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RESUMO 
 
 
A presente dissertação trabalha a visão do território de Recife pelas obras do 
Movimento Manguebeat. O Movimento Manguebeat surgiu em Pernambuco em 
meados da década de 1990, sendo iniciado por jovens que buscavam 
reivindicar melhores condições sociais. O período era de mudanças políticas e 
econômicas no cenário nacional, onde a onda neoliberal chegava ao Brasil no 
Governo Fernando Collor. Diversos investimentos sociais eram cortados e 
muitos setores foram privatizados. No contexto internacional, o processo de 
Globalização estava se iniciando. Esses jovens utilizaram os instrumentos que 
esse processo de Globalização lhes dera para reivindicar seu espaço no 
território recifense. A cultura popular do Recife fora misturada com outros 
expoentes culturais internacionais, proporcionando que o líder do Movimento, o 
olindense Chico Science conquistasse um alcance considerável. A dissertação 
conclui que a disputa territorial, que já era muito antiga, ganhou uma nova 
roupagem nas últimas décadas do século vinte, e os movimentos culturais 
podem ser vistos como uma forma de resistência.  

 
 
Palavras-chave: Planejamento Urbano. Representação Social. Manguebeat. 
Território. Globalização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERRITORY, GLOBALIZATION AND NEW FORMS OF RESISTANCE: THE 
CITY OF RECIFE SEEN FROM THE MOVIMENTO MANGUEBEAT 

 
ABSTRACT 

 
 
The present dissertation works the vision of the territory of Recife by the works 
of the Movimento Manguebeat. The Movimento Manguebeat emerged in 
Pernambuco in the mid-1990s, being initiated by young people seeking to 
reclaim better social conditions. The period was of political and economic 
changes in the national scenario, where the neoliberal wave arrived in Brazil in 
the Government Fernando Collor. Several social investments were cut and 
many sectors were privatized. In the international context, the process of 
globalization was beginning. These young people used the tools that this 
process of Globalization had given them to claim their space in the territory of 
Recife. The popular culture of Recife had been mixed with other international 
cultural exponents, providing that the leader of the Movement, the Olinda Chico 
Science, achieved a considerable scope. The dissertation concludes that the 
territorial dispute, which was already very old, gained a new outfit in the last 
decades of the twentieth century, and cultural movements can be seen as a 
form of resistance. 
 
 
Keywords: Urban Planning. Social Representation. Manguebeat. Territory. 
Globalization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Contextualização  

 

Recife: a quarta pior cidade do mundo para se viver. Essa foi a 

classificação que o Instituto de Washington deu à cidade em 1991. Essa 

classificação faria todo sentido, pois no início dos anos 1990 a Metrópole 

Recifense possuía a maior taxa de desemprego do país e mais da metade de 

sua população vivia em favelas ou alagados.1 Esses elementos foram 

essenciais para que um grupo de jovens pernambucanos organizasse um 

movimento cultural para conseguirem se expressar para o mundo. Esse 

movimento é conhecido como Manguebeat.  

O Movimento Manguebeat possuía duas vertentes. A primeira buscava 

uma sincronia entre a cultura popular pernambucana (frevo, maracatu e cordel) 

e as novidades que o mundo pop trazia. A segunda vertente procurava mostrar 

a Recife dos excluídos sociais, das classes mais pobres que habitavam a 

região dos mangues. A partir das letras desses novos compositores são 

apresentados traços da urbanização desordenada da capital pernambucana, 

bem como a falta de recursos básicos, as moradias precárias, o acúmulo de 

lixo e esgoto e outras situações que mostram a miséria da cidade.  

Chico Science2 e seus companheiros de movimento expressam em suas 

letras a questão de território e territorialidade de Recife no período estudado. 

Em suas composições fica clara a divisão da capital pernambucana, onde as 

regiões dos mangues devem ser habitadas pelas pessoas mais pobres e as 

regiões praianas devem ser ocupadas pelas elites e turistas.  

