perto dos riachos 

Taboca e Taboquinha, são de flancos muito inclinados e tornam incommoda a descida 

(CRULS, 2003, p. 258). Ora, aqui o discurso científico do Relatório já apresenta uma 

maior e decisiva aproximação, talvez operada pela convivência de alguns meses entre a 

realidade local, representada por uma toponímia que passava a incluir os proprietários 

das fazendas, e os trabalhos realizados pela Missão Cruls. A curiosidade é que o dono 

da fazenda Paranauá, o Coronel Valeriano de Castro, era o avô de Erasmo de Castro. 
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Mas esse homem era mais do que um mero possuidor de terras – tratava-se de um 

coronel; um honorável chefe local da instituição bastante estudada da Guarda Nacional; 

um político local relevante das acomodações goianas da República Velha; sim, tudo isso 

acumulado no poder local.  

Ao realizar a aproximação com o personagem de Valeriano de Castro, colhemos 

a oportunidade de alinhavar questões relativas ao debate sobre a memória, no âmbito 

das representações. Olympio Jacintho, em seu Esboço Histórico de Formosa, publicado 

em primeira edição após os conturbados eventos da Revolução de 30, em 1931, ao 

relacionar os “homens que deixaram os seus nomes inscritos na História de 

Formosa…” registrava que o Coronel Valeriano de Castro fora vereador da Câmara de 

1881 a 1886, exercendo o cargo de Juiz Municipal em 1884 e de Suplente de Juiz entre 

1887 e 1889. Mas isso não é tudo, pois em 1889, como membro do Club Republicano 

de Formosa, Valeriano alinhara-se nas fileiras patrióticas do Governo Provisório do 

Município. O Coronel após os eventos da Comissão Cruls exercia o cargo de Juiz 

Adjunto (1896 e 1897); nos dez anos que se seguiram entre 1902 e 1912, foi o Juiz 

Municipal de Formosa para depois (1913-1914) exercer o cargo e Administrador de 

Rendas da Recebedoria de Santo Antônio do Rio Verde. Valeriano de Castro faleceu em 

1921 aos 71 anos de idade (JACINTHO, 1979, p. 131). 

Tantas honrarias e serviços prestados não passaram despercebidos das 

posteriores gerações de vereadores da cidade. Como no caso de Varnhagen, o Coronel 

Valeriano foi homenageado com o seu merecido lugar de Memória. Logo abaixo da 

praça principal da cidade, a atual Praça Rui Barbosa, onde se situa a sede da Prefeitura 

Municipal de Fromosa, existe uma rua que corre em direção obliquamente divergente ao 

traçado da cidade, a Rua Valeriano de Castro. O estranho é que seu desenho parece fugir 
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de um encontro com a Avenida Visconde de Porto Seguro, o grande eixo ordenador do 

urbanismo da cidade goiana. 

O fato pitoresco na relação da cidade com sua memória e que remete ao 

mudancismo e suas materializações no espaço dos conflitos configurados, atém-se 

menos ao urbanismo e mais aos gestos simbólicos e aos nomes. Por exemplo, em 15 de 

novembro de 1894, data cívica da recém implantada República, o Juiz de Direito da 

Comarca, o Dr. Francisco Emílio Povoa, ofereceu ao Conselho Municipal um quadro 

com o retrato do Marechal Floriano Peixoto, para ser colocado na sala das sessões do 

mesmo Conselho. De alguma forma a iniciativa do Juiz coordenava-se com os eventos 

da Missão Cruls. Pois, na seqüência, em 21 de dezembro de 1894, dois anos após o 

registro da passagem da Missão Cruls por Formosa, as distinções republicanas semeadas 

por Cruls tomavam forma de uma reforma no Regulamento Interno da Secretaria do 

Conselho (Lei n° 11, aprovada em 26 de dezembro de 1894) e ainda um adendo (Lei n° 

11 – A), que dava nova denominação às praças e ruas da cidade. Na distante cidade, o 

retrato do Marechal de Ferro iniciava as demolições das honorabilidades monárquicas. 

Assim, dezesseis ruas, três travessas e cinco praças tiveram mudanças de nomes. 

E, de uma só vez, as tabuletas que traziam nomes como Largo do Imperador, Largo do 

Antônio Carlos, Rua da Princesa Imperial, Travessa da Maçonaria e outros nomes 

tradicionais como Rua das Fontes, Rua do Estevão ou Rua do Fogo, tiveram suas 

eternidades cassadas em favor da nova ordem republicana. Surgiam então os nomes 

impregnados de um outro simbolismo: Rua 15 de Novembro, Praça Municipal, Rua 13 

de Maio, Rua do Sul, Rua do Planalto e Travessa Tiradentes. A curiosidade aqui é o teor 

do Art. 2° da mesma lei: 
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Art. 2° Excetuam-se do Art. precedente as Praças de Nossa Senhora da Conceição e do 

Senhor dos Passos; as Ruas – Formosa, do Visconde de Porto Seguro, Goiás e do Norte, 

que continuarão com as mesmas denominações (JACINTHO, 1979, p. 73). 

 

  As fáceis associações entre o retrato (a modernidade de um daguerrótipo) de 

Floriano e a imediata providência em varrer os lugares de memória do Império decaído 

não explicam o detalhe do Art. 2°. Neste, a permanência de nomes como Formosa, 

Goiás, ou o da reafirmação do catolicismo nos nomes tanto da Santa Padroeira da 

cidade, Nossa Senhora da Conceição, como em Senhor dos Passos, ou no positivismo 

presente na Rua do Norte, encaixam-se na trajetória de republicanização da provinciana 

Formosa. A única nota dissonante do acorde quase perfeito ficaria por conta da 

permanência da tabuleta de Porto Seguro, o amigo do Imperador, Varnhagen conseguira 

sobreviver aos novos ventos que assopravam das mentes republicanas. Sem dúvida, as 

elites formosenses, guardiãs do precioso souvenir (o Barômetro que pertencera a Porto 

Seguro) criam na possibilidade futura de uma nova Imperatória. E, subversivamente, 

bancavam o lugar de Porto Seguro como pioneiro legítimo de uma modernização 

aguardada (a face de Jano olhando para a frente). 
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A TERRA COMO LUGAR 

 

3.1 A Questão Fundiária 

 

Para proceder análise da questão fundiária, trabalho que requer a incorporação 

de noções antropológicas nas quais a terra representa algo mais que um simples bem 

econômico, será necessário abandonar os limites cronológicos estabelecidos para o 

trabalho (1822 – 1922), em vista de que estaremos atuando no âmbito das repercussões 

materiais e culturais que a ideologia mudancista provocava nos processos vividos no 

Sertão do nordeste goiano.  

O problema é que a insurgência de medidas efetivas de intervenção oficial na 

dominialidade fundiária, isto é, o sair do papel do Artigo 3° da Constituição de 1891 só 

seria realizado, de fato, em 1955. Na ocasião, antecipando-se aos passos vagarosos que 

os gestores federais do empreendimento mudancista costumavam dar, o governo do 

Estado de Goiás (de Juca Ludovico), com uma natural esperteza política, iniciava o 

processo de desapropriação das terras para a construção da futura capital.  

O assunto aqui tratado, na verdade, foi (ou era) o tema que mobilizou o início 

desta pesquisa em dissertação: A Comissão Goiana de Cooperação para a Mudança da 

Capital da República, chefiada por Altamiro de Moura Pacheco, ou como ficou 

popularmente conhecida: “A Comissão Goiana de Desapropriação”, seus trabalhos e 

seus desdobramentos. Este aspecto, de certa forma revela algo acerca da natureza 

dinâmica que a pesquisa indiciária assim como as demais pesquisas metódicas 
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imprimem ao labor do próprio pesquisador. O trabalho de acercar-se de um determinado 

tema, isto é de documentos, depoimentos, narrativas, pessoas, verdades, mentiras, 

conceitos, pré-conceitos, vozes do além, modificam-nos e são por nosso olhar inquiridor 

deformados. As interações estabelecidas com a documentação soltaram as amarras que 

prendiam a investigação naqueles limites iniciais. Os conteúdos que começavam a 

aflorar diziam-nos ou apresentavam-nos outras rotas, outros tempos e outros 

personagens.  

Mas devemos admitir que foi Altamiro; isto é, o processo das desapropriações, 

que a história oficial inscreve, ou as expropriações, que o acercar-se do problema, 

parece sussurrar; quem operou o deslocamento do nosso foco investigativo. Desse modo 

se impuseram, como temas relevantes, as curiosas influências exercidas pelas 

elaborações geopolítico-romanceadas de Porto Seguro, na concepção e concretização do 

projeto modernizador do País a partir da utopia do centro expressa no “A Questão da 

Capital: Marítima ou no Interior?”. 

Como já afirmamos anteriormente, a produção acadêmica sobre os diversos 

desdobramentos proporcionados a partir da idéia sumária da mudança da Capital 

Federal do Brasil para o Planalto Central ainda se caracteriza mais pelas lacunas 

deixadas do que propriamente por um compromisso reflexivo e elucidativo acerca desse 

memorável empreendimento nacional. Um exemplo do atual estado da arte diz respeito 

à questão da região e, sobretudo, ao sentido das representações e identidades 

preexistentes no lugar onde, tempos depois, seria construída a cidade modernista. A 

produção acadêmica sobre Brasília se caracteriza mais por reproduzir uma abordagem 

tendenciosa e mistificadora do que por desenvolver um interesse crítico e comprometido 

com o debate mais sensível, que pudesse avançar pelas sendas ainda obscuras da análise 

dos discursos. 
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A acriticidade dessa produção proporciona ao ressurgimento de concepções que 

são meras reprodutoras de uma visão triunfalista ou preconceituosa com a historicidade 

do tema1. Apesar desse engessamento, nos últimos anos, tivemos oportunidade de 

observar algumas investidas em pesquisas e monografias que buscavam iluminar outros 

lugares, menos oficiais, dos primeiros anos da construção de Brasília e a implantação do 

DF. Outros temas passaram então a ser contemplados com reflexões acadêmicas tais 

como: as condições do trabalho dos candangos, nos primeiros anos da construção da 

cidade; a questão da arquitetura da cidade e do traçado urbanístico modernista; os 

problemas políticos inerentes às disputas em torno do capital regional gerado a partir da 

transferência do centro administrativo da República; ainda no sentido de uma revisão 

bibliográfica acerca das novas abordagens ao tema do mudancismo, registramos o 

sistema hermenêutico utilizado em ‘grandesertão.br ou A Invenção do Brasil’, 

(BOLLE, 2001), onde o ensaísta Wille Bolle constrói uma interpretação da obra de João 

Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, publicada no ano de 1956, o mesmo que 

marcava o início das obras de construção de Brasília, para apresentar-nos o personagem 

Riobaldo como um ser portador de uma prodigiosa memória (como Erasmo de Castro) e 

que, por isso, fornecia a possibilidade de ao leitor atento acessar os interiores da 

“máquina de poder e da mentalidade dos subalternos”.  O caso específico no qual a 

hipótese de trabalho é a de descrever a construção do discurso sobre o Brasil a partir de 

uma crítica de Rosa ao veredicto de Euclides da Cunha, em Os Sertões, pela liquidação 

darwiniana do sertão, incluindo-se a cultura popular de todos os sertões (nele, o Planalto 

                                                
1  O artigo escrito pelo professor da UnB, Antônio Miranda, na introdução da publicação fac 

similada do texto “A Nova Capital Federal e o Planalto Central do Brasil” de Antônio Pimentel 
de Azevedo (Um dos membros da Comissão Cruls). Em meio aos loas ao mudancismo, Miranda, 
opera a repetitiva construção triunfalista usando termos como: conquista, exploração (no sentido 
aventuroso da palavra), integração, civilização, nova capital, símbolo, utopia e nacionalidade. 
Mesmo sem conhecer os predicados, ao investigador fica muito clara a linha evolucionista 
imprimida ao discurso, que chegaria ao termo de viabilizar a nação modernizada a partir da 
mudança da sua capital para o centro do País (Tudo espantosamente varnhageneriano!). 
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Central do Brasil) ante a superioridade da civilização litorânea - o elemento de ligação 

ao sistema modernidade-Europa. Na vereda aberta pela interpretação do sertão realizada 

por Rosa, o artigo de Bolle procura mostrar que Grande Sertão: Veredas é uma 

reescritura de Os Sertões através de “um mergulho profundo na complexidade da 

linguagem”. Este aspecto de desmontagem da linguagem popular com suas invenções 

circulares é o que nos interessou para a compreensão da narrativa dos narradores 

encontrados no cenário do conflito.  

Por último, registramos as incursões pela antropologia como no trabalho (tese de 

mestrado pela UnB, Programa de Mestrado em Antropologia) “Catireiros e Candangos”, 

de Inês Zatts (ZATTS,1985), no qual são analisadas as repercussões observáveis nos 

domínios da cultura local da comunidade de Planaltina-DF em conseqüência da 

proximidade com a nova capital.  

Do lado institucional, subvertendo a forte tradição de só investir-se na criação 

dos “lugares da memória”, notamos algumas iniciativas governamentais que na 

montagem dos processos para programas de regularização fundiária do DF têm 

procurado historicizar a sua complicada “questão fundiária”. Em razão do vácuo 

reflexivo, alguns trabalhos2 realizados por órgãos oficiais, como o Arquivo Público do 

DF, o Instituto Histórico do DF, o Núcleo de Estudos do Centro-Oeste da Escola de 

Extensão da UnB, o Departamento de História da UnB, a TERRACAP, a Administração 

Regional de Planaltina, o extinto IPDF (Instituto de Planejamento do DF), a Câmara 

Legislativa do DF, e o Poder Judiciário, quase sempre esbarraram em conhecidos e 

                                                
2  Aqui destacamos o Documento Técnico do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF 

(Brasil, GDF, Codeplan, PDOT, 1997); os estudos para elaboração do Plano Diretor Local de 
Planaltina – DF (1996-1997); o Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito de 1995, da 
Câmara Legislativa do DF; o Programa de História Oral do Arquivo Público do DF; o Projeto 
“Ruas da Cidade. Inventário do Patrimômio Cultural de Planaltina”; o Programa de Cidadania 
Honorária do DF, da Câmara Legislativa do DF; etc. 
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famosos nós cartoriais que se somam em dificuldades adicionais na realização de  

investigações que possam esclarecer esta questão. 

