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O VIRUS PERIFERIA se desenvolve em 3 narrativas 
sincrônicas entrelaçadas: na página da esquerda, uma 
narrativa visual e poética; na página da direita, na co-
luna da esquerda, um recorte-recriação do livro Os 
Sertões de Euclides da Cunha e na coluna da direita, 
um texto sobre o conceito de periferia, construído a 
partir das 3 partes do livro de Euclides. 

Os Sertões, livro de 1902, de Euclides da Cunha, é uma 
rara narrativa de um épico periférico, mesmo que 
contada a partir de uma ótica centralista. Os Sertões 
narra a história da destruição, no sertão da Bahia, no 
meio do Brasil, da nação de Canudos. Durante muitos 
anos, Antonio Conselheiro vagou pela região árida do 
nordeste brasileiro, caminhando por fazendas, peque-
nas cidades e pela mata rasteira da caatinga. Conse-
lheiro e seus homens, se deparando com uma fazenda 
abandonada, fundaram uma comunidade que recebia 
os Homens castigados pelas condições de vida e pelo 
trabalho no território miserável. A figura de Anto-
nio Conselheiro adquiriu dimensões messiânicas e a 
promessa de salvação divina reedita, nos trópicos, às 
avessas, o mito sebastianista.

A imprensa, os fazendeiros e a novíssima república 
brasileira enxergaram Canudos como uma ameaça à 
ordem. A organização da campanha para destruir a 
comunidade foi a primeira grande demonstração de 
força do Estado. O centro nasce destruindo a perife-
ria. Nosso recorte aqui é a periferia da periferia. Os 
territórios periféricos nos países subdesenvolvidos. 
Suas definições e suas histórias podem ser contadas 
como uma analogia de Os Sertões, que é dividido em 
três partes: a Terra, o Homem e a Luta. Baseado nessa 
estrutura, sugere-se que levantêmos 3 perguntas ab-
solutamente contemporâneas: o que é a Terra perifé-
rica, quem é o Homem periférico, o que é a Luta da 
Periferia?
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Com todas as cartas, com todos os mapas interiora-
nos em punho, não encontramos nenhuma terra peri-
férica. Se sacarmos um compasso e um lápis podemos 
construir outros mapas, com outros centros e outras 
periferias; com parcos conhecimentos cartográfi-
cos verifica-se que o centro e a periferia do mundo 
não está em nenhum lugar mas em toda parte. Basta 
uma coordenada geográfica, para desenharmos uma 
projeção azimutal de uma periferia, deformada em 
função de um centro com a planificação da esfera do 
planeta. Esses centros e essas periferias espaciais não 
nos indicam o caminho para a terra periférica, ape-
nas para sempre-novos lugares que podem a qualquer 
momento se mutar em periferia e centro. A periferia 
não é, assim, uma interpretação das cartas, de nossos 
mapas; não é uma geometria.

Ao tentarmos delimitar a periferia fisicamente, ela nos 
escorre pelas mãos. Como a geologia, a hidrologia e a 
geografia; as construções humanas, que hoje estrutu-
ram todo o território do mundo, não têm elementos 
espaciais que criam, eles mesmos, limites (seja através 
de seus programas ou de sua materialidade) de uma 
periferia e de um centro. Em essência, hoje, em um 
território todo transformado, o mundo é uma cidade: 
sua configuração espacial não tem fronteiras claras. 
Não se pode dizer, portanto, onde é o centro de uma 
aglomeração urbana porque esses limites espaciais 
são abstratos e o centro não se transforma, de fato, em 
periferia, ao cruzar uma rua, muito menos ao atraves-
sar um rio.

Muitas vezes reconhecemos a periferia por nomes. 
Nomes de continentes inteiros ou de bairros. Não 
seria a África uma periferia? Ou não seria o Bronx, 
em Nova Iorque, ou mesmo a Rocinha, no Rio de 
Janeiro, periferias? O senso comum considera estes 
lugares como periferias. Mas por que o consideramos 
assim? Que conceito espacial justifica todos esses lu-
gares como periferias e estariam essas diversas situ-
ações em igualdade; em outras palavras, todas estas 
periferias se equiparam, se igualam? Na realidade, o 
fato que nos permite nomear lugares e qualificá-los 
transcende o seu espaço. A periferia não é determina-
da pelo lugar em si, mas através da relação do lugar 
com o mundo e com o Homem.