O presente trabalho terá como base três importantes documentos do 

Manguebeat: O Manifesto Mangue, escrito em 1992 por Fred Zero Quatro e 

Chico Science, e os dois primeiros discos da banda Nação Zumbi, os únicos 

em que Chico Science esteve presente, antes de sua prematura morte em 

1997: “Da Lama ao Caos” de 1994 e “Afrociderbelia” de 1996.  
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E qual a relação do Movimento Manguebeat com o Planejamento 

Urbano? As relações são diversas. Os jovens pernambucanos retrataram uma 

Recife diferente da retratada pelo governo, uma recife dos mangues, dos 

casebres, dos mangueboys e da busca pela conexão com o mundo. As 

décadas finais do século XX trouxeram um significativo leque de 

transformações tecnológicas, econômicas, políticas, sociais e culturais que 

sinteticamente são retratadas como efeitos de uma Globalização. Essas 

transformações palpáveis na sociedade são discutidas por diversos campos da 

área acadêmica, passando por Economia, Geografia, História, Antropologia e 

chegando até ao Planejamento Urbano. Por ser uma discussão sobre um fato 

muito novo, as teorizações ainda estão em curso e diversos pensadores 

contemporâneos nos apresentam ideias a serem trabalhadas.  

Assim, partindo de discussões realizadas pelo geógrafo brasileiro 

Rogério Haesbaert (2007), em tempos de Globalização, antigas disputas 

territoriais tomam novas formas, como a produção cultural. Nesse contexto, 

como o compositor recifense Chico Science entende o território de Recife?  

Essa premissa é a base do objetivo central da presente dissertação: analisar as 

disputas territoriais da periferia de Recife nos anos 1990 a partir da visão do 

compositor Chico Science.  

A dissertação possui também objetos mais específicos. O primeiro deles 

é contribuir com o processo de produção de conhecimento sobre 

representação social e o estudo das disputas territoriais. Posteriormente 

buscará entender a relação do processo de Globalização e o surgimento do 

Movimento Manguebeat. Por fim, identificar e analisar como as disputas 

territoriais aparecem nas letras dos dois primeiros discos de Chico Science, 

utilizando as teorias da representação social.  

Estudar o Recife, o Nordeste como um todo, sempre foi um dos 

principais focos dos grandes centros de pesquisa. A capital pernambucana foi a 

cidade mais importante da América Portuguesa por cerca de cem anos, 

durante os séculos XVI e XVII, durante o auge da agroindústria açucareira . 

Sua importância cultural é uma das mais expressivas do país, levando em 

consideração a mistura de diversos povos (nativos, europeus e africanos) que 

convivem juntos desde os primórdios da colonização. Além disso, a cidade foi 

palco de inúmeras revoltas populares (Revolução Pernambucana, Revolução 
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Praieira, Guerra dos Mascates, entre outras) que questionaram a ordem 

vigente das elites e a imposição cultural.  

Atualmente, ocorre o movimento Ocupe Estelita, que discute a 

construção de duas torres de condomínios de luxo no Cais da Estelita. A região 

onde está prevista a construção do condomínio é formada por um gigantesco 

terreno abandonado pertencente à União, que foi vendido para grandes 

construtoras. As críticas em relação ao projeto são múltiplas e vão desde seu 

processo de venda, que teria sido feito de maneira irregular, passando pelas 

críticas em relação a falta de aprovação do projeto pelos órgãos responsáveis 

e chegando até ao assunto da falta de moradia popular da cidade, pois Recife 

tem um déficit habitacional gigantesco. Pode-se ver com esse movimento que a 

questão dos excluídos sociais na capital pernambucana ainda é bem atual e os 

problemas apresentados pelo Movimento Mangue ainda estão presentes.  

 

 

1.2 Metodologia 

 

 

A construção metodológica desta dissertação se divide em três pontos: 

análise documental, revisão bibliográfica e visita de campo. Em relação as 

análises documentais, quatro fontes primarias foram utilizadas. A primeira 

delas é o manifesto “Caranguejos com Cérebro”, de Fred Zero Quatro, 

jornalista e um dos líderes do Movimento Manguebeat. Tal documento é uma 

carta de apresentação evidenciando o posicionamento de seus integrantes em 

relação à cidade de Recife. Retrata a Recife dos anos 1990, considerada pelo 

autor uma cidade que teve um crescimento desordenado desde a expulsão dos 

holandeses no século XVII. Toda essa situação de desordem vem da ideia de 

progresso, palavra utilizada entre aspas por Zero Quatro, devido a desordem 

em que seu crescimento aconteceu. Para o autor, Recife se rotulava com uma 

falsa ideia de “Metrópole” nordestina enquanto possuía nos anos 1990 mais da 

metade de sua população vivendo em favelas e alagados, elevada taxa de 

desemprego e considerada pelo Instituto de Washington como a quarta pior 

cidade para se viver no mundo.  
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Zero Quatro, em seu manifesto, pede emergência. Compara Recife a um 