A relativa antiguidade dos problemas fundiários do DF revela que o momento 

das desapropriações é particularmente importante para a sua compreensão. Neste 

sentido, o juiz da Comarca de Planaltina à época das desapropriações (ou 

expropriações?), o Dr. Lúcio Arantes, em depoimento concedido ao Programa de 

História oral do ARPDF (Arquivo Público do Distrito Federal) em 27/10/98, informava 

sobre o processo de desapropriação de terras destinadas à construção da nova capital e, 

naquilo que toca diretamente aos interesses da população de Planaltina, relatava como 

se deu o trabalho da Comissão de Cooperação para a Mudança da Capital Federal, 

nomeada em 5/10/1955 pelo decreto estadual de Goiás nº 1.258, e presidida por 

Altamiro de Moura Pacheco. 

 

Altamiro de Moura Pacheco e três equipes de juízes e promotores. Ficou uma em 

Planaltina, uma em Luziânia e outra em Formosa. E eles então estudavam todo o... as 

fazendas, os documentos de cada fazenda. Então tem o relatório dessa Comissão, 

fazenda por fazenda. E feito isso então entregava o estudo feito para desapropriação, 

quer dizer, então sabia-se o valor e qual era a situação legal das fazendas e aí fazia uma 

escritura de compra e venda, juntava e pagava. Era um pagamento irrisório naquela 

ocasião, mas o doutor Altamiro aconselhava: “ó, venda e compra fora, porque vai salvar 

o... quer dizer, no momento aqui você não pode ter terras aqui dentro.” Nem era, acho 

que era 800 cruzeiros um alqueire, coisa muito pequena na ocasião, mas o sujeito 

comprava e vendia. Comprava, o Estado comprava e com aquele dinheiro a pessoa 

podia comprar uma área fora que as terras eram baratas, comprava fora e assim ele não 

tinha prejuízo. E, era aquele incentivo de que vai acontecer uma coisa aqui... Eles 

incentivavam os fazendeiros na ocasião: “Olha, você dê a sua colaboração. Talvez nem, 

nem tenha a mudança da capital. É preciso que vocês colaborem, isso aqui você vai ser 
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um grande incentivador e...” Então a pessoa topava realmente que estava fazendo uma 

grande coisa. Então deixou as terras aqui e outras que eram proprietários cederam suas 

terras.(...) Do município de Formosa, Luziânia e Planaltina. Eu fiz uma parte. Acho que 

62 processos foram feitos aí, só em Planaltina, Luziânia e Formosa. (...) eram pequenas 

fazendas (ARANTES, Lúcio Batista. Depoimento - Programa de História Oral. 

Brasília, Arquivo Público do Distrito Federal, 1999. XX). 

 

Para proceder análise do cenário resgatado pela memória dos atores diretos da 

trama, recorremos à proposta de se fazer a História Social das categorias de 

pensamentos a partir da discussão desenvolvida por Pierre Bourdieu, em “O Poder 

Simbólico” (BOURDIEU, 1989). Entendemos que a compreensão das lutas de 

representações (ou de uma forma bastante objetiva, dos problemas próprios à definição 

de identidade regional) ultrapassa uma suposta oposição entre a própria representação e 

a realidade (vista aqui como uma espécie de sociologia espontânea) que inclui no real a 

representação deste real (imagens mentais e manipulações destas); na verdade trata-se 

de uma luta pelo poder de impor uma definição legítima das divisões do mundo social, 

que impostas ao conjunto do grupo realizam o consenso e o sentido sobre a identidade e 

a unidade do grupo que a constitui. 

No depoimento do Magistrado fica claro a forma impositiva transmitida pela 

concepção exógena, moderna e pragmática da terra que, segundo a perspectiva da 

cultura local (aquele outro), passaria necessariamente por uma ressignificação para ser 

concebida então como bem econômico, dentro de uma ótica mercadológica e capitalista 

da terra como bem econômico. O problema é que a mesma palavra (terra) e o mesmo 

referente (terra), para as comunidades locais, não se reduzia a um simples fator de 

mercado. Seguindo as elaborações de Bourdieu, a análise da narrativa de Arantes nos 

mostra que no Planalto Central a terra apresentava-se como depositária de 
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representações identitárias extremamente complexas com amplos desdobramentos sobre 

a dinâmica das lentas elaborações culturais da região do Planalto Goiano. 

O que chama a atenção é que o Dr. Lúcio Arantes reedita ou reproduz, no regime 

discursivo, o método utilizado por Altamiro para resolver o problema de transferir a 

posse das terras para o Estado com finalidade de se construir a futura capital federal. 

Observemos a forma híbrida que, a atitude inicial de disposição ao convencimento, aos 

poucos, transmuta-se em coerção. Ao narrar os movimentos da Comissão (de Altamiro 

Pacheco), o Juiz revelava o tom intimidatório da ação que fora processado também no 

discurso: “o doutor Altamiro aconselhava: “ó, venda e compra fora, porque vai salvar 

o... quer dizer, no momento aqui você não pode ter terras aqui dentro” (grifos meus); 

expressões estruturadas com verbos conjugados no modo imperativo como o venda! ou 

compra! e, mais adiante, o não pode! apresentavam-se como exteriorizações de uma 

luta de representações entre o que se concebia como moderno e o seu contrário, o 

arcaico, o tradicional, o outro, enfim.  

Observemos, em primeiro lugar, a própria composição da Comissão. Fica muito 

claro o aspecto híbrido de convencimento/coerção inerente à ação do Estado (que, como 

toda ação de Estado, carrega a ambígua missão de ser educativa e repressora), pois a 

presença de um respeitado benemérito regional como Altamiro de Moura Pacheco, 

conhecido pelos celebrados atos e provas de desprendimento na tarefa de conceber e 

concretizar a nova capital de Goiás (Goiânia) o habilitavam para a nobre empreitada: o 

convencimento de entregar-se as terras, o aceitar do novo conceito atribuído a elas. No 

entanto, a presença de uma força pretoriana de três equipes de juízes e promotores 

davam o tom de coerção que o episódio carregava.  

Na seqüência da narrativa, a memória do Dr. Lúcio Arantes deixava escapar a 

utilização da legalidade como elemento eficaz para uma conclusão favorável daquela 
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disputa em torno das representações assumidas ou atribuídas à terra. Segundo o mesmo 

depoimento: “E eles então estudavam todo o... as fazendas, os documentos de cada 

fazenda. Então tem o relatório dessa Comissão, fazenda por fazenda. E feito isso então 

entregava o estudo feito para desapropriação(…)” (idem). Ora, o que poderíamos 

esperar do trabalho de três equipes de juízes e promotores empenhados em descobrir 

minúcias legais (ou ilegalidades) nos registros de imóveis em sistemas cartoriais e 

paroquiais existentes no interior de Goiás em meados dos anos de 1950? 

Não é difícil imaginar a quantidade de brechas e incongruências que forneciam 

consistentes álibis jurídicos para incutir-se o desvalor das terras em questão. Para o Dr. 

Altamiro, ficava fácil revelar aos goianos que, aos olhos da lei, tudo aquilo (as fazendas) 

não tinha valor algum; além do mais seria extremamente patriótico cedê-las aos poderes 

públicos estabelecidos: 

 

era a situação legal das fazendas e aí fazia uma escritura de compra e venda, juntava e 

pagava. Era um pagamento irrisório naquela ocasião, mas o doutor Altamiro 

aconselhava: ‘ó, venda e compra fora, porque vai salvar o... quer dizer, no momento, 

aqui você não pode ter terras aqui dentro.(…) É preciso que vocês colaborem, isso aqui 

você vai ser um grande incentivador e...’ Então a pessoa topava, realmente pensava que 

estava fazendo uma grande coisa (idem, grifos meus).  

 

A combinação de um apelo cívico com a revelação de ilegalidades pretéritas, 

lacunas legais nas cadeias dominiais das terras e, mais, a mudança de status da terra, que 

fora rebaixada a um simples bem econômico de pouco valor (pois ilegal), fragilizava os 

proprietários goianos e seus interesses. Para se ter uma idéia do nível de soluções e 

convenções existentes nos registros das terras nesta região, recorremos a outro 



CAPÍTULO 4  135 

depoimento do mesmo personagem de prodigiosa memória, o Juiz Lúcio Arantes, que 

relatava ao ARPDF, em 1989, a seguinte pérola jurídica:  

 

Um procurador, naquela ocasião, declarou o seguinte: "Sebastião Carlos de Alarcão, 

procurador do glorioso mártir São Sebastião, declara que o santo possui as seguintes 

terras..." Aí diz as terras: " Uma légua, uma légua e meia, tá, tá, tá, ta." Bom, mas ele 

não apresentou a procuração do santo. Mas apesar de tudo, cem anos depois, esse 

documento ficou como documento válido e em origem da... hoje ele é da terra que era 

da paróquia de Planaltina, que depois foi desapropriada e a Igreja com isso... essa 

nunciatura aqui, apostólica (idem). 

 

Aqui o tom jocoso com que o magistrado se refere ao documento demonstra, ao 

mesmo tempo, um ato de dominação e de incompreensão das categorias existentes em 

um outro mundo (o Sertão de Goiás). Ao racionalismo do juiz a situação inusitada de 

um procurador secular de São Sebastião soa como oportunismo, malandragem ou 

mesmo um lapso bizarro de ignorância. No entanto, se fizermos uma aproximação ao 

universo sertanejo, no qual a terra e sua posse assumiam valores carregados de 

honorabilidades e tradições, muitas vezes portadoras de lastros medievais (da Europa) 

associados ao sagrado, as diferenças se acentuarão permitindo-nos modificar o 

anacronismo da impressão inicial que aparecia contaminada pelas categorias modernas e 

centrada no aspecto meramente econômico.  

O fato de termos a citação de um cidadão como Sebastião Carlos Alarcão, 

patriarca de uma das primeiras famílias a ocuparem a região do Planalto Central 

(BERTRAN, 1994), alegando-se procurador de um santo católico (São Sebastião) diz 

mais respeito à luta de representações existente em torno da terra do que a uma bizarrice 

jurídica. Pois se, para nosso sistema, as categorias modernas de pensamento colocam 



CAPÍTULO 4  136 

como princípio do registro cartorial da propriedade individual da terra uma separação 

fundamental entre o sagrado e o secular; para as comunidades locais (habituadas aos 

registros e certidões paroquiais) dos oitocentos, a existência de tal documento indicava 

que a esquisitice dessa procuração se apresentava como solução perfeitamente viável e 

aceita na região.  

Outro fator relevante no cenário das lutas de representações foi a mudança na 

própria concepção de tempo que se operava: o tempo ibérico, de lastro oriental (o tempo 

circular, que dura e se renova sempre, segundo categoria definida por  Gilberto Freyre), 

esse tempo regenerador e celebrativo, profundamente encravado na cultura local, 

começava a ser substituído pelo tempo moderno, pela cultura do “tempo é dinheiro!”.  

  Para Freyre, o colonialismo revelava uma singularidade marcante na aliança 

secreta estabelecida entre a cultura ibérica e as culturas dos não-europeus no que 

respeita ao tempo. Enquanto a burocracia britânica, na maioria das regiões do que foi 

até há pouco o politicamente bem-organizado império britânico, dirigia os nativos de 

gabinetes onde técnicos e mecânicos relógios eram — ou pretendiam ser — uma 

expressão ostensiva e matemática de superioridade da civilização industrial européia 

sobre as culturas não européias, em regiões do mundo não-europeu onde os hispanos 

estenderam e desenvolveram uma civilização sociologicamente cristã, a marca do tempo 

fora simbolizada não por cronômetros ou relógios, mas por sinos de igrejas. Sinos 

tangidos não de hora a hora, mas da manhã, ao meio-dia e ao fim da tarde: em 

momentos significativamente religiosos e significativamente sociais ou existenciais. 

Dessa forma, os hispanos atuaram, e ainda atuam, como uma conexão entre ritmos de 

vida que são, na existência e na convivência dos homens, os mais significativos 

(FREYRE, 2003). 



CAPÍTULO 4  137 

Nas concepções modernas de gestão dos recursos e do próprio tempo, no 

universo das coisas feitas com pressa, dos cinqüenta anos em cinco, do muita pressa e 

gabinete (de inspiração anglo-saxônica), somente após algumas décadas, puderam 

aqueles que perderam suas posses avaliar o ambiente de disputas no qual estavam 

imersos. No entanto, a falta de consciência clara do nível de conflito não faz com que 

este desapareça como elemento histórico relevante. 

Podemos então compreender essas disputas dissimuladas, pois a maior parte do 

território definido para receber o DF, cerca de quatro mil dos atuais 5.783 quilômetros 

quadrados ficava em terras do município de Planaltina. É natural pensar que essas 

propriedades carregavam valores e representações que o projeto mudancista e 

modernizador não alcançavam (pois vinha de um mundo estranho) e, portanto, gerava 

disputas de valores muitas vezes obscurecidas pelas diversas versões da História Oficial.  

