
Foi projetada para ser a capital administra-
tiva do país, é dividida em setores, cada qual 
destinado a determinado segmento social e 
função. Construída em local previamente es-
colhido, em aproximadamente três anos, é si-
tuada no centro geográfico de sua nação. Nas 
palavras da egiptóloga Iara Kern e do profes-
sor Ernani Figueiras Pimentel, está descrita 
uma importante cidade, que além de marcar 
a história, possuiu grande influência política 
e ideológica. 

A definição parece não deixar dúvidas: 
trataria-se de Brasília. No entanto, a capi-
tal brasileira não seria a única a se encaixar 
perfeitamente no texto. Em realidade, Iara 
e Ernani, no livro Brasília Secreta – Enigma 
do Antigo Egito, utilizam a simples descrição 
para iniciar uma interessante comparação 
entre Brasília e Akhetaton. 

Akhetaton foi fundada no Antigo Egito há 
cerca de 3.400 anos pelo faraó Akhenaton, 
o nono rei da XVIII dinastia egípcia, 
antes chamado de Aménofis IV. Ao 
construir a cidade o Faraó bus-
cava a unificação do Egito, 
além do aumento de sua 
influência política. Ao 
afastar a capital 
dos centros 
sacerdotais 

de Amon, o líder da nação pretendia dimi-
nuir o poder dos sacerdotes, que crescia 
a ponto de ameaçar a soberania do faraó. 
Akhenaton já era questionado por ser con-
siderado apático politicamente, se opondo 
a guerras e conquistas, tão comuns ao povo 
egípcio. 

A trajetória política de Brasília não passa, é 
claro, por disputas sacerdotais. No entanto, 
a sua função de unificação do país é clara. 
Ernani Pimentel explica que, ao mover a ca-
pital, Akhenaton buscava se libertar da cor-
rupção que havia invadido os templos. Po-
de-se dizer que o trabalho de Juscelino, ao 
retirar o centro político do Rio de Janeiro, 
foi o mesmo. “Toda a nossa tradição de cor-
rupção estava centrada no Rio, a vinda para 
Brasília aproximou a capital do Brasil intei-
ro e trouxe independência ao presidente”, 
explica. O professor acrescenta ainda que a 
corrupção sempre existiu, mas demorava a 

vir à tona. Para ele, Brasília permitiu que 
“toda essa podridão” ficasse mais visí-

vel, ajudando em sua erradicação. 
Para finalizar essa visão, Erna-

ni filósofa: “Todas as outras 
cidades eram túmulos de 

corrupção, a escon-
diam. Brasília colo-

cou a corrupção a 
céu aberto”. 

 A trajetória das cidades ao longo dos séculos  

De Akhetaton a Brasília
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As semelhanças ideológicas são muitas. A 
relação entre os líderes das respectivas na-
ções, também. No entanto, é importante, 
para solidificar a ligação entre as cidades, 
que dados concretos e factuais sejam apre-
sentados. A comparação sai do campo subje-
tivo, no qual crenças pessoais podem interfe-
rir, e passa para a matemática e arquitetura, 
nas quais indícios mais palpáveis continuam 
demonstrando as afinidades. 

Na parte arquitetônica, um dos aspectos 
mais explorados por estudiosos, entusiastas, 
místicos, numerólogos e espiritualistas é a 
enorme quantidade de pirâmides e formas 
triangulares encontradas em Brasília, o que 
demonstra, no mínimo, uma forte influência 
da antiga arquitetura egípcia no mundo atual.