paciente em estado terminal. Defende a ideia de que os mangues são as veias 

da cidade e eles estão sendo destruídos. Diz que a solução é “injetar um pouco 

da energia na lama e estimular o que ainda resta de fertilidade nas veias do 

Recife.” Finaliza o primeiro manifesto dizendo que surge uma cena pop, que se 

preocupa em misturar a cultura tradicional pernambucana com as novidades do 

mundo. O símbolo é uma antena parabólica enfiada na lama.  

Segundo Zero Quatro: 

 

os mangueboys e manguegirls são indivíduos interessados em: 
quadrinhos, tv interativa, anti-psiquiatra, Bezerra da Silva, Hip Hop, 
midiotia, artismo, música de rua, John Coltrane, acaso, sexo não-
virtual, conflitos étnicos e todos os avanços da química aplicada no 
terreno da alteração e expansão da consciência (QUATRO, 1992). 

 

Compõem o conjunto das fontes primárias os dois primeiros discos da 

Banda Nação Zumbi, os únicos com participação do compositor e vocalista 

Chico Science. Science é considerado a principal cabeça do movimento e suas 

letras foram a base para o entendimento do Manguebeat.  

Por fim, foi realizada uma visita de campo na cidade de Recife. Tal visita 

teve como objetivo conhecer a realidade dos bairros retratados por Science em 

suas músicas: Macaxeira, Imbiribeira, Bom pastor, Ibura, Ipsep, Torreão,Casa 

Amarela,Boa Viagem, Jenipapo, Bonifácio, Santo Amaro, Madalena, Boa Vista, 

Dois Irmãos, Cais do porto, Caxangá, Brasilite, Beberibe, Capibaribe e o centro 

da cidade.  

Os bairros foram visitados durante o mês julho de 2017, onde foram 

realizadas anotações em um caderno de campo e tiradas fotografias para 

análise. Também foi realizada uma pesquisa no Arquivo Público do Estado de 

Pernambuco, localizado no centro de Recife, onde foram levantadas 

manchetes do jornal Diário de Pernambuco.  

As visitas aos bairros foram feitas através de ônibus, a pé ou de barco. O 

barco foi utilizado para a visitação das regiões onde existem favelas com casas 

de palafitas, nas beiras do rio Capibaribe e que o acesso por terra firme é muito 

complicado. A contratação do barco foi feita de maneira particular, pois os 

Catamarans turísticos não acessam essas regiões.  
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Em relação aos periódicos, foram levantadas manchetes de três 

períodos distintos. Primeiramente fevereiro de 1993, mês com alto índice de 

turismo em Recife por conta do Carnaval. Também foram analisados periódicos 

de novembro de 1993, para analisar casos do final do ano. Por fim, foram 

analisadas notícias de junho de 1994, com a finalidade de interpretar notícias 

do meio do ano. Todas as fontes provêm do Arquivo Público de Pernambuco e 

todas foram produzidas pelo jornal Diário de Pernambuco, periódico de maior 

circulação na capital pernambucana.  

Após todo levantamento bibliográfico, toda pesquisa documental e de 

campo, a presente dissertação foi dividida em quatro capítulos. O primeiro 

deles recebe o título de “Território em Tempos de Globalização: Novas Formas 

de Resistência” e se propõe a discutir diversas teorias em relação aos 

conceitos de espaço, lugar e território e como esses conceitos estão sendo 

revistos em tempos de globalização. São realizadas discussões em torno dos 

autores Henri Lefebvre, Milton Santos, Rogério Haesbaert, Ciro Flamarion 

Cardoso, Maurice Halbwachs, Boaventura de Sousa Santos e Anthony 

Giddens. 

O segundo capítulo é denominado “A Resistência do Mangue: A Visão 

do Território de Recife por Chico Science e A Nação Zumbi” onde será 

analisada a trajetória do Movimento Manguebeat,suas principais influências, o 

seu manifesto “Homens e Caranguejos” e as músicas dos discos “Da Lama ao 

Caos” e “Afrociberdelia”, os dois que contam com a participação de Chico 

Science antes de seu falecimento em 1997. As ferramentas utilizadas foram as 

teorias das Representações Sociais de Moscovic e Jodelet. 