As desapropriações, segundo uma perspectiva da história oficial, se fizeram de 

forma amigável, pois, mediada pelo governo de Goiás, ia de encontro aos interesses dos 

mandantes locais de se transferir a Capital para o Planalto Central. Acreditavam os 

partidários dos ideais mudancistas ser esta uma forma eficaz de dar impulso ao 

desenvolvimento e à integração econômica do Estado com o resto do País. No entanto, 

anos depois, a conscientização dos referidos conflitos em que estavam metidos nos 

revelam um misto de decepção e arrependimento por parte de alguns ex-proprietários de 

terras. 

 

Vendi como se vendesse uma galinha, um cavalo ou um porco, diziam pra gente que a 

gente não ia ser dono de nada mesmo, que ia ser desapropriado, então a gente foi 

forçado a fazer mau negócio (Sr. Otaviano Guimarães, ex-proprietário de terras no sítio 

definido para receber a nova capital) (Planaltina, Relatos, 1985, p. 69).  
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Em 1956, tratei de vir para aqui, porque já tinha diversas  propriedades no Planalto, 

fazendas e tudo. Logo previ, fiquei temendo o problema das invasões, etc. Então vim 

zelar pelo que era meu. Vim e fiquei em Planaltina (Sr. Hosannah Guimarães) (Idem, 

p.25). 

 

 No livro Planaltina…Relatos, de 1985, elaborado por iniciativa do Governo do 

Distrito Federal, via Administração Regional de Planaltina. Em epígrafe, a letra da 

cantoria de Erasmo de Castro em parceria com Ranulfo de Castro faz uma espécie de 

inventário das fazendas pertencentes à família Guimarães que cederam suas terras para 

o lugar da implantação do DF.  

 

No Estado de Goiás 

Município brasileiro 

Na Vila de Planaltina 

Onde mora os fazendeiros 

Criador de gado bom 

Onde tem gir e zebú 

O princípio desse gado 

Na fazenda do Bambú 

Gabriel cria no Barreiro 

Na Balisa e no Cocal 

Dãozinho e Dr. Hosannah 

Santa Cruz e Bananal 

São Fazendas da Chapada 

Mas faz uma parte no vão 
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Sinhô cria no Salobro 

No Retiro e no Grotão 

 

Os filhos do Coronel 

Que deixou muito dinheiro 

Deixou pra Salvianinho 

A Fazenda do Limoeiro 

América, Morena e Dulce 

Fazendas perto daqui: 

Catingueiro e Ribeirão, 

E a Fazenda dos Quati 

  

Para se ter uma idéia do tamanho desse patrimônio, podemos pensar que os 

Guimarães eram proprietários de aproximadamente 20 mil alqueires goianos (1 alqueire 

goiano corresponde a aproximadamente 4,8 ha), o que somaria mais ou menos a sexta 

parte do atual Distrito Federal.  

Segundo o historiador Paulo Bertran, que também interessa pelos aspectos 

germinais da ocupação do Planalto Central do Brasil, a família Guimarães foi 

responsável pelo aparecimento do gado tabapuã. Essa variedade bovina fora idealizada 

a partir da experiência genética do cruzamento entre as raças tradicionais conhecidas 

genericamente como curraleiros com touros zebuínos de procedência indiana. O 

experimento aparentemente banal mostra a existência de um núcleo ideológico 

moderno, encravado no Planalto Central, identificado com modernas preocupações que 

se voltavam para a produtividade dos rebanhos tradicionais.  
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Imaginavam talvez que o cruzamento dos grandes, rústicos e chifrudos bois indianos 

com as frágeis curraleira mochas resultasse em valiosos animais com longos cornos: 

mas eis que os caprichos genéticos produziram enormes animais… absolutamente 

mochos! Mas que a tudo compensavam pelo grande tamanho e ganho de peso… 

Tão formidável deve ter sido o resultado que, em 1912, cinco anos depois, os irmãos 

Guimarães, enfrentando uma distância de mais de 400 quilômetros, apresentavam os 

primeiros protótipos de Tabapuã na Feira Nacional da Cidade de Goiás, promovida 

pelos poderes estadual e federal da República Velha (BERTRAN, 1994, p.161). 

 

A análise etimológica do termo fazenda, presente na cantoria de Erasmo de 

Castro, possui um enraizamento cultural regionalizado que lhe atribui significados 

diferentes do conceito de propriedade rural exercitado no centro dinâmico da economia 

nacional (o eixo Rio-São Paulo). A concepção local do termo aparece na forma de um 

elemento de prestígio e identidade cultural: “Naquele tempo, quando falava Fazenda do 

Torto, Fazenda Sobradinho, Fazenda Rajadinha estava falando de muitos hectares de 

terra, muitos alqueires. Hoje, as pessoas fala fazenda e é uma chácara qualquer. Mas, 

naquele tempo, fazenda mesmo, se a pessoa falasse fazenda, é porque havia de mil 

alqueires de terra para lá” (Erasmo de Castro, 2000). 

Interessa a discussão acerca da origem da região como categoria antropológica, 

que, na acepção de Bourdieu, deriva da palavra régio, o que a remete ao ato mágico que 

introduz uma descontinuidade decisória na continuidade territorial natural existente 

desde sempre e que, segundo uma perspectiva de Emile Benveniste, evocada pelo 

próprio Bourdieu, constituí-se como elemento gerador da região. A sacralidade inerente 

ao ato de circunscrever a região delimitando-lhe como ato de força e de conhecimento 

(poder simbólico) é então concebida como produtora da existência daquilo que se 
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enunciara como sagrado. Assim, a fronteira aparece como um inegável produto da 

divisão. 

 Segundo esta mesma perspectiva, a definição de região elimina a noção da 

fronteira como categoria natural para que possa assumir uma categorização culturalista 

de produto da divisão que se configura como imposição arbitrária no campo das lutas 

(relação de força) pela delimitação legítima. Ora, o cenário analisado demonstra uma 

evidente luta de representações que se desdobra em um movimento de circularidade, 

pois a fronteira como ato jurídico de delimitação, produz a diferença cultural que, de 

forma dialética, termina por se constituir como produto e causa desta. 

Assim também age o sistema jurídico no discurso regionalista – discurso 

performativo (pois é criador de realidades) – que impõe novas definições de fronteiras e 

novas regiões contra a definição tradicional antes existente, reconhecida e legitimadora, 

que a ignora e precisa, portanto, de uma autoridade reconhecida nos dois mundos em 

confronto para exercer o poder por si. No caso, a presença de Altamiro assume essa 

representação, pois se trata de personagem portador de valores que transitavam nos dois 

universos regionais em disputas (o Litoral e o Sertão). 

Por outro lado o grupo local, o Outro e suas condicionantes (economia, 

sociedade e cultura) determinam se o novo enunciado poderá sobrevir com uma visão 

única da sua identidade, ou ser reconhecido pelo novo status. Manifestos e 

oficializações3 assumem assim a sacralidade ou a magia do ato criador para si e para os 

outros, representados que estão pela monumentalidade da obra, portadora de 

significativo apelo cívico, enunciado por atas, leis, aspectos jurídicos, oficialidades 

ritualizadas, etc. O próprio discurso científico (ver Relatório Cruls) teve largo emprego 

                                                
3  O lançamento da Pedra Fundamental da futura capital (a ser analisado em seguida), na região de 

Planaltina – GO, como parte das celebrações do centenário da Independência em 1922, tem 
muito a dizer sobre este aspecto oficialesco das lutas de representações.  
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como arma simbólica de reconhecimento e de mobilização para produzir uma outra 

concepção de região, que agora aparece dessacralizada e dirigida por valores estranhos 

ao que antes existia na possibilidade performativa de uma verdadeira unidade, real e 

única.  

 Do lado vencido, àquelas representações performativas resta o caráter de 

resistências e compromisso com uma dada pretensão de institucionalização que pudesse 

resgatar-lhe um certificado de realismo e um veredicto de utopismo crítico (passado e 

futuro) para a região. Percebemos sua metamorfose em algo que soe como cultura 

legítima de sua população ou classe social. Compreende-se então a abnegada missão a 

que se incumbem erasmos de todos os tempos em transmitir às novas gerações (e de 

graça!) aqueles contextos culturais temporariamente banidos. Neste cenário, tudo pode 

ser utilizado como legitimação; a própria réplica ao que agora se estabelece como 

dominante pode favorecer ao reconhecimento da região, pois se apresenta como algo 

relevante na divisão entre as propriedades objetivas (território, costumes, concepções 

religiosas, danças, memórias, etc) e os subjetivos (sentimento de pertença) ou 

representações que contribuem para a própria divisão.  

 Um exemplo dessa busca institucionalizadora ocorre na Festa da Moagem, em 

Formosa – GO. Ali há uma celebração performativa de revivência dos fazeres 

tradicionais que, em forma quase folclórica, ainda persistem em pequenos interstícios 

encravados no avanço quase linear dos agroempreendimentos pelos chapadões do 

Planalto Central de Goiás.  

A fotografia do banner (que me desculpem os organizadores!) na entrada do 

espaço de eventos é por demais simbólica. Ali se apresenta uma peça artística onde um 

grupo de vagarosas juntas de bois carreiros arrastam um arcaico carro de bois por uma 

paisagem desoladora. A visão apocalíptica dos cerrados, pinçada do fundo da alma do 
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artista popular faz a performação da própria festa e da realidade, onde mais um lugar da 

memória desfilava uma sacralidade e uma originalidade perdidas no mundo dominado 

por outra lógica. 
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Aspecto da entrada principal na Festa da Moagem em 
Formosa – GO, 2000.   

Portal de entrada ao Parque de eventos da Festa da Moagem em Formosa - GO 
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As três juntas de bois curraleiros representadas aparecem como que descendo 

dos céus (no plural, pois o pequenino céu da tela funde-se ao imenso céu da cidade) em 

uma nítida manifestação inconsciente da exegese católica da ressurreição de Cristo. 

Temos aí a identificação de interessantes permanências culturais, que persistem, apesar 

do peso da mídia globalizada e dos inevitáveis avanços da modernização rural, com seus 

monumentais eventos. A tristeza celebrativa expressa no olhar cabisbaixo dos bois atua 

como uma espécie de tribunal assombroso dos tempos do agronegócio com suas 

paisagens devastadas (O verdadeiro deserto: ermo, solitário, abandonado). 

Ao percorrer o complexo espaço de convivência, que se tornou o Distrito Federal 

atual e seu Entorno, deparamos com as cidades goianas pré-existentes ao próprio DF 

que mostram as feridas adquiridas através das rupturas socioculturais observadas. Entre 

elas, Planaltina, Luziânia e Formosa ocupam posições singulares porque cederam parte 

de seus territórios para a formação de uma nova região, o Distrito Federal. No entanto, 

Planaltina se destaca das demais por ser portadora de uma maior radicalidade nesse 

processo, pois seu núcleo urbano foi absorvido pelo novo território.  

Primeiramente, é bastante relevante o fato de que as três cidades citadas tiveram 

formações sociais assentadas sobre um núcleo histórico original goiano e rural com 

persistentes tradições católicas; da mesma forma, como já dissemos, são preexistentes 

ao DF; também compartilham da região que guarda o simbólico berço das águas e das 

terras que compõem o DF; mas, Planaltina, mais do que as outras, foi vítima de uma 

dívida histórica real - a grande expropriação sofrida nos anos 50 em função da 

necessidade de construção e transferência da capital federal. Tais razões fazem da 

cidade o lugar no qual manifestaram as mais claras conformações das lutas regionais.  

É farta a documentação que comprova o interesse das elites goianas em atrair 

para sua região, o quanto antes possível, a construção a nova capital federal. Não há 



CAPÍTULO 4  145 

dúvida alguma acerca do trabalho de parlamentares goianos como Americano do Brasil, 

Silva Paranhos, Leopoldo de Bulhões e Fleury Curado, no sentido da transferência. No 

entanto, ao povo simples, depoimentos orais comprovam, a transferência da capital veio 

cercada de desconfianças e perigos, que o processo de mudança e as mudanças 

verificadas confirmaram depois.  

Segundo estudos da CODEPLAN/97, expressos no documento técnico do PDOT 

(Plano Diretor de Ordenamento Territorial), atualmente existem quatro categorias de 

domínios nas terras do DF - As Terras Públicas Desapropriadas (51,36%, propriedade 

da TERRACAP e administradas pela NOVACAP, se urbanas, ou pela Fundação 

Zoobotânnica do DF, se rurais); as Terras Particulares (33,28%); as terras Parcialmente 

Desapropriadas ou em comum (8,53%) e as com desapropriação ainda “em Andamento” 

(6,83%).  

A inexatidão e as pendências judiciais relacionadas, principalmente, às terras 

particulares e às ditas em comum, atualmente, resultam em invasões e ações ilícitas de 

interesses especulativos. Os laudos técnicos e os processos oriundos da ação do 

Ministério Público do DF e da União demonstram que a raiz do problema pode estar 

atada à carência de informações sobre o momento da mudança de estatuto jurídico das 

terras, com a implantação do DF. Por isso, o interesse em romper com os limites 

cronológicos estabelecidos para a pesquisa foi necessário, pois a questão da terra nos 

aparece como o elo mais visível e problemático entre o mudancismo e os abalos 

repercutidos na vida dos que habitavam o Sertão. 

O Nordeste Goiano, região secularmente engendrada a partir das interações 

estabelecidas entre aventureiros, criadores de gado e comerciantes, se apresentava como 

legítimo portador de armas simbólicas de reconhecimento e de mobilização que, por sua 

vez, produziam uma original unidade em torno da terra. Nesta região, a terra que então 
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aparecia como representação e valor simbólico diferenciado das atuais e estreitas 

concepções de mera categoria de bem de valor monetário ou mesmo, segundo os 

cânones marxistas, como meio de produção; antes assumia uma centralidade em torno 

da qual “gravitam as relações sociais responsáveis pela produção e reprodução física 

dos homens e de uma visão de mundo que particularmente emprestava significado à 

existência. Isso quer dizer que à idéia de terra se associavam categorias como família, 

propriedade, poder, autoridade, religiosidade, moralidade, história, riqueza e política.” 