A economia cunhou o termo países periféricos para 
descrever nações com economias capitalistas pouco 

“(...) Abordando-o, compreende-se que até hoje escas-
seiem sobre tão grande trato de território, que quase 
abarcaria a Holanda (9º 11’ — 10º 20’ de lat. e 4° — 3° 
de long. O.R.J. ), notícias exatas ou pormenorizadas. 
As nossas melhores cartas, enfeixando informes escas-
sos, lá têm um claro expressivo, um hiato, Terra ignota, 
em que se aventura o rabisco de um rio problemático 
ou idealização de uma corda de serras.”  

“(...) Martius por lá passou, com a mira essencial de ob-
servar o aerólito, que tombara à margem do Bendengó e 
era já, desde 1811, conhecido nas academias européias, 
graças a F. D. Mornay e Wollaston. Rompendo, porém, 
a região selvagem, desertus australis (deserto austral), 
como a batizou, mal atentou para a terra recamada de 
uma flora extravagante, silva horrida (selva horrível), 
no seu latim alarmado. Os que o antecederam e sucede-
ram palmilharam, ferretoados da canícula, as mesmas 
trilhas rápidas, de quem foge. De sorte que sempre evi-
tado, aquele sertão, até hoje desconhecido, ainda o será 
por muito tempo.

O que se segue são vagas conjeturas. Atravessamo-lo no 
prelúdio de um estio ardente e, vendo-o apenas nessa 
quadra (período, época), vimo-lo sob o pior aspecto. O 
que escrevemos tem o traço defeituoso dessa impressão 
isolada, desfavorecida, ademais, por um meio contra-
posto à serenidade do pensamento, tolhido pelas emo-
ções da guerra. Além disto os dados de um termômetro 
único e de um aneróide suspeito, misérrimo arsenal 
científico com que ali lidamos, nem mesmo vagos li-
neamentos darão de climas que divergem segundo as 
menores disposições topográficas, criando aspectos dís-
pares entre lugares limítrofes.”

“(...) A luta pela vida, que nas florestas se traduz como 
uma tendência irreprimível para a luz, desatando-se os 
arbustos em cipós, elásticos, distensos, fugindo ao afo-
gado das sombras e alteando-se presos mais aos raios 
do Sol do que aos troncos seculares - ali, de todo oposta, 
é mais obscura, é mais original, é mais comovedora. 
O Sol é o inimigo que é forçoso evitar, iludir ou com-
bater.” 

“(...) A travessia das veredas sertanejas é mais exaus-
tiva que a de uma estepe nua (terreno de zonas frias e 
secas, típico do sudeste da Europa). Nesta, ao menos, 
o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a 
perspectiva das planuras francas.

A TERRAOS SERTÕES
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desenvolvidas, submetidas, financeiramente e produ-
tivamente, aos países centrais. Esta noção, usada como 
analogia, possibilita uma associação de conceitos, de 
esferas complementares; e que nomeiam e diferen-
ciam as periferias: afirma-se, assim, a existência de 
uma periferia da periferia. Se por um lado, o conceito 
econômico privilegia a escala global, da relação inter-
nacional entre nações, a denominação de uma perife-
ria da periferia formula um objeto concreto, que nos 
é sensível a cada lugar, para cada indivíduo.

Ao norte de Paris, além do Stade de France, adentra-
se a um território pouco conhecido pelos milhões 
de turistas que passam pela cidade de Paris todos os 
anos, a comuna de Saint-Denis. As construções não 
lembram os cartões postais da metrópole:  Saint-De-
nis é a periferia do centro. Algumas milhares de qui-
lômetros dali, nas margens do poluído Rio Pinheiros 
na cidade de São Paulo, um Shopping Center de luxo, 
vende todas as novas tendências internacionais, de 
famosos objetos de design vindos de Milão aos ves-
tidos saídos dos desfiles de Paris. Na margem deste 
rio, constrói-se o centro da periferia do mundo. Pou-
co distante dali, e também não longe da colina histó-
rica de fundação da cidade, seguindo o percurso do 
Rio Pinheiros até desaguar no Rio Tietê, após subir 
suas águas em direção ao leste até a foz do Tamandu-
ateí, a poucos quilômetros, penetra-se no córrego dos 
Meninos. Nas Margens do córrego, hoje convertido 
em esgoto a céu aberto, parcialmente sobre palafitas, 
encontra-se a favela de Heliópolis, a maior favela da 
maior metrópole do Hemisfério Sul.

