
Brasília existia antes dos traços, dos tratores, dos planos e dos pilotos. Brasília existia na terra, 
nas flores, águas, frutos, aldeias, animais e seres da natureza que a gente nem sabe o nome. Era 
um local (território no mapa) sem lugar ( com dia de batismo, idéia de construção e projeto 
político na história). A aldeia vinha antes da idéia. E mesmo quando a cidade se fez Capital 
havia antes um Goiás com suas marcas sertanejas e jeito de ser.

Até que a nave de concreto, aço e parlamento chega. A organização habita um organismo. O 
organismo tenta sobreviver para que a organização não se afaste tanto da vida. E a cidade nasce 
de muito suor. Os primeiros não são primários. O primitivo não é o atraso, mas a base que 
justifica o presente. Pioneiros por ser a primeira mão na obra. A primeira massa na catedral do 
cerrado.

Brasília é este ponto no centro. Fez-se a soma de muitos e, ao mesmo tempo, é plural do 
singular. da diferença que é ser brasileiro mestiço e misturado no cristal do país, no caldeirão 
que tempera muitas faces, sotaques, cores, culturas, aromas, paisagens e cheiros. 

O próprio traço de Lúcio Costa admitiu seu estado intuitivo de uma idéia que lhe tomou 
apaixonadamente: "o gesto primário de quem assinala um ponto". O próprio sinal da cruz. Não a 
cruz do martírio, mas a da ressurreição. Este símbolo da entrega total entre criaturas e criadores, 
A terra da promissão em luta contra o império das promissórias que não merecem habitar essa 
utopia. E por isso são expulsos do sonho como crianças se adulteram quando viram adultos e 
perdem o poder de se encantar com o mundo e o amor das pessoas e seres vivos. A cidade nunca 
estará pronta, pois quem tem princípios não terá fim. As gerações reinventam outros sentidos. 
Os olhares reformatam outras luzes, ângulos e temas para o registro das mutações. E por mais 
que as cenas, os cenários, os fatos, as coisas, as figuras e paisagens se alterem sempre haverá o 
brasiliense como foco central de todo sentido da cidade: seja o poder que passa pelas efêmera 
circunstância dos cargos, funções e mandatos; seja o poder que permanece pelo simples fato de 
existir no que fica, resistir no que marca e insistir no que ama e se entrega, sem esperar nenhum 
retorno para tal doação. A cidadania que se dá em quem se doa. Desse brasiliense, eterno 
candango, se refaz a matéria-prima que reconstrói a cidade. Desse compromisso de arte e 
carinho a fotografia de Rico retoma hoje o pioneiro de antes. Temos sempre uma Brasilia nova 
para fazer. 

Estes pioneiros não param de chegar. Se antes era poeira, saco de linhagem e a vontade de 
existir de novo. Hoje as malas de couro podem virar e-mails de coragem. Continuamos na 
mesma força de construção. Principalmente porque ainda não realizamos o sonho do novo país 
que se pensava como projeto fraterno e solidário que seria realizado em sua nova capital, síntese 
de raças e de regiões, pulsando o rural e o urbano, a ruptura e a tradição, o sentimento e a razão, 
carne e espírito. 

Se o espaço generoso de convivência às vezes angustia, se o céu imenso às vezes parece 
“esmagar” quem vivia nas sombras das estreitas ruas, se o tempo conta diferente para dar espaço 
a um estar consigo que pode incomodar quem se escondia nos agitos, se falta o mar, se falta a 
montanha, se falta isso ou aquilo, eis a chance que a cidade nos dá para uma redescoberta. E até 
esses novos pioneiros de si a cidade oferece uma chance. Também somos candangos pelo 
espírito. E assim também a cidade se dá a quem se dá.

Esses candangos de vida constroem a cidade todo dia. Fazem com que a extraordinária luz 
cortante do céu se reflita na transparência dos atos políticos. Exigem que a verdade circule como 
as águas emendadas alimentam a conexão das maiores bacias do país. Cria o brasiliense pelo 
plural dos muitos brasileiros e estrangeiros convivendo aqui. 

È por isso que um sonho anunciou esta cidade. A idéia veio depois. E com ela o suor de um 
povo foi semeando a obra. Enquanto construía este povo se fazia. Mostrava o quanto era 
possível criar e o tanto de fibra e paixão que possuía. Mostrava que o desafio existia, porém a 
determinação mais crescia enquanto a cidade deixava o papel, o barro, a máquina, o desenho e 



sua promessa vazia. A obra veio depois. Pelo corpo sem nome de artífices e mártires sugados 
pela fúria de mostrar a carne da cidade que se erguia.  

A alma ainda nascia para ser o sonho em construção. A alma era o feto de um fato parido à sua 
revelia. Desta alma nunca pronta por ser coisa de todo dia. A cidade como tantas outras 
precisava da dor e da festa para anunciar seu valor embora com mais valia.  

Eternos candangos, sempre pioneiros na busca da cidade plena, sem muros entre planos e 
periferias, a tantas outras reparava, fantasmas e fantasias, laranjas, jatos, jetons, jogos, jugos, 
orgias, conchavos, propinas, lobos & lobbies, comícios e comissões, brilhos, bijuterias. É o 
preço que se paga por ser ponte de travessia. Por ser cidade sonhada, piloto de um lugar sem 
nome, terra que se queria. Mais justa, solidária e comum, cidade de muitas vias. 

Cidade de muitas raias, cidade de muitas rotas às vezes brota sem guias. Desafia seus contrários, 
desagrada, contraria. Provoca o vago e o vigia. Desarma o choque e a chefia. Cidade de muitos 
claros com mistérios de pele sombria. Cidade que se reinventa no candango de hoje, de sempre 
e de todo dia. Filhos eternos de uma diária utopia.
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