(ZATTS, 1985, p. 44). 

 Seguindo esta linha de raciocínio, o regionalismo torna-se um espaço particular 

de lutas simbólicas onde se joga a conservação ou transformação de forças contrárias (e 

vantagens econômicas ou simbólicas da identidade social, definidas aqui como capital), 

onde os agentes empenham interesses poderosos e vitais, pois o que se joga é o valor da 

pessoa reduzida socialmente à sua identidade. Portanto, ao trazer um novo conceito e 

uma nova representação para a terra, os emissários do neobandeirismo liderados por 

Altamiro, de forma consciente, assumiam papéis centrais nos dramas de uma guerra de 

valores prefigurados desde as elaborações iniciais de Varnhagen e que tomavam a forma 

de ato redentor dos atrasos seculares de uma nação que se fundava, marcada por uma 

pavorosa dívida social – a escravidão. 

No histórico cenário das lutas, não era só a terra que tinha sua representação 

combatida e transformada em algo mais impessoal e mercadológico; de roldão, a 

palavra alqueire, como medida de volume ou na sua extensão, como superfície 

vinculada à quantidade de sementes a serem plantadas (medida em que o trabalho e o 

trabalhador se vêem e se identificam) cedia lugar a algo mais sumário, impessoal e 

moderno como o hectare; da mesma forma, a légua ao quilômetro; a quarta ao 

quilograma e o povo era substituído pelo anódino termo população (neste caso, o 
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nada4!). Em meio aos sustos, o povo do lugar ou da terra ia tomando consciência das 

demolidoras transformações prenunciadas cem anos antes. 

A ausência de elaborações acadêmicas ou eruditas sobre tais transformações não 

nos impede de ouvir, para falar desse outro, as outras vozes, a palavra falada ou cantada 

dos que protagonizaram aqueles sinais iniciais. O depoimento de Erasmo de Castro, 

novamente, nos dá uma idéia do nível dos conflitos e das incompreensões existentes no 

cenário das lutas de representações já em movimento irreversível.  

 

Aí vai, e o Osvaldo Vaz comunicou meu pai, que era presidente de partido, amigo lá do 

governo do Estado, delegado de partido, e falou assim que, “se não tomar providências, 

Seu Viriato, as suas Planaltina vai desaparecer. Então fica sendo parte do DF e a parte 

que é da imprensa aí já noticiou então que vai arquivar todos os cartórios. Então vai 

funcionar assim como uma parte de pesquisas de documentos (Erasmo de Castro, 

2000). 

 

A posição dos políticos de Planaltina frente ao problema do conflito estabelecido 

demonstra um claro recuo político, pois de dominadores ou líderes locais esses senhores 

foram rebaixados para o nível de dominados (nas relações de forças simbólicas), isto é, 

passam a lutar isoladamente, não tendo outra escolha a não ser a aceitação (resignada, 

provocante, submissa ou revoltada) da definição dominante da sua identidade agora re-

construída pelo elemento externo (de fora), o outro dominante. Para esses, digamos 

assim, sobreviventes, restava a incômoda tarefa de manter-se em uma espécie de limbo 

de delicado equilíbrio entre o esquecimento e a antiga identidade, que possuía sua 

                                                
4 Ernesto Silva, em seu livro “História de Brasília”, no Capítulo “Primeiras Providências”, ao 

relatar a tomada do território do DF por JK, o moderno bandeirante, em 1955, proclamava em 
caixa alta: “NADA, ABSOLUTAMENTE NADA HAVIA NESTE IMENSO TERRITÓRIO” (SILVA, 
1970. p. 108). 
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centralidade em uma representação da terra que, de símbolo de poder, passava à 

configuração oposta de estigma do atraso (roceiro, caipira, capiau, peão, jeca, goiano, 

etc. os novos sinônimos do atraso).  

Do outro lado do muro dos preconceitos, a existência de uma identidade supõe a 

possibilidade real, jurídica e politicamente garantida de afirmar a diferença e a 

assimilação em forma de dominação e a negação de uma identidade por outra. Aqui já 

não há como reverter o quadro, pois não se trata de regionalismo, mas em certa medida, 

a existência de um problema real: a desterritorialização, que trouxe tantas implicações 

negativas que as atuais CPI’s5 atestam: a incontrolável proliferação de condomínios de 

média e baixa renda e as não menos nefastas, grilagens de terras públicas, que assolam o 

DF. 

Cabe então reconhecer a importância da contribuição que a transformação 

coletiva da representação dá à transformação da realidade; o que significa uma crítica ao 

economicismo pragmático que reduz o regionalismo a mero impacto da paixão 

patológica ou espetáculo de folclore; e que existe uma economia do simbólico que é 

irredutível à economia da produção de bens monetários; e que as lutas simbólicas têm 

efeitos e fundamentos econômicos.  

Assim, a economia das lutas regionalistas identifica-se com uma disputa ou 

disposição de estar entre partidários ativos ou passivos do poder local – mediado pelos 

grandes interesses. Aqui, os intelectuais e os artistas, como nas sempre atuais 

observações de Gramsci sobre o problema da hegemonia, são importantes na 

contracultura de unificação do mercado de bens culturais e simbólicos (imputáveis aos 

                                                
5 A instalação de duas CPI’s da Grilagem, uma em 1991 e outra em 1995, pela Câmara Legislativa 

do Distrito Federal, indicam a gravidade do problema fundiário.  
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efeitos da estigmatização), pois estabelecem meios de obterem rendimentos mais 

elevados e reconhecimento por parte do outro (dominante).  

A equação se completa com o seu contrário, o Estado, que traz a lógica 

dominante do transregional, estabelecido a partir de vínculos significativamente 

consistentes com o poder central ou ao seu capital econômico e cultural: a contestação 

que quase sempre se nos apresenta com a tatuagem da ambígua atuação da pequena 

nova burguesia nacional. 
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4.2. Platinópolis 

 

Os acontecimentos relacionados com as comemorações pela passagem do 

Centenário da Independência que, além de marcarem um definitivo lugar de memória 

(NORA, 1981) da República Velha, realizava a pacificação da nação com o seu passado 

(SANDES, 2000). O retroceder historiográfico nos mostra que o advento da República 

em 1889, no âmbito da política, elegera a família Bragança como alvo de todos os 

ressentimentos e, logo, seu maior inimigo. Naquele momento, o passado imperial, com 

suas instituições centralizadoras e pompas religiosas, deveria ser combatido com a fé 

nas novas armas da razão positiva: a República, o regime federativo e as estratégias do 

esquecimento historiográfico. No plano social, a febre amarela, a varíola e as demais 

doenças endêmicas configuravam-se como incômodas permanências visíveis do lastro 

de misérias que continuaria a acompanhar a jovem pátria mãe gentil; o campo aparecia 

também como herança indesejável na sociedade que se julgava impregnada pelo signo 

implacável do verbo urbanizar.  

1922, 33 anos depois da implantação da República, 100 anos depois da 

independência, 133 anos da Revolução Francesa e dos trágicos eventos da Inconfidência 

Mineira e, finalmente, 422 anos do Descobrimento: os números eram por demais 

significativos para não se investir na criação desse lugar da memória. No contexto dos 

números extremamente simbólicos, a terceira geração mudancista, capitaneada naquele 

momento por Americano do Brasil6, o misto goiano de intelectual, político (deputado 

                                                
6  Segundo estudo do Professor Dinair Andrade da Silva, a formação intelectual de Americano do 

Brasil foi fortemente influenciada pelo pensamento de dois parentes, o seu pai, Antônio Eusébio 
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federal) e romântico tardio (pois imbuído do ideal grandioso de reinvenção da nação), 

aproveitava-se do clima favorável para inserir seu próprio nome na eternidade da 

história. 

Desde a aprovação do Artigo 3º na Constituição de 1891, o mudancismo tinha 

sido submetido ao arrefecimento da temperatura de sua importância pelos “espíritos 

distintos, mas preguiçosos” de nossos políticos, conforme designação da forja de 

Machado de Assis (ASSIS, 1959, p. 729). No entanto, depois de passados uns bons 40 

anos de legislaturas, o movimento parecia ressurgir revigorado pelo ânimo nacional de 

passar a limpo o passado. Dessa forma, em 18 de janeiro de 1922, o Presidente dos 

Estados Unidos do Brasil, Sr. Epitácio Pessoa, sancionava projeto de lei de autoria 

conjunta de Americano do Brasil (GO) e do parlamentar maranhense Rodrigues 

Machado (MA) como Decreto Nº 4.494 que tomava as providências para o lançamento 

da Pedra Fundamental da Futura Capital Federal, ao meio dia, do dia 07 de setembro de 

1922 (Anexo IV).  

Para os Donos do Poder, aquele gesto carregado de simbolismos numerológicos 

e científicos7, poderia desencadear o processo de sensibilização da nação para o grande 

empreendimento mudancista. Enganavam-se os parlamentares! A capital ainda esperaria 

por mais 38 anos para ser inaugurada.  

Apesar da lentidão das estirpes de machadianos espíritos distintos, mas 

preguiçosos, os representantes mais espertos das lideranças planaltinenses não perderam 

                                                                                                                                          
de Abreu e seu tio-avô, Henrique Silva. A curiosidade é que Henrique Silva fora alferes da 
Missão Cruls, em 1892. Os laços familiares definiram, portanto, a precoce inserção de 
Americano do Brasil no mudancismo (SILVA, 1982). 

 
7  A Pedra Fundamental de Brasília atualmente encontra-se na Região Administrativa de Planaltina-

DF (Região Administrativa VI), antiga Planaltina-GO, numa pequena colina denominada de 
“Morro do Centenário” que guarda ao centro geodésico do Brasil. O lugar é um ponto turístico 
de significação histórica e, reforçando a mitologia republicana, foi erguido com 33 blocos de 
pedra, simbolizando os 33 anos da República (em 1922). 
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tempo, pois viram naquele interstício simbólico uma valiosa oportunidade de, 

patrioticamente, iniciarem a concretização dos ideais mudancistas e, não menos 

importante, com isso, promoverem o enriquecimento de suas fortunas particulares. 

Tragado por outros interesses, o cronista Joaquim Rosa (ROSA, 1974), ao 

realizar um pitoresco passeio “Por Esse Goiás Afora”, pintava os cenários das 

provincianas municipalidades goianas a partir do encontro da sua extraordinária 

memória com as paisagens e acontecimentos visitados desde os primeiros anos de sua 

infância e do século XX. Ao rememorar a precariedade das comunicações goianas 

durante os anos da Primeira República, Rosa, em tom de apologia, fazia uma referência 

distinta ao fordeco, como era conhecido o Ford Bigode, que tantas soluções e 

transtornos causava aos seus infelizes donos. Nosso cronista então contava: 

 

Lá para 1922, ano do primeiro Centenário da Independência, foi erigido num pico não 

muito distante de Planaltina, marco comemorativo, de iniciativa do deputado goiano 

Americano do Brasil, (…) O marco e o fordeco inspiraram, entretanto, o primeiro 

movimento no sentido do espicamento de terrenos, as grandes chantagens dos 

loteamentos. Deodato Louly, prefeito de Planaltina — intendente, o nome da época, 

também versado em coisas de medição de terras, bolou a primeira e mais honesta 

grilagem de vendas de lotes, da história do Brasil. O intendente inventou a futura capital 

federal, à sombra do marco comemorativo do primeiro centenário do nosso 7 de 

setembro. Comprou, com escritura passada, grandes pedaços de cerrado abrangendo 

pirambeiras e planuras, (…) traçou na planta das glebas adquiridas, todos os 

ingredientes de uma grande capital. (…) Despejou propaganda, espalhou corretores, O 

comprador pagava preço barato pelo lote de sua escolha, (…). Sacramentada a 

transação, o adquirente recebia o documento legal, líquido e certo, que lhe transmitia a 

propriedade de “um lote na futura capital federal, no quadrilátero demarcado pela 

Comissão Cruls, de acordo com a Constituição.” Ajudei meu Pai a ajeitar na jardineira 
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que partia de Ipameri, pacotes e até caixotes de escrituras — eram tantas, com destino a 

Planaltina, para os devidos registros no cartório. Depois os documentos eram devolvidos 

aos felizes proprietários do Rio, de São Paulo, das principais cidades do centro, do sul, 

do norte do Brasil, de … Buenos Aires, de … Paris! (ROSA, 1972, grifos meus).  

 

Como se vê, a atual questão fundiária do Distrito Federal, além de constituir-se 

em um dos mais graves desafios sócio-político da administração pública, possui uma 

respeitável antiguidade histórica que ultrapassa a virada da década de 1930.  

Espicamento de terrenos; grandes chantagens e loteamentos; coisas de medição 

de terras; grilagem de vendas de lotes; falsas escrituras; grandes pedaços de cerrado 

abrangendo pirambeiras e planuras; presença de incautos … Ora, para quem reside em 

Brasília,  tudo isso é muito atual e problemático. Por isso interessa investigar como o 

que hoje a historia cala, repercutia aqui no passado. A instalação de duas CPI’s da 

Grilagem pela Câmara Legislativa do Distrito Federal é um indicador da gravidade 

desse problema.  

Os limites desta investigação (a proposta de proceder a análise histórica do 

mudancismo e suas repercussões) prescinde da abordagem do problema fundiário em si, 

optamos portanto pela abordagem às outras facetas que o tema permite. 