A favela de Heliópolis está na periferia econômica do 
mundo. Mas o que nos permite afinal dizer que ela é 
uma periferia na periferia do mundo? Que conceito 
e que visão do espaço permite que ela seja assim con-
siderada? O que podemos, então, dizer que está no 
centro do mundo, o que está no centro da cidade?

Ao passo que a caatinga o afoga; abrevia-lhe o olhar; 
agride-o e estonteia-o; enlaça-o na trama espinescente 
e não o atrai; repulsa-o com as folhas urticantes, com o 
espinho, com os gravetos estalados em lanças.”

“(...) As favelas, anônimas ainda na ciência — ignora-
das dos sábios, conhecidas demais pelos tabaréus — tal-
vez um futuro gênero cauterium das leguminosas, têm, 
nas folhas de células alongadas em vilosidades, notáveis 
aprestos de condensação, absorção e defesa. Por um 
lado, a sua epiderme ao resfriar-se, à noite, muito abai-
xo da temperatura do ar, provoca, a despeito da secura 
deste, breves precipitações de orvalho; por outro, a mão, 
que a toca, toca uma chapa incandescente de ardência 
inaturável. 

Ora, quando ao revés das anteriores as espécies não 
se mostram tão bem armadas para a reação vitoriosa, 
observam-se dispositivos porventura mais interessantes: 
unem-se, intimamente abraçadas, transmudando-se em 
plantas sociais. Não podendo revidar isoladas, discipli-
nam-se, congregam-se, arregimentam-se. São deste nú-
mero todas as cesalpinas e as catingueiras, constituindo, 
nos trechos em que aparecem, sessenta por cento das ca-
atingas; os alecrins-dos-tabuleiros, e os canudos-de-pito, 
heliotrópios arbustivos de caule oco, pintalgado de bran-
co e flores em espiga, destinados a emprestar o nome ao 
mais lendário dos vilarejos...” 

“(...) Quando (as secas) não se prolongam ao ponto de 
originarem penosíssimos êxodos, o homem luta como as 
árvores, com as reservas armazenadas nos dias de abas-
tança e, neste combate feroz, anônimo, terrivelmente 
obscuro, afogado na solidão das chapadas, a natureza 
não o abandona de todo. Ampara-o muito além das ho-
ras de desesperança, que acompanham o esgotamento 
das últimas cacimbas. 

Ao sobrevir das chuvas, a terra, como vimos, transfigu-
ra-se em mutações fantásticas, contrastando com a de-
solação anterior. Os vales secos fazem-se rios. Insulam-
se os cômoros escalvados, repentinamente verdejantes.” 

“(...) A natureza compraz-se em um jogo de antíteses. 
(...) Da extrema aridez à exuberância extrema...” 

“(...) O martírio do homem, ali, é reflexo de tortura 
maior, mais ampla, abrangendo a economia geral da 
Vida. Nasce do martírio secular da terra...”
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O Homem eternamente constrói uma imagem do 
mundo e também uma imagem de si mesmo. A ima-
gem de si é o centro do mundo que o Homem for-
talece e cultiva. A periferia é aquilo que não é reco-
nhecível no mundo, ela não está presente na ideologia 
das nações, não existe no imaginário que constrói as 
cidades. A periferia não é o vazio deixado pela cidade, 
muito menos a excreta de sua produção, ela é o ele-
mento que se contrapõe a esses vazios. Uma condição 
sempre temporária.

A cidade é para a ótica centralista energia que flui, 
capital aplicado. Por outro lado, a cidade tem para 
o Homem periférico outro valor. Há mais dispari-
dades dentro da periferia que na sua contraposição 
com o centro. Ao contrário da textura homogênea da 
cidade-mundo vista nas telas dos computadores e das 
televisões, um deleite sensual na interface do Google 
Earth ou no noticiário da CNN, a periferia não é uma 
só. As narrativas dos jornais resolvem a cidade, apa-
gam as contradições existentes, proporcionam ima-
gens reconhecíveis: são histórias de mundos centrais, 
narrativas incapazes de incluir o homem periférico 
na periferia da periferia. São um ato violento de apa-
gar a possibilidade de sua existência.