A arquitetura que aproxima Brasília e Akhetaton  

A Ermida Dom Bosco, a pirâmide da CEB (atualmente demolida), a Torre de TV, o Templo 
da Boa Vontade são alguns exemplos nos quais se identifica o clássico formato piramidal. Já 
em outros prédios, as formas são mais sutis, mas não menos numerosas. O Teatro Nacional, a 
maior construção piramidal da 
cidade, comparada à Grande 
Pirâmide de Kéops, é um dos 
exemplos nos quais a cume-
eira, ou seja, o ápice não apa-
rece. Esse tipo de constru-
ção também era comum nas 
antigas civilizações: eram 
deixadas inacabadas, com o 
significado de que apenas 
Deus é completo. 
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Um dos monumentos históricos que chama a 
atenção em Brasília é o Memorial JK, local no 
qual a trajetória de Juscelino Kubitschek está 
ilustrada em fotos, textos e antigos objetos, 
além de ser o abrigo dos restos mortais do ex-
-presidente. Curiosamente, JK se encontra en-
terrado em uma edificação que em muito lem-
bra as tumbas dos faraós. O professor Ernani 
esclarece que o memorial possui o formato de 
uma mastaba, a forma mais antiga dos elabo-
rados sepulcros de sacerdotes e faraós.  

Nas comparações arquitetônicas, Iara e Er-
nani, vão ainda mais longe. No livro Brasília 
Secreta lê-se: “Como no Antigo Egito quase 
tudo era subterrâneo, em Brasília, muitos 
templos igrejas e edifícios são subterrâneos”. 
Essa tradição foi, apenas em parte, quebrada 
por Akhenaton. Em sua cidade, o faraó, cren-

te no Deus Sol como deus único, criou o seu 
templo religioso mais importante aberto aos 
raios solares.

Ernani explica que a Catedral segue o mes-
mo princípio. Apesar de ter a sua entrada 
por um túnel escuro e possuir áreas subter-
râneas ligando a cúria, à sacristia e ao batis-
tério, possuía, antes de sua revitalização, vi-
dros transparentes, que permitiam a entrada 
dos raios solares. “No Egito inteiro, em toda a 
sua história, os templos eram construídos de 
maneira que a parte mais sagrada era sub-
terrânea, todos os templos eram assim. Em 
Akhetaton o templo era aberto a sol, contrá-
rio a todos os outros templos do Antigo Egi-
to. E aqui em Brasília o templo é a Catedral, 
e ela é aberta ao sol”, completa o professor. 



A egiptóloga e o professor relacionam ainda as oito esculturas dos apóstolos na entrada da Ca-
tedral Metropolitana aos antigos deuses egípcios, que sempre eram representados em grandes 
esculturas nas entradas das construções religiosas do Egito. 

Outra similaridade na planta das cidades é 
que suas asas são cortadas por largas ave-
nidas, nos sentidos leste-oeste e norte-sul. 
Nesse aspecto, Ernani explica: “As duas têm 
em sua parte central uma avenida com mais 
de cem metros de largura, o que não deixa 
de ser surpreendente, porque só a existência 
de uma rua desse tamanho em pleno Antigo 
Egito, já é algo a se estudar”. 

Ernani Pimentel acrescenta que, ao escre-
ver o livro junto a Iara, buscava trazer as se-
melhanças entre as cidades de forma mais 
objetiva, de modo que todos pudessem vê-
-las com a clareza que ele mesmo as via. 

No início da pesquisa pelo mapa da cidade 
de Akhetaton, Ernani se sentiu frustrado. Vi-
sitando museus em todos os cantos do mun-
do, os traçados encontrados eram diferentes 
e não possuíam relação com o desenho bra-
siliense. Por uma coincidência, o professor 
acabou descobrindo que os mapas encontra-
dos eram pedaços de um único documento, 
unidos para uma exposição itinerante sobre 
os faraós. Nesse momento, a relação entre as 
duas cidades se tornou óbvia. Ernani expli-
ca que o traçado curvo das asas norte-sul de 
Brasília originalmente seria reto e a modifi-
cação ocorreu pela disposição do terreno. A 
cidade, em virtude dessa mudança, possui o 
formato de um pássaro em voo para o leste, o 
mesmo desenho que determina a as frontei-
ras de Akhetaton. “Na comparação entre as 
cidades descobrimos que as duas têm 16 km 
de uma ponta da asa a outra, a envergadura é 
a mesma”, acrescenta o especialista. 