Formosa, a antiga Vila Formosa da Imperatriz, hoje rebaixada à condição de 

entorno de Brasília, guarda alguns tesouros que assumem a condição de verdadeiros 

bibelôs historiográficos, dada a sua raridade (VEYNE, 1982). Acontece que o Museu 

dos Couros, existente na cidade de Formosa – GO, possui em seu acervo uma pasta de 

autoria desconhecida com um conjunto de recortes de jornais de circulação nacional do 

final da década de 1920, cuidadosamente colecionados por alguma mente 

protoarquivística local. A leitura dos documentos permite-nos uma inferência no debate 
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sobre as terras do futuro DF, que, naquela década de transformações culturais e político-

sociais, tinha alcançado vulto nacional, e que fora gerado a partir do lançamento da 

Pedra Fundamental da Futura Capital do Brasil.  

As ressignificações do gesto simbólico do Estado (o lançamento da Pedra 

Fundamental) pelo Intendente de Planaltina (Deodato Louly) transformaram-se em rara 

oportunidade de colocar em ação as práticas que, segundo interpretação de Joaquim 

Rosa, geraram a primeira e mais honesta grilagem de vendas de lotes, da história do 

Brasil. Nesse cenário, são particularmente interessantes: o jogo simbólico realizado pela 

publicidade financiada pelo intendente Deodato Louly & Sócios; a opinião de 

renomados juristas; a postura ambígua e desconfiada dos jornais da época; a ação de 

outros grileiros e o alcance que a iniciativa teve junto a investidores e oportunistas 

existentes nas grandes capitais do país e do exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fac-símile, Diário da Manhã , Recife – PE, 18/10/1927 
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A primeira imagem-texto representada em formato fac-similar na página 

anterior, apresenta uma peça publicitária divulgando a patriótica ação empreendedora 

do Intendente Deodato que tomava a iniciativa de promover a doação de lotes na futura 

capital. Sob pomposa manchete de FUTURA CAPITAL DA REPÚBLICA (Planalto C. 

de Goiás), e ladeado pelas fotografias do intendente Deodato e do empreendedor, 

Antônio Teixeira de Osório, um desenho cheio de simbolismos dava centralidade à 

página de um jornal recifense, em 1927.  

O círculo, reproduzido abaixo, centralizava e dava equilíbrio ao primeiro plano 

do conjunto com a imagem de um trabalhador nu sustentando e acenando a bandeira do 

Brasil. A representação de um Adão bíblico evocava a religiosidade católica para que os 

brasileiros juntassem-se a ele na realização do gesto inaugural de uma nação que 

fatalmente cumpriria o seu destino. Ao lado desse ser quase mitológico, uma colunata 

greco-romana jaz no solo do cerrado como artefato confirmador da filiação civilizadora 

ocidental e européia do empreendimento regenerador dos sertões bravios, ainda 

dominados pela barbárie. No plano imediatamente contíguo ao Adão moderno, a Pedra 

fundamental, o símbolo irrefutável da urgência e da irreversibilidade de um processo em 

curso acelerado de realização (a realidade da construção). A intenção era sugerir ser 

aquela a última chance para os que ainda encontravam-se reticentes. E, por último, 

misturando-se às planuras dos cerrados, uma locomotiva que, como as naus de 

Vespúcio, conduziriam de forma segura as preciosidades do mundo civilizado e, de uma 

só vez, resolveria as pendengas sobre dificuldades dos transportes, sintonizando o 

empreendimento com o que havia de mais moderno e atual em termos dos sucessos 

desenvolvimentistas. 
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Um outro detalhe da figura que chama a atenção é a postura do nosso Adão 

tropical. Sua face voltada para o alto retrata alguém que dirige um suplicante olhar para 

as instâncias superiores ou divinas. O apelo aqui, claramente dirige-se à religiosidade 

católica do nordestino (não podemos esquecer que o jornal era de Recife) que, em 

função das muitas dificuldades com os desafios oferecidos pelos seculares problemas 

sociais e misérias, partilha de uma cultura marcada por um messianismo extremamente 

devoto e fiel ao catolicismo. 

 O texto que preenche os espaços circunscritos pelo triângulo eqüilátero8 formado 

a partir da disposição das imagens é sucinto e direto, pois informa à população de 

Recife, encontrar-se naquela capital, hospedado no Parque Hotel, sempre e todos os dias 

à disposição dos interessados, o Sr. Aprígio de Oliveira, procurador da Empreza 

territorial Ozório, pertencente ao capitalista Sr. Antônio Teixeira Ozório, único 

                                                
8 Segundo a linguagem simbólica, o triângulo pode simbolizar, também, a divindade, a harmonia e 

a proporção (Chevalier, 1995, p. 903). 
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concessionário em todo o Brasil para entrega de terrenos para Industriais, 

agricultores, commerciantes e homens de destaque” 

 Da mesma maneira que o empreendedor Ozório, que com a anuência do 

intendente Louly, seu sócio, iniciava o processo de comercialização das terras da futura 

capital. O amparo dado pelo espírito privativista inscrito na concepção que o legislador 

Nogueira Paranaguá imprimira à Emenda Substitutiva ao Art. 2º, em maio de 1892, 

sobre a jurisdição das terras do futuro DF, outros homens dotados de senso de 

oportunismo e de uma peculiar visão de futuro apressavam-se para constituir os 

primeiros movimentos formadores das estirpes de grileiros que hoje se acercam ao 

território distrital. 

Desse modo, os jornais baianos noticiavam, em manchete, o flagrante ao crime 

de grilagem nas terras da municipalidade de Planaltina. Sob o título sensacionalista de 

“Foram fisgados pela gorja!”, a coluna policial de ‘A Noite’ (fac-símile abaixo) dava  

conta da ação de venda indevida de lotes no 

território designado pela Constituição como 

destinados ao assento da futura capital do 

Brasil.  

No caso, tratava-se de uma 

concorrência desleal organizada pela Firma 

Fonseca, Sampaio e Companhia, 

pertencente ao Sr. Tertuliano Traslatti, que, 

como Ozório & Louly, através da 

propaganda enganosa de doações de lotes 

atraia os incautos para a compra de 

escrituras contrafeitas com a clara intenção  
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de “iludir a boa-fé de outrem” . “A Noite” registrava ainda que o inquérito policial 

instaurado demonstrava a intenção dos piratas em se passarem pelos empreendedores 

Ozório e Louly, pois copiavam os papéis procurando dar-lhes feição idêntica aos que 

eram usados pela Comarca de Planaltina. 

 Por último, para se ter uma noção do tamanho do engodo em que milhares de 

empreendedores caíram como patinhos, a retrospectiva indiciária sobre o episódio 

revela alguns detalhes reveladores das práticas desenvolvidas na administração de 

Planaltina. Em primeiro lugar, a ação do delegado: notícias informam que os autos do 

processo montado pelo encarregado da apuração do crime, o Delegado Dr. Leitte 

Barros, detectava a existência de uma lei aprovada pelo Conselho de Intendência de 

Planaltina (Lei Nº 103 de 07 de outubro de 1927) que autorizava ao executivo doar 

certas terras a quem quisesse aventurar-se na empreitada de ali estabelecerem seus 

negócios. Em segundo plano, o ardil: aquela negociata procurava vender os lotes, mas 

fazendo crer ao inocente estar sendo doada. A quantia em dinheiro desembolsada era 

justificada como sendo referente às despesas cartoriais de transferência e escrituração.  

Desse modo, milhares de poupanças cuidadosamente guardadas passavam para 

as mãos de Louly, Ozório, Fonseca Sampaio & Cia Ltda. Segundo depoimento do 

protolaranja de Sampaio, o Sr. Arthur Voiteglaender, transcrito pelo Jornal Folha da 

Manhã (São Paulo) de 30/06/1928, os lotes eram negociados por 50$000, dos quais 

Fonseca embolsava 20$000. Os valores aparentemente pequenos, se olhados 

individualmente, atingiam cifras estratosféricas quando multiplicados pelo montante de 

compradores lesados. Outro protolaranja de nome Leandro Rodrigues Machado não só 

confirmava as transações como também acrescentava que os preços oscilavam em 

função das leis do mercado. Em seu depoimento Leandro afirmava que no Rio de 
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Janeiro, os lotes eram comercializados por 60$000, no Rio Grande do Sul, por 75$000 e 

assim por diante.  

 O problema inferido das notícias é que Fonseca & Cia só foram punidos porque 

eram intrusos nos negócios de Ozório e Louly. Por isso entende-se a alcunha de piratas 

que a notícia atribuía aos autores do crime. No entanto, o engodo das falsas doações era 

o expediente utilizado tanto em um caso como no outro. A questão do crime de então 

não era o engodo em si, mas a prerrogativa de utilizá-lo. Pois, como já demonstrado, na 

propaganda oficial, o apelo quase religioso representado na peça publicitária deixava 

entrever que lá, também, o incauto era levado a lançar mão de suas economias para ser 

contemplado com uma doação de lote na futura capital. Nesse caso, o protolaranja 

oficial de Ozório & Louly, o Sr. Aprígio, desembarcara em Recife incumbido da tarefa 

de reunir os, no dizer da propaganda, valores diminutos e insignificantes na aquisição 

de lotes em Platinópolis (O primeiro loteamento, irregular, do DF).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Estado de São Paulo, 
25/10/1928 
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Se a questão era ganhar alguns contos de réis, não era hora de se fazer de rogado. 

A municipalidade vizinha de Formosa, em propaganda assinada pelo Superintendente de 

Propaganda Antônio Teixeira Osório, fazia saber à nação que ali (em Formosa) também 

se distribuíam gratuitamente glebas rurais medindo um alqueire paulista (24.400 metros 

quadrados). O problema é que Osório era o mesmo empresário que aparecia como único 

sócio de Louly, o Intendente de Planaltina, nos negócios com o loteamento Platinópolis. 

É fácil conceber então que os dois ambiciosos projetos foram elaborados à sombra da 

preciosa edificação da Pedra Fundamental da Futura Capital da República.p 

O objetivo claro de vincular as glebas rurais de Formosa aos lotes de Platinópolis 

pode ser entendido como uma espertíssima estratégia de marketing imobiliário, pois os 

milhares de interessados já manifestamente cadastrados nas doações de lotes, não 

poderiam ser desperdiçados. Para se ter uma idéia do montante de patriotas atingidos 

pelo empreendimento, a Folha da Manhã, trazia a lista de nomes de proprietários de 

lotes na área da Futura Capital da República, com um impressionante número de 83.716 

personalidades de destaque, que se dispuseram a alistar-se nas fileiras patrióticas “Pró 

Nova Capital Federal” e contribuir para o futuro e a grandeza do Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

O apelo dirigia-se ao coração sentimental do patriótico cidadão das capitais 

estaduais brasileiras. O tom de convocação militar para a guerra contra a barbárie (o 

 

Folha da Manhã, em 
05/09/1928 
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Sertão) era então alardeado pelos próprios representantes dos Sertões, que operavam a 

transformação do ideal civilizador em oportunidade de realização de bons negócios.  

 Abaixo da extensa lista de nomes, temos a reprodução do mesmo logotipo 

analisado anteriormente (Adão e o estandarte nacional). O texto de encerramento 

solenemente convocava: “alistar-se nas fileiras patrióticas ‘Pró-nova capital federal’ é 

contribuir para o futuro e a grandeza do Brasil”. Claro está que procurava passar a 

mensagem de que a mudança da capital encontrava-se em posição de caráter 

urgentíssimo (que não era!), resultando em ser um bom e confiável empreendimento 

financeiro.  

Do outro lado da história, no entanto, entre as diversas modulações deixadas 

pelos sinais mudancistas no contexto da cultura popular local, a memória de Erasmo de 

Castro parece ter se fixado de uma forma bastante complexa no processo de 

desapropriação das terras que, desde os conflitos com a Missão Cruls, trazia uma 

mensagem de apreensão e medo: 

 

Os proprietários receberam a notícia de que ia ser desapropriados, que não teria mais 

direito de desmatamento e permissão para queimar mata - nós queimava tudo. Nos 

meses de maio e junho, principalmente, nessas fazendas de chapada e cerradão, os 

fazendeiros mandava uma pessoa lá longe, como daqui no Gama (...) Seu Chico, da 

Palmeira, Seu Sebastião Gomes, que era dono de onde é hoje a Fercal, principalmente 

esses fazendeiros que moravam mais para baixo, na beira do Maranhão, seca muito, bem 

nesse tempo agora, nos meses de agosto e setembro acaba tudo quanto é verde. Hoje 

tem pouca mata, pouca mesmo. Se você for descer para Água Fria, Mato Seco, aquela 

região do Corgo Rico, Arraial Velho, aquelas fazendas por ali afora, a gente olha para 

baixo, lá para o campo, dá aquela tristeza, porque está tudo seco. Caem as folhas das 

árvores. 
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 Como se vê, a narrativa de Erasmo de Castro constrói uma associação 

significativa dos conteúdos de apreensão que a palavra desapropriação encerrava com o 

ambiente de melancolia e sufocamento do espírito que as tradicionais queimadas das 

pastagens nos meses de agosto e setembro costumavam provocar nos habitantes da 

região. A questão das queimadas como outras serve de argumento na compreensão das 

tensões estabelecidas entre memória e história. Quando da realização dos estudos de 

Luis Cruls já se tinha consciência dos problemas gerados e das causas dos incêndios 

florestais que tanto podem ter origens antrópicas, conforme relata Erasmo, como 

também de causas naturais:  “de notável influência sobre o desenvolvimento da 

vegetação destes planaltos são as queimadas ou incêndios espontâneos, as quaes têm 

logar todos os anos” (CRULS, 2003, p. 334).  

 O sentido mais nostálgico extraído da memória por Erasmo de Castro, o ‘Seo 

Guim’, atém-se mais a uma melancolia própria ao universo sertanejo do que de uma 

postura ressentida ou de revanche. A bela descrição anterior ancorava a narrativa em 

uma minuciosa toponímica regional que, utilizando-se da retórica dos movimentos em 

círculos, enquadrava um assunto particularmente doloroso no qual as árvores 

desfolhadas por uma reação de defesa contra a desidratação natural, somada às 

queimadas a ao clima extremamente hostil da estação seca do Planalto Central 

emoldurava com tristeza e nostalgia a expropriação territorial que os fazendeiros da 

região foram submetidos: 

 

Eu estive em São Gabriel, eu ia passear pelos matos, pelas nascentes, eu olhava lá para 

baixo do córrego da Água Fria - eu morei ali dez anos - e dá aquela saudade das matas. 