“Um Passeio na Manguetown: A Recife Que Se Apresenta No 

Menguebeat” é o título do terceiro capítulo, onde serão analisados os principais 

bairros de Recife que são citados nas obras estudadas. Será feito um paralelo 

entre a história de ocupação e desenvolvimentos desses bairros com a atual 

situação dos mesmos, envolvendo dados da Prefeitura de Recife e da 

Fundação Joaquim Nabuco, além de fotografias e relatos do autor da presente 

dissertação.  
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1.3 Referencial Teórico 

 
 

A grande questão desta dissertação é discutir se o Manguebeat pode ser 

entendido como uma ferramenta de resistência da periferia recifense contra a 

exclusão dentro da cidade, ferramenta que se potencializa em tempos de 

Globalização. Tal discussão se baseia nas teorias do geógrafo brasileiro 

Rogério Haesbaert e Limonad (2007), Haesbaert (2003) e o livro “Territórios 

Alternativos”(2013) .  

Para Haesbaert (2007),o território recebe duas grandes definições, ou 

“dois grandes tipos ideais”, sendo a primeira como o território funcional e a 

segunda o território simbólico. O autor prossegue dizendo que um território 

funcional sempre possui seu lado simbólico e o contrário também se aplica, 

mesmo que na menor escala possível. Realizar um esquema genérico e 

simplista em relação às duas definições de território acabaria por uma definição 

errônea. O geógrafo define ainda outras funções que um território recebe 

sendo a primeira como um local físico, sendo fontes de recursos materiais ou 

de meios de produção. Já a segunda, a simbolização ou identificação dos 

grupos por suas referências espaciais, tendo como exemplo as fronteiras. A 

terceira função sendo a individualização do espaço, através da disciplina e por 

fim, a quarta função se dá pelas conexões e redes, com fluxos de pessoas e 

informações. (HAESBAERT, 2004, p.5-6).   

Outro ponto que deve ser apontado é a contradição em relação às 

classes sociais, ocorrendo o processo de homogeneização das elites, aqueles 

poucos que controlam os principais pontos da economia e do capital mundial e 

ao mesmo tempo o planeta assiste ao aumento da miséria e da exclusão 

social. É neste pensamento que se baseiam os pensadores que defendem que 

o mundo atual vive um processo de fragmentação, seja essa por uma exclusão 

social ou por um movimento de resistência aos atores da globalização. A 

principal consequência desse processo de exclusão, como aponta Haesbaert, é 

o surgimento de “novas velhas” territorialidades, ou seja, o ressurgimento de 

antigas disputas territoriais que agora aparecem com novas estratégias de 

resistência, podendo ser das formas mais pacíficas, como movimentos 

poéticos, ou de formas radicais, como a de grupos terroristas. Sobre os 
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territórios e suas aplicações em época do processo de globalização, o geógrafo 

brasileiro é categórico em enfatizar que : 

 

Existe, assim, uma imensa gama de territórios sobre a superfície do 
globo terrestre e a cada qual corresponde uma igualmente vasta 
diversidade de territorialidades, com dimensões e conteúdos 
específicos. As conotações que a territorialidade adquire são distintas 
dependendo da escala, se enfocada ao nível local, cotidiano, ao nível 
regional ou ao nível nacional e supranacional. Igualmente, existem 
diversas concepções de território de acordo com sua maior ou menor 
permeabilidade: temos, desta forma, desde territórios mais simples, 
exclusivos /excludentes, até territórios totalmente híbridos, que 
admitem a existência concomitante de várias territorialidades. Embora 
em vários períodos da história apareçam territorialidades múltiplas, 
sobrepostas (vide os múltiplos domínios territoriais medievais), elas 
são uma marca indiscutível do mundo globalizado / fragmentado 
(HAESBAERT, 2007, p.6). 

 

Sobre as definições de território alguns autores foram revisados. Henri 

Lefebvre foi utilizado a partir de seu livro “A Produção do Espaço” (CARLOS; 

SOUZA, 2011). 

Henri Lefebvre elabora sua teoria na década de 1970 e seus estudos 

não receberam a devida atenção por seus contemporâneos. Atualmente, com 

as novas preocupações da Geografia e dos estudos das cidades, que giram em 

torno da sociedade globalizada, recorreram à literatura do pensador francês 

para um direcionamento. Duas definições de Henri Lefebvre tem merecido 

destaque na atual conjuntura das Ciências Humanas: espaço e tempo.  