O centro oprime a periferia, e esta se aperta numa 
autofagia, seu estado é precário enquanto elemento 
sempre novo. Sua construção é constante, antiga an-
tes mesmo de qualquer nova marca de sua existência. 
Para as periferias das periferias a renovação é sua pró-
pria condição, descartes automáticos, nas palavras do 
artista brasileiro Hélio Oiticica, “um caráter a priori 
underground”.

Para a batalha de Canudos foram mobilizados mais 
de 10 mil homens provenientes de 17 Estados bra-
sileiros em quatro campanhas militares durante o 
ano de 1897. Os soldados do governo batalharam em 
território desconhecido e em condições táticas des-
favoráveis. Somam-se às desvantagens dos batalhões 
o conhecimento territorial do sertanejo e o fervor da 
luta dos Homens de Canudos. Os habitantes do ar-
raial dispensavam quaisquer ensinamentos bélicos. 
Nas palavras de Euclides da Cunha a terra era um ad-
mirável modelo. Diante dos canhões Krupp e das me-
tralhadoras Nordenfeldt, o facão que corta o alimento 
e a espingarda são ferramentas da sua resistência.
 

“(...) Aproxima-se a seca. O sertanejo adivinha-a e graças 
ao ritmo singular com que se desencadeia o flagelo. Entre-
tanto não foge logo, abandonando a terra a pouco e pou-
co invadida pelo limbo candente que irradia do Ceará.”

“(...) Canudos, velha fazenda de gado à beira do Vaza-
Barris (rio da região), era, em 1890, uma tapera (fazenda 
abandonada) de cerca de cinqüenta capuabas (casas) de 
pau-a-pique.

Já em 1876, segundo o testemunho de um sacerdote, que 
ali fora, como tantos outros, e nomeadamente o vigário 
de Cumbe, em visita espiritual às gentes de todo despea-
das da terra, lá se aglomerava, agregada à fazenda então 
ainda florescente, população suspeita e ociosa, “armada 
até aos dentes” e “cuja ocupação, quase exclusiva, consis-
tia em beber aguardente e pitar uns esquisitos cachimbos 
de barro em canudos de metro de extensão” , de tubos 
naturalmente fornecidos pelas solanáceas (canudos-de-
pito), vicejantes em grande cópia à beira do rio.”

“(...) A urbs monstruosa, de barro, definia bem a civi-
tas sinistra do erro. O povoado novo surgia, dentro de 
algumas semanas, já feito ruínas. Nascia velho. Visto de 
longe, desdobrado pelos cômoros, atulhando as canhadas, 
cobrindo área enorme, truncado nas quebradas, revolto 
nos pendores — tinha o aspecto perfeito de uma cidade 
cujo solo houvesse sido sacudido e brutalmente dobrado 
por um terremoto.”

“(...) Nada mais. De nada mais necessitava aquela gente. 
Canudos surgia com a feição média entre a de um acam-
pamento de guerreiros e a de um vasto kraal africano. 
A ausência de ruas, as praças que, à parte a das igrejas, 
nada mais eram que o fundo comum dos quintais, e os 
casebres unidos, tornavam-no como vivenda única, am-
plíssima, estendida pelas colinas, e destinada a abrigar 
por pouco tempo o clã tumultuário de Antônio Conse-
lheiro.”

“(...) Sem a alvura reveladora das paredes caiadas e te-
lhados encaliçados, a certa distancia era visível. Confun-
dia-se com o próprio chão. Aparecia, de perto, de chofre, 
constrito numa volta do Vaza-Barrís, que o limitava do 
levante ao sul abarcando-o.”

“(...) Vimos no agitador sertanejo, do qual a revolta era 
um aspecto da própria rebeldia contra a ordem natural, 
adversário sério, estrênuo paladino do extinto regímen, 
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capaz de derruir as instituições nascentes. E Canudos era 
a Vendéia...”

“(...) A lei do cão... Este era o apotegma mais elevado da 
seita. Resumia-lhe o programa. Dispensa todos os comen-
tários. Eram, realmente, fragílimos aqueles pobres rebe-
lados... Requeriam outra reação. Obrigavam-nos a outra 
luta. Entretanto enviamos-lhes o legislador Comblain; e 
esse argumento único, incisivo, supremo e moralizador — 
a bala.”