Parece que está seco porque caem as folhas. A mata é de aroeira, de angico, muita 

madeira ainda existe lá. Caem as folhas e a gente só vê fumaça no tempo seco. Passa (o 
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fogo), não fica capim nenhum, nem ramo nenhum, porque seca tudo (…) O recurso 

mesmo era sair das fazendas, como eu estou falando, da Fercal, das beiras de lá para 

Planaltina. O fazendeiro mandava um peão para essa região das Águas Emendadas, 

Lagoa Formosa, Monjolo e do Rio Preto, onde tinha chapada, punha fogo, queimava 

tudo também, era uma fumaça! 

Em cima disso, eu dizia na moda de viola, de catira: 

 

Quando era no mês de agosto 

Dava uma palpitação 

escurecia de fumaça 

trazendo recordação 

 

Arreava meu cavalo, 

era um lindo alazão 

e saía estrada afora 

quando aqui era sertão. 

 

Era só fumaça, e também queimava as matas. Pegava fogo aquelas matas da beira do 

Maranhão e do Palmeira na fazenda que era dos Guimarães, e queimava um mês, dois 

meses, toda noite. A gente era menino e lembrava: “A cidade, lá!” Mas aquilo era 

porque restava fogo, era madeira seca no chão que queimava semanas e semanas. De 

noite, aquilo era o que se via; de dia, ficava queimando. O pau das árvores era muito 

grosso e queimava o mês inteiro, naquele espigão. 

 

 A sublime sensibilidade do poeta traz da infância as imagens sugeridas pelas 

luminescências dos restos de queimadas. Faz delas a matéria prima de possibilidades 

futuras de luzes de uma grande cidade, a sonhada capital (talvez!), expressa na 

brincadeira de ver cidades nos espigões em brasa. E hoje, quem faz o trajeto de 
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Planaltina para Brasília, à noite, ao ver as imponentes luzes da capital federal sabe o 

signo inscrito na frase “A cidade lá!”.  

  Aqui, mais uma vez, recorremos aos registros da memória para dizer coisas de 

lugares de nomes como Formosa, Planaltina e Luziânia … para dizer que havia vida 

nesses lugares. Tudo ali era diferente daquilo que uma capital prometia trazer, e de fato 

trouxe, mas, de alguma forma, um resto daquela vida ainda persiste na memória de 

alguns poucos remanescentes daquele mundo perdido. É verdade que a dinâmica 

acelerada dos acontecimentos pegou aos pacatos habitantes daquelas pequenas cidades 

de surpresa e, em menos de dez anos, tudo já estava mudado. No lugar em que nada 

mudava ou, se mudava, era antes anunciado por celebrativos sinos de igrejas, num 

instante, a transmutação se fizera, e, juntamente com as fazendas, valores antigos 

também foram perdidos e não sobraram nem as histórias contadas durantes as 

intermináveis chuvas de fim de ano. Histórias que já não soam mais do que meros 

motivos de ficção ou literatura. O certo é que o tempo deu a atropelar, veloz, os antigos 

fazeres, as tramas, as histórias, e já não se sabe mais quando o encanto foi rompido. 

Brasília, a inauguração do Brasil novo, moderno e burguês, dava os sinais 

iniciais de vida e já demonstrava carregar os mesmos defeitos do velho Brasil que se 

queria negar.  

E hoje, por necessidade ou culpa, novos e antigos brasilienses buscam alguma 

identidade em uma suposta originalidade, como em um anacrônico movimento 

sebastianista de retorno e de valorização de nobrezas inventadas. Peregrinações, festas, 

celebrações oficiais, tudo glacialmente distante: misticismos, Altos Paraísos, 

Pirenópolis, Formosas e Planaltinas em um cenário alterado que parece devorar todas as 

tolas ilusões de uma cidade nova demais. Mas que, contraditoriamente, posta-se como 
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possuidora legítima de uma sonoridade onde reverbera o mais antigo som do mundo: o 

som ritmado do coração. 
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O Canto e o Conto 

 

 No espaço da política de gestão de patrimônio há um veredicto de que toda 

cidade é histórica. No entanto, podemos afirmar que algumas cidades parecem guardar 

uma maior identidade ou compromisso com os domínios da história, são as cidades-

patrimônio; neste caso, as capitais nacionais, por encerrarem mil signos, figuram-se 

como vedetes de uma historicidade promíscua com as intimidades e as identidades de 

um povo e de uma nação.  

Do tecido formado pela trama histórica construtora das identidades nacionais, a 

representação simbólica que uma capital carrega, e aí podemos estender ao espírito de 

todas as capitais modernas, apontam para a idéia de síntese de um dado modelo de 

gestão de seu território e de seu povo (no sentido das práticas de introvertidas ou 

extrovertidas de um determinado modelo político).  

Ao jogar o facho de luz para o caso brasileiro, deparamo-nos com um 

impressionante sentido de centralização e de busca de equilíbrio que a idéia de mudar a 

capital para o coração geopolítico do território exercia na definição do lugar para a 

construção de um novo centro administrativo do país. Neste caso, identificamos a 

presença influente da sensibilidade romântica do século XIX na gestação de um projeto 

introvertido e voltado para uma nova conquista territorial, concebida como ato 

deflagrador da modernização nacional. Este é o aspecto mental que dava origem ao 

movimento mudancista.  
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Esse pensamento, durante um século, promoveu uma espécie de movimento 

intelectual e político que resultava em ações de Estado direcionadas à região central do 

País. Percebemos aí que o Planalto Central do Brasil assumia o significado metafórico 

de ser o ponto de encontro entre a busca de uma pureza de origem ou natural com o 

desejo de modernização nacional. Não menos importante, conseguimos entrever nesta 

aventura seminal alguns elos psicológicos que forjavam a identificação do 

empreendimento com o substrato romântico da tarefa sobre-humana a ser realizada 

apenas por um protótipo único de homem - o herói romântico. Este aspecto psicológico 

apresentou-se-nos como elemento recorrente na concepção do ideário mudancista. 

Por outro lado, para aqui chegar, trabalhamos também com a possibilidade 

concreta de se operar o resgate de outras interpretações desse movimento (os 

afloramentos inscritos na cultura popular do Sertão pelos impactos mudancistas), onde 

as materializações do seu ideário apareceram com maior força em pelo menos três 

momentos históricos distintos: na aventura do Visconde de Porto Seguro, visitando 

Formosa, em 1877; logo depois, os trabalhos da Missão Cruls, em 1892 e, finalmente 

em 1922, com o lançamento da Pedra Fundamental da futura capital, em Planaltina-DF.  

Ao burilar a memória local e os documentos identificados em nossa pesquisa 

extensiva, encontrávamos a possibilidade e o compromisso de escovar a história a 

contrapelo, na intenção de operar no espaço tensionado onde a história parecia roçar 

com os estratos da memória. Para isso, optamos por pensar o sentido das representações 

que as cidades assumem para serem capitais nacionais para depois, cedermos à tentação 

de fazer o cruzamento entre o movimento mudancista brasileiro com a idéia de que o 

centro do território exercia uma importância capital, com seus significados simbólicos.  

A singularidade de um evento periférico da rica trajetória de vida do intelectual 

brasileiro de origem germânica, Adolfo de Varnhagen - a sua ainda pouco conhecida 
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viagem a Formosa - abriu-nos uma esplêndida janela para o interior antigo do país, lugar 

onde se davam as materializações mudancistas. A incorporação do dado positivo da 

missão de encontrar o ponto de partida idealizado de uma modernização planejada, por 

esse e por outros personagens dessa aventura, mostrava a existência de antigas cicatrizes 

deixadas como marcas de uma nova conquista na pele daquele lugar.  

 Acompanhar o viés intelectual, pouco explorado, do Visconde de Porto Seguro 

(o compromisso com o mudancismo) remetia nossa reflexão ao sistema psíquico do 

herói romântico: o ser em trajetória de auto-aniquilamento que buscava alcançar a 

conjunção final de unir-se à própria obra. Essa espécie de gênio intuitivo é que vimos 

tomar o timão da nau varnhageneriana na sua última jornada para realização de uma 

vontade que antes de ser individual, era, em seu pensamento, coletiva e aglutinadora de 

um certo tipo de nacionalismo.  

A associação do herói romântico ao dado gerador da utopia do centro, inscrito no 

mudancismo brasileiro, isto é, a possibilidade de encontrar-se ou ser o ente primordial a 

empreender a aventura fundacional da nação, fez com que pudéssemos vislumbrar e 

lidar com os contextos da cultura e de uma psicologia coletiva que, no século XIX 

aparecia particularmente impregnada por esse idealismo romântico. Neste caso, o 

modelo de herói, além de representar o voluntarismo sugeria, antes de tudo, a imagem 

do caminhante solitário. O ser que enfrenta os perigos para construir as pontes psíquicas 

promotoras da conjunção interna entre os aspectos consciente/inconsciente da cultura.  

Portanto, a visita de Varnhagen a Formosa; por ter sido realizada em sacrifício 

da saúde, física e mental, do caminhante; por se constituir em gesto de entrega abnegada 

ao ideal de toda uma nação (no sentido da utopia) e não apenas em seu proveito próprio; 

por ser a representação de algo maior do que as próprias forças do proponente; por 

constituir-se em ato supremo etc; imprimia-lhe um conteúdo heróico e religioso 
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indissociável que, posteriormente, marcaria muitos dos caminhos e eventos que se 

materializaram na obra que ergueu e continua erguendo a cidade modernista chamada 

Brasília: lembremos de Bernardo Sayão, Cruls e Varnhagen, lembremos dos anônimos 

candangos aventureiros, que ainda permanecem nos sobejos da história contada. 

 A fixação daquele olhar romântico nas associações significativas existentes entre 

a idéia de Estado Nacional com rousseaunianos padrões de crescimento orgânicos da 

natureza era o doce licor que animava os intelectuais a buscarem engajamento na tarefa 

de invenção da nação. Desse modo, as ações limites desses homens justificavam as suas 

entregas em tarefas cercadas de perigos ou de impossibilidades (como o foi a viagem a 

Formosa), que se tornavam compreensíveis na condição de práticas culturais fortemente 

marcadas pelo espírito do Romantismo.  

Esse estado de alma, de alguma forma, incomodava às intimidades mais 

sensíveis que, de tempos em tempos, se viam perturbadas em suas ambiências na 

sombria e pecaminosa cultura ditada pelo cânone católico. Entendemos que uma espécie 

de força sentimental, além de mobilizar aventureiros em diversos momentos da viagem 

em direção ao centro, também impregna os mais variados símbolos existentes em cada 

etapa da caminhada que fazem de Brasília a concretização da utopia romântica da nação 

brasileira.  

Brasília, século XXI, no centro da cidade moderna, a estátua do ex-presidente 

Juscelino que compõe o Memorial JK (um vistoso monumento em mármore branco com 

a curiosa forma de um esquife) dirige um olhar pétreo para a Esplanada Ministerial com 

seus amplos espaços. A imagem que se afirma pela posição da estátua é aquela que 

sugere o aceno do político para a pretensa concretização da obra modernizadora da 

nação. Devemos lembrar que Brasília representava a Meta-Síntese do Projeto 

desenvolvimentista de JK. No entanto, ao darmos a volta pelo monumento, do seu 
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estacionamento, conseguimos vislumbrar aquilo que o JK de metal ignora ou esconde. 

Suas costas encontram-se voltadas para uma outra realidade, um lugar não muito 

distante do Memorial. Este cenário impõe as marcas de uma realidade que o 

mudancismo, em todas as suas versões, tinha como meta negar: o subdesenvolvimento, 

a insistente nódoa maculando o tecido que se pensava moderno e limpo.  

Após quarenta anos, Brasília escancara uma complexa arquitetura social onde se 

observa a convivência de diferentes realidades. Em cada uma delas há uma estranha 

periferia, não geográfica, mas aquela que habita além do rigoroso limes da história e que 

a nossa pesquisa insistia em mostrar como portadora de algo de precioso valor: eram os 

nomes… nomes que provocavam outras possibilidades de reflexão. Diríamos, até, que, 

de tudo que buscamos nesta caminhada, talvez a pedra mais valiosa estivesse guardada 

no interior desses nomes. 

Varnhagen, Luis Cruls, Erasmo de Castro, Valeriano e seu filho Viriato de 

Castro, Deodato Louly e Ozório, Dr. Hosannah. Outros nomes…  

Os nomes de um Brasil desconhecido, nomes que evocam o tempo em que o 

Brasil bocejava em torno de sua Cidade Maravilhosa com sua bela Baía. Esses nomes 

fizeram a matéria prima da utopia da infância de uma nação. Por dentro desses nomes 

encontramos corações e veias com o formato de frágeis nascentes de rios - os 

misteriosos minadouros -; enxergamos também espigões ornados de luzes faiscantes, 

como cidades imaginadas em sonhos noturnos; sentimos neles o leve roçar das lendas 

onde misteriosas serras resplandecentes eram sonhadas como montanhas de ouro; tudo 

isso perdido no interior profundo do Brasil.  