Akhetaton foi inicialmente batizado de Amenófis IV e não estava destinado a ser faraó. Foi um jovem 
franzino, fraco e dado ao intelectualismo e aos estudos sacerdotais, bem como aos ocultismos e mis-
térios estudados pelos nobres egípcios. Amenófis não se destacava nos  esportes e lutas, o que fazia 
com que seu pai, o faraó Amenófis III o desprezasse em detrimento do irmão mais velho Tutmés. 

A família faraônica era mais próxima do deus Aton, uma entidade pouco conhecida no Antigo Egito 
e lutava para diminuir o poder dos sacerdotes do deus Amon. Os templos de Amon haviam se torna-
do centros de corrupção e abuso. Quem propiciou essa aproximação da realeza foi Amenófis IV, por 
meio de seus estudos sobre Aton, o deus do sol. 

Quando Tutmés morreu, seu irmão mais novo assumiu o trono e buscou instituir a crença em um deus 
único, descentralizando o poder dos sacerdotes. Entre as suas ações podemos destacar a mudança de 
seu nome para Akhenaton e a construção de uma nova capital. As mudanças propostas pelo faraó, re-
voltaram o povo, tão ligado às tradições e fez com que sua popularidade diminuísse vertiginosamente.

Com a rejeição a Akhenaton, os sacerdotes corruptos aproveitaram para envenenar a nação contra 
seu líder e estigmatizá-lo como herege. Quando o faraó morreu, seu legado se perdeu e seu filho Tu-
tankamon assumiu o poder sob a tutela de um general, que voltou a cultuar o deus Amon. 

O motivo pelo qual não ouvimos falar em Akhenaton é simples. No Antigo Egito, um faraó conside-
rado herege deveria ser banido da história e do mundo, material e espiritual. Sua cidade foi destruída 
e o seu nome apagado em todos os locais no qual havia sido referenciado. Além de ser um grande 
desprestígio, esse ato impediria que Akhenaton revivesse para a vida eterna, pois estaria para sem-
pre esquecido na história. 

QUEM FOI AKHENATON?

Semelhanças ou influências 

Todas as semelhanças arquitetônicas, no 
entanto, não provam que existe uma liga-
ção milenar entre as cidades. Para os maio-
res entusiastas uma possível transcedência 
espiritual entre Brasília e Akhetaton, surge 
como uma plausível explicação para as se-
melhanças. No entanto, o arquiteto e profes-
sor da Faculdade a Arquitetura e Urbanismo 
da UnB, Frederico Flósculo, busca dar um ar 
mais realista, sem, contudo, negar as diver-
sas afinidades entre as capitais planejadas. 

De acordo com o especialista, a “misterio-
sa” correspondência pode ser explicada por 
questões de praticidades arquitetônicas. 
Desde o início das cidades, há um tipo de 
“geometria sagrada” — certas proporções 

que, como a áurea, são usadas pelas religiões 
e pelos arquitetos em diversas construções 
significativas ao longo da história. Flósculo 
explica que o mesmo aconteceu em Brasília, 
de forma que as similaridades encontradas 
entre as duas cidades estudadas não são uma 
particularidade. 

O arquiteto acredita que esse tipo de misti-
cismo surge como uma tentativa do ser hu-
mano de se conectar com algo maior. Há uma 
busca de referências com a Antiguidade para 
que possamos nos sentir parte da história. “A 
gente se vê em uma grande família, de gran-
des pessoas, de grandes realizações, de gran-
des tempos”, completa.
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Fonte: Akhenaton – A revolução espiritual 
do Antigo Egito de Roger Bottini Paranhos

Imagens cedidas pelo  
professor Ernani Pimentel