“(...) O caso é original e verídico. Evitando as vantagens 
de uma arrancada noturna, os sertanejos chegavam com 
o dia e anunciavam-se de longe. Despertavam os adver-
sários para a luta.

Mas não tinham, ao primeiro lance de vistas, aparências 
guerreiras. Guiavam-nos símbolos de paz: a bandeira do 
Divino e, ladeando-a, nos braços fortes de um crente pos-
sante, grande cruz de madeira, alta como um cruzeiro. Os 
combatentes armados de velhas espingardas, de chuços de 
vaqueiros, de foices e varapaus, perdiam-se no grosso dos 
fiéis que alteavam, inermes, vultos e imagens dos santos 
prediletos, e palmas ressequidas retiradas dos altares. Al-
guns, como nas romarias piedosas, tinham à cabeça as 
pedras dos caminhos e desfiavam rosários de coco. Equi-
paravam aos flagelos naturais, que ali descem periódicos, 
a vinda dos soldados. Seguiam para a batalha rezando, 
cantando — como se procurassem decisiva prova às suas 
almas religiosas.”

“(...) As caatingas são um aliado incorruptível do serta-
nejo em revolta. Entram também de certo modo na luta. 
Armam-se para o combate; agridem. Trançam-se, impe-
netráveis, ante o forasteiro, mas abrem-se em trilhas mul-
tívias, para o matuto que ali nasceu e cresceu.

E o jagunço faz-se o guerrilheiro-tugue, intangível... As 
caatingas não o escondem apenas, amparam-no.”

“(...) A luta é desigual. A força militar decai a um plano 
interior. Batem-na o homem e a terra. E quando o sertão 
estua nos bochornos dos estios longos não é difícil prever 
a quem cabe a vitória. Enquanto o minotauro, impotente 
e possante, inerme com a sua envergadura de aço e grifos 
de baionetas, sente a garganta exsicar-se-lhe de sede e, aos 
primeiros sintomas da fome, reflui à retaguarda, fugindo 
ante o deserto ameaçador e estéril, aquela flora agressiva 
abre ao sertanejo um seio carinhoso e amigo.”

A destruição da cidadela marca o fim da guerra e o 
corpo de Antônio Conselheiro, morto antes do fim da 
luta, é desenterrado. Sua cabeça é cortaca com faca e 
exposta por todo Brasil. A única fotografia existente 
de Antonio Conselheiro mostra sua figura morta: a 
imagem da periferia nunca é a imagem de sua exis-
tência mas a imagem construída de seu fim. O cen-
tro nasce destruindo a periferia. Do Monte da Favela, 
território de disputa, partem os últimos ataques ao 
arraial de Canudos e o exército mantinha lá, durante 
toda guerra, sua principal base de operações. Desse 
mesmo local partem os combatentes em retorno para 
casa. 

O exército, depois da batalha, retorna para o Rio de 
Janeiro, então capital da República, esperando encon-
trar lá as novas habitações prometidas pelo governo 
aos vitoriosos. No centro, no entanto, agora, não havia 
mais lugar para aqueles que foram seu instrumento 
primeiro. As promessas do governo nunca se reali-
zam e os soldados se alojam precariamente em um 
morro próximo a estação Central do Brasil. Nomeiam 
o lugar do novo acampamento com o nome do monte 
que anteriormente os abrigou no sertão: em Canudos, 
a Faveleira (Jacantha Phyllacantha), planta típica de 
regiões secas, cobria o monte em que dormia o exér-
cito republicano. A Favela surge na paisagem do Rio 
de Janeiro. Misturam-se aos soldados a população re-
tirada dos cortiços da cidade. 
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A existência de imensos territórios que não se inscre-
vem numa imagem de mundo, configurada por cren-
ça, autoridade  ou lei, a periferia da periferia, recoloca 
a experiência direta como definidora da existência do 
homem periférico. A periferia Canudos não preten-
dia ser centro, não pretendia ser a imagem do mundo. 
Porém, sua destruição, o único épico brasileiro, é uma 
narrativa central. Conta como o centro se torna cen-
tro destruindo a periferia. 