Do centro dessa riqueza onírica um certo imaginário da história articulava outros 

nomes: Nova Lisboa, Pedrália, Imperatória ou Vera Cruz, as cidades que mantinham 

vivas antigas tradições das populações do interior do Brasil e reeditavam um mito mais 
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antigo ainda: a existência de uma cidade dourada no centro do continente. Assistíamos 

ao novo Eldorado irromper-se coroado por luzes faiscantes como se fossem preciosos 

colares de esmeraldas. Os nomes de um Reino incógnito nos confins do Planalto 

Central, onde violeiros e cantadores, como índios, habitavam casas com telhados de 

capim e banhavam-se com o corpo pintado na cinza das coivaras numa famosa lagoa 

dita Mestre D’Armas, Formosa ou Feia.  

Talvez seja este o choro autêntico e necessário de um povo que ainda hoje luta 

para nascer, mas que de alguma forma já abandonou os laços que o mantinha atado às 

lentas acomodações afro-sertanejas e indígenas em nome de uma capital moderna 

demais para suportar sua própria presença – o caipira e seus badulaques sonoros. 

 Depois, pouco tempo depois, (o tempo de uma mera geração) chegaram os 

nossos dias e os nossos anos, o tempo em que tentamos descobrir os corações, as veias e 

as vidas desses nomes. O tempo em que procuramos decifrar através dos livros, das 

cantigas, das cartas e dos registros, ou nos pomposos relatórios e nas prosaicas coleções 

de jornais cuidadosamente recortados e colados em folhas de papel pardo, os nossos 

sinais iniciais; a oportunidade de buscarmos o vozeirio abafado em meio às bizarras 

capitais como Platinópolis, ou São Gabriel; o tempo em que tentamos perseguir o 

encanto escondido nas lendas e nas folias: nossos primeiros padecimentos.  

Para chegarmos aqui percorremos um roteiro onde a memória desenhava o 

sinuoso itinerário de trilhas que passavam por vales e serras, por fazendas e povoados. 

Enquanto nós, apesar do habitus ditado pelas largas avenidas retilíneas da história, 

insistíamos em marcar encontros com homens que apenas seguiam a sagrada bandeira 

do Espírito Santo. Nesta encenação surrealista, por um certo tempo, andamos lado a 

lado com os seres que se colocavam em incompreensíveis histórias e que, durante nove 

dias e nove noites, saíam em busca de um tempo perdido, ou se empenhavam na 
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inacreditável procura de sentidos em um mundo já transformado que traz como marca 

de seu tempo a própria ausência de sentidos.  

Para completar a equação desenhada por tantos entrelaçamentos, voltamos mais 

uma vez ao Memorial JK. Na pequena esplanada, contígua ao conjunto, há uma velha 

cruz de aroeira a atestar o lugar de celebração da Primeira Missa de Brasília, em 1956 

(ato que reconstituía o cenário descritivo da famosa Carta de Caminha, agora 

definitivamente deslocado do litoral para o centro do território). Desse lugar podemos 

perceber um certo rumor que se levanta da Vila Estrutural, uma (outra) antiBrasília de 

papelão e madeirite que se ergue sobre o Lixão da capital; um pouco mais distante, 

vislumbramos a região do Vicente Pires, que parece subir com seus lotes irregulares 

pelas encostas da elevação onde se espalha uma das maiores cidades do Brasil, a grande 

malha urbana formada por Taguatinga e Ceilândia. Esta última, já anuncia uma nova 

fronteira com a impressionante Águas Lindas que, nascida em território goiano, exerce 

uma preocupante pressão socioambiental sobre o manancial do Rio Descoberto e, 

conseqüentemente, sobre Brasília. O mesmo Brasil. 

A existência da pirâmide de mármore de JK no coração do Brasil, de forma 

quase matemática explica o ostracismo historiográfico para o qual o mudancismo foi 

empurrado. A monumentalidade adquirida pelos mínimos gestos do político mineiro 

revela a existência de um apurado senso de memória presente em cada passo de sua 

vitoriosa trajetória rumo à Brasília. A própria concepção moderna e pragmática 

imprimida ao projeto de Lúcio Costa e Niemeyer, que identifica os lugares da cidade 

com impessoalíssimos endereços codificados em números e letras em vez dos 

tradicionais nomes e datas, contribui de forma decisiva para o gigantismo e a solidão do 

lugar de memória ocupado por JK.  
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Esta espécie de memória triunfante é o dado que o faro historiográfico de outro 

ícone político brasileiro antevira, quando JK ainda exercia cargo de governador de 

Minas Gerais. Na ocasião, o presidente Getúlio Vargas confidenciava, como quem 

sussurra palavras amorosas ao ouvido de uma dama: “o senhor leva uma grande 

vantagem sobre mim, governador. Dança muito bem. Procure conservar sua forma, 

porque isso lhe dará grande popularidade”. Ao visitar o Memorial JK, onde um imenso 

banner destaca as habilidades e as amistosas relações entre os dois políticos, sentimos 

percorrer-nos uma sombria impressão (pois se trata de um mausoléu) de que Juscelino 

não só manteve a forma, seguindo o conselho de Gegê, como fez de cada rodopio dado, 

como um autêntico pé-de-valsa que era, uma obrigação que os homens de seu tempo 

bem conheciam: cuidar, planejar o rumo, variar os passos, segurar com firmeza e 

orientar delicadamente o corpo sensual do poder político, pois este, somente a alguns, a 

que tal graça se consente, revela as páginas místicas de seu livro feminino. E Nonô era 

um que assim o sabia ler e, como quem conduzia um souvenir precioso, soube mais 

construir uma eternidade minuciosamente planejada. 
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ANEXO I 

Ano de 1839 

 

Tenho muita satisfação de levar às mãos de V. S. para que se digne apresentar ao 

Instituto de que é digno secretário, o incluso exemplar de um escrito que acabo de 

publicar; contando desde já, fiado na benevolência e ilustração de seus membros, que 

me serão relevadas minhas faltas, e as irregularidades tipográficas pelo serviço que 

procurei prestar-lhe, e desejo e espero continuar. 

 Nas Reflexões Criticas, tendo por primeiro intuito o restaurar o 

nome e a obra do principal escritor antigo do Brasil, insisti talvez demasiadamente em 

alguns pontos, que se a principio desagradarem ao leitor Brasileiro, espero que isto me 

será relevado por quem atender que escrevi uma obra critica entre os Portuguêses, aos 

quais a estranheza do assunto fazia reclamar autorização de quem refutava ou afirmava. 

Neste escrito não poupei a mínima ocasião de dar noticias de muitos escritos dignos de 

serem conhecidos para constituírem os elementos necessários à história e geografia do 

Brasil. Os arquivos e bibliotecas da Europa, especialmente os de Portugal, contém tão 

ricos e preciosos manuscritos sôbre o império, que muito conviria ao Instituto tomar 

providências, para os possuir por cópia, análogas às que outrora praticou Portugal, 

votando somas para conservar o monsenhor Ferreira em Madrid, o visconde de 

Santarém em Paris, e outros literatos à Itália e Inglaterra. Sôbre êste assunto devia talvez 

intervir o govêrno, que devendo alimentar o espírito de nacionalidade, deve ter presente 

que são a primeira base talvez desta, a história e o conhecimento do pais natal. 
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Folgo de ter tido esta ocasião de fazer algum serviço ao país em que primeiro vi o 

sol, e em que recebi os primeiros fundamentos da minha educação literárIa. Brevemente 

terei também concluída a publicação do Diário de Pero Lopcs de Sousa, que estou 

acabando de imprimir, e espero que êste escrito não será de menos utilidade, não só pela 

importância do escrito, como porque em notas discuto o descobrimento da ilha de 

Fernando, o do Rio de Janeiro, Rio da Prata, 

S. Vicente, e a importante questão de Américo em 1501. Em outro escrito, para o 

qual já tenho riquíssimos elementos, procurarei para o futuro dar uma extensa Geografia 

Física do Brasil, e sôbre ela fundar um projeto de divisão e subdivisão territoriais, local 

mais conveniente para a capital do Império, etc. Esta é obra de tão grande circunstância, 

que não sairá tão cedo. 

Rogo a V. S. queira transmitir ao Instituto as provas da minha consideração e 

respeito. 

 

(F. A. DE VARNHAGEN. Carta ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, in 

Revista, 1839, tomo 1, p. 375) 
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ANEXO II 

 

Ano de 1877 

 

Vila Formosa da Imperatriz, província de Goiás. 28 de julho de 1887. (siq) 

 

lImo, e Exmo. Sr. Para melhor cumprir as ordens que V. Ex. se dignou dar-me, em 

aviso dêsse ministério, de 14 de junho último, começarei por consignar por escrito 

algumas idéias, que, acêrca da colonização européia no Brasil, tive a honra de emitir 

verbalmente na audiência que V. Ex. se dignou conceder-me, poucos dias antes da data 

do mencionado aviso. 

Vários resultados menos favoráveis a êsse respeito nos climas tropicais do nosso 

litoral fizeram, que hoje tenha quase unânimemente triunfado na Europa a idéia de que 

para primeiro estabelecimento no nosso país dos colonos do norte, só são apropriados os 

climas do Rio Grande do Sul, e quando muito os de algumas paragens das de Santa 

Catarina e Paraná; de modo que é quase exclusivamente para estas províncias que a 

mesma colonização já segue espontânea, dispensando a estipendiada com a qual não só 

por espírito de eqüidade e justiça, como por outras muitas considerações, bem 

conhecidas de V. Ex., conviria que fôssemos presenteando as demais províncias. 

Se o clima do Rio Grande do Sul, no litoral, é mais fresco e análogo aos da Europa 

que os das demais províncias, não é menos certo que, no interior destas últimas, há 

chapadões mui elevados, em que a temperatura é igualmente benigna, e em que no 
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inverno caem até as fôlhas à maior parte das árvores. É mui conhecido o princípio, com 

as proporções até designadas por Humboldt, de que a identidade da temperatura se 

opera nas mais baixas latitudes pela ascensão das altitudes, e isto a tal ponto que 

debaixo da equinocial, nas imediações de Quito por exemplo, há neves perpétuas. E 

bem conhecidos são entre nós como muito mais frescos que os litoral, na província do 

Rio de Janeiro, os climas de Petrópolis e da Nova Friburgo, em paragens elevadas mais 

de oitocentos metros, e na de 5. Paulo, mais ao sul, como muito mais frescos que os de 

Santos, os da capital e mais cidades de serra-acima, em alturas além de setecentos 

metros. Assim, por via de regra, quanto mais baixa fôr a latitude do lugar maior deverá 

ser a sua altitude para que o clima seja fresco e de natureza menos tropical, a ponto de 

não fazer esmorecer os colonos ao ver, ao cabo de alguns meses, desbotarem-se a seus 

filhos das faces as côres rosadas com que haviam partido da Europa. E se nas latitudes 

de 22º a 24º são para Isso mais que suficientes elevações de 700 a 800 metros, em 

menores latitudes é claro que essas alturas deverão ser maiores. E o mais é que êstes 

climas mais frescos são às vêzes até designados pela própria vegetação, que cessa de ser 

de matas virgens, e passa a cerrados e a campos limpos, mais apreciados pelos colonos 

que não têm as prevenções da nossa gente de que só são perfeitamente produtivas as 

mesmas matas; as quais êles colonos apreciam em menos, por sua antipatia às 

derribadas, preferindo antes plantar e semear desde logo em campos já mais ou menos 

aráveis. 

Em conformidade com estes princípios, começarei por indicar urna região das 

províncias de S. Paulo e Minas, que, pela bondade do clima e das terras e pela muita 

facilidade com que a ela se poderá chegar, terminada seja a estrada de ferro da Casa 

Branca, podia fornecer muitas localidades mui apropriadas para centros ou provações ~ 

europeus recém-chegados. Esta região estende-se pelos chapad6es quase sem árvores, 
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de terra vermelha, com pastos de barba-de-bode, elevados mais de 900 metros, que se 

encontra desde antes da cidade da Franca, abrange os das duas margens do rio das 

Velhas, afluente do Parnaíba, e compreende tôda a extensão logo abaixo das cabeceiras 

dos afluentes do Quebra-Anzol .e mesmo Parnaíba, ao poente das serras da Canastra e 

da Mata da Corda. Os chapadões são por ai de tão pequenas pendentes que, com a 

introdução neles de alguns arados centrais a vapor, de grande fôrça, de repente se 

poderiam pôr ao sol e reunir em montões, e logo queimar para estrume corno se faz na 

Europa, as touceiras do dito capim; quer para depois semear trigos, quer prados 

artificiais de alfafa, havendo meio de regá-los, quer finalmente de capim gordura, ou 

meloso, ou qualquer outra das espécies que dão espontâneas em outras paragens do 

sertão. 

Na vasta extensão que acabo de percorrer, há porém outra região não menos 

apropriada a oferecer localidades favoráveis ao primeiro estabelecimento de colonos 

europeus, e a respeito da qual julgo que deveriamos desde já dar algumas providências, 

a fim de a ir preparando para a missão que a Providência parece ter-lhe reservado, 

fazendo a um tempo dela partir águas para os três rios maiores do Brasil e da América 

do Sul, Amazonas, Prata e S. Francisco, e constituindo-a, por assim dizer, o núcleo que 

reúne entre si as três grandes concas ou bacias fluviais do Império. Refiro-me à bela 

região situada no triângulo formado pelas três lagoas, Formosa, Feia e Mestre d’Armas, 

com chapadões elevados mais de mil e cem metros, sôbre o mar, como nela requer para 

a melhoria do clima a menor latitude, com algumas terras mais altas do lado do norte, 

que não só a protegem dos ventos menos frescos dêsse lado, como lhe oferecerão os 

Indispensáveis mananciais. 