O sociólogo francês trabalha a teoria do espaço socialmente produzido. 

Para ele, o espaço não existe enquanto realidade material independente , 

sendo este produzido pela sociedade humana (termo que deve ser entendido 

como o conjunto das relações entre os homens, bem como suas ideologias, 

pensamentos, atitudes em grupo e afins). O tempo também é entendido assim 

por Henri Lefebvre, onde segue a linha da produção social. Sendo assim, 

tempo e espaço não possuem uma única definição universal. Cada sociedade, 

com suas especificidades, suas características particulares, suas relações de 

poder e sua cultura, devem ser alisadas de maneira particular.  

A produção do espaço para Henri Lefebvre se dá pela somatória e 

relação de três elementos, denominados por ele como formantes, sendo eles a 

“prática social”, as “representações do espaço” e o “espaço das 
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representações”, sempre referentes a um espaço percebido, vivido e concebido 

(CARLOS; SOUZA, 2011, p. 25). Esses três elementos estão presentes de 

maneira mutável na obra do sociólogo francês, e para melhor compreensão 

destes a dialética do autor deve ser analisada.   

A dialética utilizada pelo autor é tridimensional, apoiada em Georg W. F. 

Hegel (1770- 1831), Karl Marx (1818 - 1883) e Friedrich Nietzsche (1844-1900), 

mostrando sua preferência pela filosofia alemã (CARLOS; SOUZA, 2011, p. 26-

29). Primeiramente Lefebvre define que a Prática Social diz respeito as 

dimensões materiais da atividade e suas interações sociais, onde o espaço 

está presente na simultaneidade das atividades, que estão conectadas. Um 

exemplo seriam as relações entre a casa e a escola, na vida de um 

adolescente. (CARLOS; SOUZA, 2011, p.37).  

Os Espaços de Representação são a segunda dimensão da produção do 

espaço, sendo esta uma dimensão simbólica do espaço. Nesta dimensão, um 

símbolo material recebe uma conotação especial, recebendo certa adoração 

daquela sociedade que o rodeia. Os exemplos seriam os monumentos, os 

prédios, que quando combinados podem gerar paisagens.  

Já as Representações do Espaço são, segundo o autor francês, as 

dimensões em que as linguagens definem o espaço, podendo conter 

similaridade com outros espaços. As representações podem ser desenvolvidas 

em formas de discurso, em mapas, teorias científicas, músicas e 

representações artísticas, englobando as áreas de Geografia, História, 

Sociologia, Filosofia, Artes Cênicas e Planejamento Urbano. (CARLOS; 

SOUZA, 2011, p. 87).  Para a presente dissertação, este é o ramo trabalhado 

por Henri Lefebvre que mais se aproxima da pesquisa e aquele que mais será 

desenvolvido. 

Ciro Flamarion Cardoso foi revisado a partir de seu artigo “Repensando a 

Construção do Espaço”.3 Neste artigo o historiador brasileiro realiza análises 

de diversos pontos em relação ao conceito de espaço ao longo da história. 

Parte do pressuposto que os conceitos de espaço e tempo são indissociáveis e 

estão presentes na filosofia humana desde os primórdios, já existindo uma 

conceituação para tal nas sociedades egípcias e mesopotâmicas. 
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Porém, a discussão que mais interessa à presente dissertação diz 

respeito ao processo de globalização e suas consequências no espaço e no 

território. Segundo o autor, esse processo ainda se encontra em andamento, 

onde seriam criados grandes arquipélagos de desenvolvimento tecnológico, 

que causariam um aumento da heterogeneidade entre as regiões mais 

desenvolvidas e as mais pobres, como disserta Cardoso: 

 