Como no sertão-hiato, mais de meio século depois 
da grande batalha, em 1956, novamente o centro se 
faz através da periferia. Iniciam-se as obras para a 
edificação da nova capital brasileira, Brasília, crava-
da na vastidão do planalto central, que nas palavras 
de Lúcio Costa, autor do plano piloto, “... nasceu do 
gesto primário de quem assinala um lugar ou dele 
toma posse: dois eixos cruzando-se em ângulo reto, 
ou seja, o próprio sinal da Cruz.” A novíssima capital 
brasileira pretendia-se a materialização da moderna 
imagem do Brasil e foi concebida inteiramente den-
tro da moderna técnica urbanística. Seria a ‘Cidade 
da Esperança’, nas palavras do francês André Mal-
raux, centro de uma genuína civilização moderna nos 
trópicos, liberta do horror do colonialismo e do peso 
da guerra. Porém, já em 1957, o crítico de arte Mário 
Pedrosa perguntava: “A Brasília da Lúcio Costa é uma 
utopia, mas terá algo a ver com a Brasília que Jusceli-
no Kubitschek quer edificar?”

Para a construção de Brasília foi delimitada, exterior 
ao perímetro da futura cidade, o traçado de um pe-
queno assentamento, a princípio provisório, o Núcleo 
Bandeirante. Pretendia-se que o núcleo abrigasse so-
mente atividades comerciais, suprindo os operários, 
conhecidos como candagos, de produtos de primeira 
necessidade. Para atrair comerciantes para a região 
ficou acordado que a localidade estaria isenta de im-
postos. Nascia a Cidade-Livre. 

Dotado de ruas de terra, com abastecimento de água 
proveniente de um pequeno córrego e, inicialmente, 
com energia elétrica produzida através de geradores 
a diesel, tudo denunciava o caráter provisório da aco-
modação. Durante todo o período da construção de 
Brasília era na Cidade-Livre o lugar onde eram recru-
tados os trabalhadores para as obras no plano piloto 
e onde se concentravam todos os serviços básicos, os 
hotéis, restaurantes e as diversões.

“(...) A desordem local ainda, podia ser núcleo de uma 
conflagração em todo o interior do Norte. De sorte que 
a intervenção federal exprimia o significado superior 
dos próprios princípios federativos: era a colaboração 
dos Estados numa questão que interessava não já à 
Bahia, mas ao país inteiro.

Foi o que sucedeu. A nação inteira interveio. Mas so-
bre as bandeiras vindas de todos os pontos, do extremo 
norte e do extremo sul, do Rio Grande ao Amazonas, 
pairou sempre, intangível, miraculosamente erguida 
pelos exegetas constitucionais, a soberania do Esta-
do...”

“(...) Ademais, não havia temer-se o juízo tremendo do 
futuro. A História não iria até ali. Afeiçoara-se a ver 
a fisionomia temerosa dos povos na ruinaria majes-
tosa das cidades vastas, na imponência soberana dos 
coliseus ciclópicos, nas gloriosas chacinas das batalhas 
clássicas e na selvatiqueza épica das grandes invasões. 
Nada tinha que ver naquele matadouro...”

“(...) Canudos tinha muito apropriadamente, em roda, 
uma cercadura de montanhas. Era um parêntesis; era 
um hiato. Era um vácuo. Não existia. Transposto aque-
le cordão de serras, ninguém mais pecava. Realizava-
se um recuo prodigioso no tempo; um resvalar estonte-
ador por alguns séculos abaixo.

Descidas as vertentes, em que se entalava aquela furna 
enorme, podia representar-se lá dentro, obscuramente, 
um drama sanguinolento da idade das cavernas. O ce-
nário era sugestivo...

A animalidade primitiva, lentamente expungida pela 
civilização, ressurgiu, inteiriça. Desforrava-se afinal. 
Encontrou nas mãos, ao invés do machado de diorito 
e do arpão de osso, a espada e a carabina. Mas a faca 
relembrava-lhe melhor o antigo punhal de sílex lasca-
do. Vibrou-a. Nada tinha a temer. Nem mesmo o juízo 
remoto do futuro.”
                         
“(...) A luta, que viera perdendo dia a dia o caráter 
militar, degenerou, ao cabo, inteiramente. Foram-se os 
últimos traços de um formalismo inútil: deliberações 
de comando, movimentos combinados, distribuições 
de forças, os mesmos toques de cornetas, e por fim a 
própria hierarquia, já materialmente extinta num 
exército sem distintivos e sem fardas.