Não entrarei aqui, Exmo. Sr., na questão da alta conveniência para o Império e até 

para o Rio de Janeiro, da mudança da capital, questão que me reservo discutir de novo 
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extensamente em uma publicação não oficial. Mas não posso deixar de aproveitar esta 

ocasião para recomendar a importância, em todo o sentido, da mencionada paragem 

como solo fecundo em que tem de vingar e prosperar muito quaisquer sementes - que 

nêle se lançarem. Nestes terrenos de campos elevados, de belas pastagens, onde se 

criam perfeitamente os cavalos companheiros da civilização do homem (e que se pagam 

hoje apenas a trinta e quarenta mil réis cada um), onde os cafêzeiros, ao cabo do 

primeiro ano da planta da muda, já produzem prodigiosamente, prometendo para 

quando houver daqui comunicações ser êste um novo distrito dêste gênero, nestes 

terrenos, digo, com bosques nos vales e margens dos ribeirões, se encontram para as 

construções de edifícios, muito bons grés brancos e vermelhos e até mármores de côres, 

os quais hoje apenas se destinam para cal, e se encontra também, como por todo o 

sertão, bastante minério de ferro, existindo até bem perto em atividade uma fábrica 

pertencente ao major José Rodrigues Chaves, a qual, por meio de modesto processo 

dos fornos catalães, o funde, fornecendo para tôdas as imediações muito bom ferro. Para 

rebentar a pedra fácil seria fazer-se até pólvora, com o muito salitre que fornece a 

vizinha serra das Araras. 

Entre outras localidades apropriadas ao estabelecimento de povoações que ainda se 

poderão encontrar nesta região, única em relação ao Brasil todo, eu cheguei a 

reconhecer pessoalmente duas, bastante elevadas, de fácil acesso, bem ventiladas, 

suaves escoantes, belos horizontes e com capacidade suficiente para estender-se e 

chegar a receber até mais de um milhão de almas.  

É uma delas a chapada, por alguns denominada serra da Gordura, perto de quatro 

léguas a O.N.O. desta vila, na paragem onde, a menos de um tiro de fuzil umas das 

outras, se vêem as cabeceiras dos ribeirões Santa Rita, vertente ao rio de S. Francisco 

pelo Prêto; Bandeirinhas, vertente ao Amazonas, pelo Paraná e Tocantins; e Sítio-Novo, 
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vertente ao Prata, pelo S. Bartolomeu e grande Paraná. 

 

A outra fica apenas légua e meia a N.O. desta última, e lhe é, no meu entender, mui 

superior; tanto por ser ainda mais alta, e ventilada e de mais belos horizontes, como pela 

facilidade de conduzir a ela as águas potáveis, apanhando logo acima as várias águas 

vertentes à Lagoa Formosa e ribeirão do Baú. Refiro-me a uma localidade do dorso do 

espigão que forma o paredão da Lagoa Formosa ao lado de leste, na subida que conduz 

à chamada serra do Cocal; em um sitio abundante de planta aqui denominada canelas de 

ema, espécie da que nos jardins da Europa se conhece com o nome de iucas. A diferença 

de nível para menos do alto da serra do Cocal, não só permitiria o apanhamento e a fácil 

condução de águas das ditas vertentes, com as quais se poderiam desde logo encher a 

primeira caixa ou mãe d’água, em quanto a povoação se não estendesse muito e fôsse 

necessário ir buscar mais às serras mais distantes, como também a abrigaria 

completamente dos nortes, que, como disse, são os ventos menos frescos e menos sadios 

da América do Sul; e dêsse modo soprariam mui por cima das casas. 

Não falta, Exmo. Sr.. quem nutra apreensões, de que, nestas paragens, todos os 

mananciais produzem o bócio ou papeira, e eu era dos que partilhava êsses receios antes 

de aqui vir. As observações porém que tenho feito, e as investigações a que tenho 

procedido, apoiadas nas que já fizera o sábio acadêmico francês Boussingault na 

Colômbia, me deram a íntima convicção de que a causa de semelhante enfermidade nos 

chapadões apenas habitados junto às cabeceiras dos córregos ou olhos dágua, não é 

outra senão a de serem essas águas, em geral junto às nascentes, mui carregadas de 

certos sais e não convenientemente batidas e arejadas, condições uma e outra que só 

perdem por meio da distância dos encanamentos feitos com pedra ou tijolo; os quais, se 

há altura suficiente, se fazem com pequenas cachoeiras ou saltos, e se não há, com 
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fundo desigual, onde a água vá saltitando e arejando-se. No encanamento das águas-

livres em Lisboa, há dois canais paralelos, dos quais sómente um serve, em quanto se 

limpa o outro, donde ao cabo de algum tempo, se tiram como telhas de sarro ou 

sedimento deixado pelas águas. Ora, nos nossos sertões, o fato das virtudes dos 

encanamentos distantes se comprova pela própria experiência; pois não adquirem papos 

os indivíduos que bebem, já nos ribeirões, das mesmas águas que os deram aos que 

delas beberam nas nascentes, especialmente se estas têm lugar em terrenos de certa 

argila xistosa. 

Cingindo-me agora ao supra mencionado Aviso de V. Exa. de 14 de junho, cumpre-

me tratar das comunicações, e da maneira como desde já os colonos e todos os 

aviamentos poderiam ser até essas paragens transportados. Nada mais fácil do que tirar 

partido dos próprios meios de condução hoje empregados, desde o extremo da estrada 

de ferro da província de S. Paulo, que sem demora chegará à Casa Branca. Por onde vão 

carros de sal, levando às vezes mais de cento e vinte arrobas de pêso, e tendo as rodas 

fixas ao eixo, bem poderão ir caravanas de carroças de quatro rodas, como as da Com-

panhia União e Indústria, com toldos, puxados por menos juntas de bois, conduzindo 

famílias dos colonos e sendo êstes os próprios carroceiros, apeando-se todos os 

indivíduos nos passos difíceis e trabalhando juntos por arrancar e aplanar qualquer 

irregularidade causada pela chuva precedente. O caminho por Uberaba é todo de 

chapadões, saníssimo e os pastos para os bois bastante bons e gratuitos. Urna junta de 

bons bois não custa aqui muito mais de 50$OOOr., e uma vaca de açougue 16 a 18; de 

modo que a carne e muito barata, e a caça não falta, nem peixe nas três lagoas vizinhas, 

e das frutas do pais se poderia obter muito bons vizinhos. 

Em todo caso, Exmo. Sr., uma paragem, da importância desta, que, pela bondade de 

seu clima e sua fertilidade, recomendaria no estrangeiro o Brasil todo, que pela sua 
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posição favoreceria notavelmente o desenvolvimento do comércio interno de tôdas as 

províncias, e que (quando viesse a ser a sede do govêrno) afiançaria nos séculos futuros 

a segurança e unidade do Império, parece-me que é digna de merecer desde já a devida 

atenção dos podêres públicos do Estado, fazendo convergir para ela tôdas as 

comunicações, começando pela continuação da estrada de Pedro 20, levando-a talvez de 

preferência pelo Paraopeba, Rio S. Francisco e Urucuja, cujas cabeceiras se acham mui 

perto desta vila. Também a linha da Casa Branca se poderia desde já para esta paragem 

encaminhar, seguindo algumas vertentes, a buscar, pelo caminho mais fácil, a foz do 

Corumbá no Parnaíba, para subir depois aquêle rio e o S. Bartolomeu, até as cabeceiras 

dêste. Eu julgo, Exmo. Sr., que, se fôsse necessário, até por unia lei aplicável as próprias 

estradas de ferro provinciais, devíamos de todo abandonar o sistema de as decretar e 

conceder para unir entre si povoações, ainda de insignificante comércio e tráfico, com 

grandes gastos de aterros e desaterros, aplanando montes e vales, e que nos conviria 

adotar de preferência o princípio de ir beirando os rios, sem nenhuns gastos de 

nivelamento, e com muito maior proveito da agricultura em geral. como sucede á que 

segue o vale do Paraíba. E creio firmemente que nesta quase preferência das margens 

dos rios, ajudando assim a natureza, que se limitou a abrir os leitos, mais ou menos 

nivelados, deixando cachoeiras, que mais custaria a quebrar do que a vencer 

lateralmente pelas estradas de ferro, está o grande segrêdo do desenvolvimento das 

mesmas estradas de ferro no Brasil; pois novas cidades, muito mais importantes que as 

atuais, poderão vir a surgir ao lado delas como por encanto. Isto não obstaria a que 

dessas grandes artérias se fizessem divergir ramais para as cidades vizinhas, mais ou 

menos importantes, Deus guarde a V. Exº Ilmo. E Exmo. Sr. Thomaz José Coelho de 

Almeida, Ministro e secretário de Estado dos Negócios da Agricultura. 

Visconde de Porto Seguro. (Coleção Brasília, 1960, pp. 166 – 171) 
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ANEXO III 

 

N. 71 — 1891 

 

Autoriza as despesas necessárias para exploração a demarcação da superfície de 

14.400 quilômetros quadrados no Planalto Central do Território da República - de 

acôrdo com o art. 3º da Constituição Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as despesas necessárias para 

mandar, sem perda de tempo, explorar e demarcar no planalto central do terrItório da 

República, em situação que fique, quanto possível, eqüidistante dos pontos extremos do 

mesmo território, a superfície de 14.400 quilômetros quadrados. pertencente à União, de 

acôrdo com o art. 35 da Constituição Federal. 

Parágrafo único, O Govêrno dará à Comissão que nomear para a execução dêsse 

trabalho as instruções necessárias, incumbindo-lhe de apresentar com relatório 

circunstanciado, contendo tôdas as informações e esclarecimentos úteis, a planta 

completa de tôda 

superfície demarcada, e indicação do local que lhe parecer preferível para assento da 

futura capital. 

Art. 20 Aprovados pelo govêrno os trabalhos da comissão, e escolhida a área em que 

deva ser construída a cidade que será a capital federal, abrirá o mesmo govêrno 
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imediatamente concorrência, no pais e no estrangeiro, a propostas para a construção dos 

edifícios públicos necessários à instalação da nova capital, contratando afinal, depois de 

maduro exame das respectivas propostas. com quem mais vantagens oferecer; contanto 

que seja emprêsa nacional legalmente constituída, ou estrangeira autorizada a funcionar 

no pais, e ofereça quer uma, quer outra, todos os requisitos de idoneidade. 

§ 1º Os proponentes, além das provas de sua idoneidade e de outros esclarecimentos 

que lhes possam ser exigidos, deverão instruir suas propostas com projetos e plano geral 

da futura cidade, desenhos e plantas de ruas, praças, fontes, logradouros, etc., plantas e 

perfis dos edifícios públicos que se propuserem Construir, atendendo-se, em tudo, com 

o devido rigor, às prescrições da higiene e às regras da estética e da arte. 

§ 2º Para poupar encargos maiores ao Tesouro da União, fica ainda o govêrno 

autorizado a estipular, em favor da emprêsa cuja proposta fôr proferida, as seguintes 

concessões: 

1º) De terrenos até à superfície de trinta e seis quilômetros quadrados no local em 

que tiver de ser assente a futura capital; ficando, porém, salvo à União o direito de, em 

todo o tempo, e independentemente de indenização, apropriar-se, dentro da área 

concedida. de qualquer porção, não edificada, de que vier a precisar para fins de 

necessidade, ou utilidade pública; 

2º) De vias-férreas, de navegação fluvial ou de qualquer sistema de viação para 

comunicar a capital com os diversos Estados da União; 

3º) De carris urbanos, de suprimento de água, de esgôtos de excreto, águas servidas 

e pluviais, de rêdes telefônicas e de outros serviços tendentes a satisfazer, na futura 

capital, as comodidades reclamadas pela civilização; 

4º) De isenção de décimas, por determinado tempo, ou de quaisquer impostos 

relativos aos prédios que forem construídos, até ao têrmo do prazo de dez anos, 
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contados da data da inauguração da futura capital. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das sessões, 29 de julho de 1891. - Nogueira Paranaguá. - Severino Vieira. - 

Nina Ribeiro. - Astolpho Pio. - Pires Ferreira. -Lamounier Godofredo. - Bellort Vieira. - 

Marciano de Magalhães  - Caetano de Albuquerque. - Guimarâes Natal. - Cassiano do 

Nascimento.- F. Badacá.- Augusto de Freitas. - Anfrisio Fialho. - Ignácio Tosta. -   

Fernando Simas. - Rodrigues Fernandes. - Cantão. 

 

(Anais da Câmara dos Deputados, 1891, vol. 1, p. 650, sessão de 30 de 

julho de 1891). 
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ANEXO IV 

 

 

DECRETO Nº 4.494—DE 18 DE JANEIRO DE 1922 

 

 

Determina que a pedra fundamental da Capital Federal seja lançada no planalto de 

Goiás, no dia 7 de setembro de 1922, e dá outras providências. 

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil: 

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanciono a resolução seguinte: 

Art. 1o. A Capital Federal será oportunamente estabelecida no planalto central da 

República, na zona de 14.400 quilômetros quadrados que, por fôrça do art. 3º da 

Constituição Federal, pertencem á União para êsse fim especial já estando devidamente 

medidas e demarcados. 

Art. 2o. O Poder Executivo tomará as necessárias providências para que, no dia 7 de 

setembro de 1922, seja colocada no ponto mais apropriado da zona a que se refere o 

artigo anterior a pedra fundamental da futura cidade, que será a Capital da União. 

Art. 3o. O Poder Executivo mandará proceder a estudos do traçado mais conveniente 

para uma estrada de ferro que ligue a futura Capital Federal a lugar em comunicação 

ferroviária para os portos do Rio de Janeiro e de Santos, bem como das bases ou do 

plano geral para a construção da cidade, comunicando ao Congresso Nacional, dentro de 
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um ano da data dêste decreto, os resultados que obtiver. 

Art. 4o. Para a execução dêste decreto fica o Poder Executivo autorizado o abrir os 

créditos necessários, 

Art. 5o. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1922, 

EPITÁCIO PESSOA. 

(Coleção das Leis da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1922, vol. 1, Atos do 

Poder Legislativo, p. 37). 