A LUTA
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As possibilidades de trabalho no canteiro da nova ca-
pital passam a atrair operários de todas as regiões do 
Brasil, e esses, geralmente chegavam acompanhados 
da família inteira. A maioria deles, inclusive, vinha 
do sertão nordestino, fugindo dos castigos da seca no 
semi-árido. O núcleo, antes apenas comercial, passa 
a acomodar uma grande invasão e as precárias mo-
radias dos recém chegados somam-se aos acampa-
mentos dos operários feitos de madeira e telhas de 
amianto.

À violência dos canteiros, com os operários subme-
tidos a jornadas extremas de trabalho, soma-se a 
violência nas ruas da Cidade-Livre. Como em um 
western de Hollywood, esse território fora do poder 
tem seus donos. A força de segurança criada pela NO-
VACAP, companhia responsável pela construção da 
nova capital, é também responsável pela ordem nos 
canteiros e nas cercanias do plano-piloto. A guarda 
da NOVACAP age violentamente, sufocando qual-
quer forma de contestação ou agitação: nada deveria 
abalar o ritmo da construção.

Com a cidade-monumento inaugurada, inicia-se a 
desmontagem do Núcleo Bandeirante, na sua febril e 
jovem existência, considerada pelo poder central pe-
riferia do dia pra noite. O governo utiliza de todas as 
formas de pressão na tentativa de deslocar essa massa 
de homens periféricos para as já outras recém-criadas 
periferias Taguatinga e Gama. Os candangos não per-
tencem à história que construíram e a permanência 
é uma luta para não ser despojado de sua breve exis-
tência. 

Quando anoitece o primeiro dia da nova capital sua 
periferia já possui mais de 5 anos. Parece ser esse o 
anúncio que se faz para o futuro, sempre novas peri-
ferias, anteriores a tudo. Na passagem para o século 
XXI, quando a população urbana do mundo supera 
pela primeira vez a população rural, isso só ocorre 
por que crescimento se dá a margem de qualquer con-
trole do Estado, de qualquer ideologia. Concentrado 
nas grandes cidades dos países periféricos, como São 
Paulo (19,7 milhões de habitantes, 2006), só o imagi-
namos acontecendo em suas periferias.  Essas cidades, 
mesmo com suas economias estagnadas e com ausên-
cia estrutural de empregos continuam a atrair uma 
população migrante, na maioria jovens, o que nos faz 
pensar que talvez, hoje, a periferia eclipsou a cidade 

Sabia-se de uma coisa única: os jagunços não pode-
riam resistir por muitas horas. Alguns soldados se ha-
viam abeirado do último reduto e colhido de um lance 
a situação dos adversários. Era incrível: numa cava 
quadrangular, de pouco mais de metro de fundo, ao 
lado da igreja nova, uns vinte lutadores, esfomeados 
e rotos, medonhos de ver-se, predispunham-se a um 
suicídio formidável. Chamou-se aquilo o “hospital de 
sangue” dos jagunços. Era um túmulo. De feito, lá es-
tavam, em maior número, os mortos, alguns de muitos 
dias já, enfileirados ao longo das quatro bordas da es-
cavação e formando o quadrado assombroso dentro do 
qual uma dúzia de moribundos, vidas concentradas 
na última contração dos dedos nos gatilhos das espin-
gardas, combatiam contra um exército.”

“(...) Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda 
a história, resistiu até ao esgotamento completo. Ex-
pugnado palmo a palmo, na precisão integral do ter-
mo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os 
seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 
quatro apenas: um velho, dois homens feitos e uma 
criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5 
mil soldados.

Forremo-nos à tarefa de descrever os seus últimos mo-
mentos. Nem poderíamos fazê-lo. Esta página, imagi-
namo-la sempre profundamente emocionante e trági-
ca; mas cerramo-la vacilante e sem brilhos.

Vimos como quem vinga uma montanha altíssima. No 
alto, a par de uma perspectiva maior, a vertigem...

Ademais, não desafiaria a incredulidade do futuro a 
narrativa de pormenores em que se amostrassem mu-
lheres precipitando-se nas fogueiras dos próprios lares, 
abraçadas aos filhos pequeninos...

E de que modo comentaríamos, com a só fragilidade 
da palavra humana, o fato singular de não aparece-
rem mais, desde a manhã de 3, os prisioneiros válidos 
colhidos na véspera, e entre eles aquele Antônio Beati-
nho, que se nos entregara, confiante - e a quem deve-
mos preciosos esclarecimentos sobre esta fase obscura 
da nossa História?

Caiu o arraial a 5. No dia 6 acabaram de o destruir 
desmanchando-lhe as casas, 5.200, cuidadosamente 
contadas.”
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como mito e, mais do que uma oportunidade de uma 
vida melhor ou economicamente viável,  tenha se tor-
nado meio natural da civilização. A cidade-mundo é 
a periferia da periferia. 

As cidades tornam-se antes de tudo síntese de uma 
violência brutal, manifesta em todos os seus aspectos, 
nos transportes, nos salários, nas precárias moradias. 
Porém essa violência é ao mesmo tempo primitiva na 
maneira que ela não difere em essencialmente nada 
da contida em Canudos, na Cidade-Livre.

Mas não podemos dizer, que o homem seja um escra-
vo dessa natureza circundante - da terra periférica; 
não podemos dizer que seja refém de uma passivi-
dade inerente a sua constituição. Pelo contrário, po-
tencialmente liberto de qualquer ideologia, a experi-
ência cotidiana pode ser definida por dois impulsos 
simultâneos: uma vontade construtiva genuína em 
relação a vida, ou seja, um domínio do tempo e do 
lugar; e uma tendência pelo impossível, pela aventura 
absurda contida, por exemplo, na idéia de Canudos. 
Encerrado no meio dessas duas possibilidades, temos 
a matriz criadora de toda uma existência estética. 

Liberto de qualquer história, liberto da ideologia, o 
Homem periférico percorre um mundo urbano que 
lhe aparece como dado. As possibilidades materiais 
da vida moderna difundidas pelos meios de comu-
nicação em massa, principalmente a TV, são narra-
tivas incapazes de inclui-lo, um grande conflito, são 
histórias de mundos mais centrais que na periferia da 
periferia aparecem desnudas: ficções de consumo.

Não podemos falar assim em resistência, mas em re-
existência, uma constante invenção sobre si mesmo, 
que se faz enquanto construção política, do sujeito e 
do lugar. Para o homem, na periferia da periferia, a 
única política possível é o desejo, o único território 
o corpo, o único mundo ele mesmo. Lançado além 
da ideologia, sua condição é contraditória, altamente 
primitiva e ao mesmo tempo contemporânea. 

“(...) Antes, no amanhecer daquele dia, comissão adre-
de escolhida descobrira o cadáver de Antônio Conse-
lheiro.

Jazia num dos casebres anexos à latada, e foi encon-
trado graças à indicação de um prisioneiro. Removi-
da breve camada de terra, apareceu no triste sudário 
de um lençol imundo, em que mãos piedosas haviam 
desparzido algumas flores murchas, e repousando sobre 
uma esteira velha, de tábua, o corpo do “famigerado 
e bárbaro” agitador. Estava hediondo. Envolto no ve-
lho hábito azul de brim americano, mãos cruzadas ao 
peito, rosto tumefato, e esquálido, olhos fundos cheios 
de terra - mal o reconheceram os que mais de perto o 
haviam tratado durante a vida.

Desenterraram-no cuidadosamente. Dádiva preciosa 
- único prêmio, únicos despojos opimos de tal guerra! 
- faziam-se mister os máximos resguardos para que se 
não desarticulasse ou deformasse, reduzindo-se a uma 
massa angulhenta de tecidos decompostos.

Fotografaram-no depois. E lavrou-se uma ata rigoro-
sa firmando a sua identidade: importava que o país se 
convencesse bem de que estava, afinal, extinto aquele 
terribilíssimo antagonista. Restituíram-no à cova. Pen-
saram, porém, depois, em guardar a sua cabeça tan-
tas vezes maldita - e, como fora malbaratar o tempo 
exumando-o de novo, uma faca jeitosamente brandida, 
naquela mesma atitude, cortou-lha; e a face horrenda, 
empastada de escaras e de sânie, apareceu ainda uma 
vez ante aqueles triunfadores...

Trouxeram depois para o litoral, onde deliravam mul-
tidões em festa, aquele crânio. Que a ciência dissesse 
a última palavra. Ali estavam, no relevo de circunvo-
luções expressivas, as linhas essenciais do crime e da 
loucura...”

Os Sertões, Euclides da Cunha - 1902
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