A “globalização” acentua a heterogeneidade - mesmo nos países 
mais desenvolvidos - pelo fato de tender a formar bolsões prósperos 
de alta produtividade, alta tecnologia e intensa integração ao resto do 
mundo, contrastando com outras áreas menos dinâmicas. O 
contraste é especialmente marcado no interior dos países menos 
avançados econômica e tecnologicamente. Os desníveis de 
desenvolvimento dentro das fronteiras de um mesmo país não são, é 
claro, uma novidade: mas o que parece ser certo é que, nas novas 
condições, eles se intensifiquem. Há quem fale na emergência de um 
“arquipélago de alta tecnologia”, ou de “tecnopólos”: o condado de 
Orange, na Califórnia, Osaka, no Japão, a região de Lyon, na França, 
a do Ruhr, na Alemanha, as de Cantão e Hong Kong, na China, e 
outras zonas similares, num mundo em que as decisões de nível mais 
alto já não dependerão dos governos estatais mas, sim, de 
companhias transnacionais em aliança com os diversos sistemas 
locais de poder presentes no “arquipélago” em questão, espalhados 
pelo mundo, que em alguns casos teriam a possibilidade até de virem 
a configurar cidades-Estados independentes. (CARDOSO, 1998, 
p.18) 

 

Cardoso entende que o espaço recebe novas conotações a partir desse 

processo de globalização. Rechaça as discussões que entendem existir um 

processo de “desterritorização”, acreditando que as disputas territoriais estão 

mais inflamadas. Prova disso seria o aumento dos movimentos separatistas. 

Entretanto, essas disputas também podem ser vistas no âmbito cultural, como 

no Movimento Manguebeat.  

As discussões de Milton Santos são importantes tanto para a análise de 

território, com os livros “Espaço e Método” (SANTOS, 2008) e “O Brasil 

Territorio e Sociedade no Inicio do Seculo XXI” (SANTOS; SILVEIRA, 2001), 

como para o entendimento do processo Globalização, com as obras “Por Uma 

Outra Globalização” (SANTOS, 2000) e “Território, Globalização e 

Fragmentação” (SANTOS, 1994).  

O processo de globalização foi um preocupação nas obras de Milton 

Santos no início do século XXI, representada principalmente no livro “Por Uma 

Outra Globalização”, lançado no ano 2001. Nesta obra, Santos retrata o 
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processo de globalização em três maneiras distintas: a fábula, a perversidade e 

uma nova possibilidade. Na primeira, o autor disserta sobre a maneira fabulosa 

que a globalização nos é apresentada. Nesta parte o autor demonstra como os 

Estados e as empresas desenvolveram o meio técnico-científico-informacional, 

que é o coração do sistema de produção capitalista atual. A partir disto, os 

atores hegemônicos elaboram o discurso de que o processo é irreversível, 

como demonstra Santos: 

 

Sem as fábulas e mitos, este período histórico não existiria como é. 
Uma dessas fábulas é a tão repetida idéia de aldeia global. O fato de 
que a comunicação se tornou possível à escala do planeta, deixando 
saber instantaneamente o que se passa em qualquer lugar [...]. Um 
outro mito é do espaço e do tempo contraídos, graças, outra vez aos 
prodígios da velocidade [...]. Fala-se, também, de uma humanidade 
desterritorializada, e essa idéia dever-se-ia outra, de uma cidadania 
universal. (SANTOS, 2001, p.41-42). 

 

Na segunda parte de sua análise, Santos retrata a globalização como ela 

é, ou seja, seu caráter perverso. Para o autor, os atores hegemônicos, que 

seriam as grandes companhias internacionais de comércio polarizaram a 

produção, pois são os detentores da alta tecnologia, caracterizando assim um 

processo de concorrência desigual. Com isso, as regiões periféricas do 

capitalismo mundial ficam cada vez mais pobres, pois seus Estados estão mais 

enfraquecidos.  

Santos também enfatiza que o aumento da pobreza gera uma nova 

dinâmica das disputas territoriais, onde os excluídos pelo processo de 

globalização buscam se afirmar frente ao domínio do capital. Diversas são as 

ferramentas de se firmar perante o território e a cultura é uma delas, como 

fizeram os membros do Movimento Mangue. 

Por fim, quebrando o caráter pessimista que até então sua obra trazia, 

Santos propõe outra maneira de se levar a globalização, com um capitalismo 

mais humano e cidadão. Para isso acontecer, o autor defende que a trinca 

cidadania, reforço do Estado com criação e inserção de mudanças em políticas 

públicas e as lutas revolucionarias dos pobres, seria o caminho para uma 

mudança na dinâmica capitalista internacional. (SANTOS, 2002, p. 83)  

Em relação ao estudo sobre o Movimento Mangue outros autores serão 

utilizados. Os livros “Homens e Carangueijos” (CASTRO, 1967) e “Geografia da 
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Fome” (CASTRO, 1946) de Josué de Castro servem para entender a situação 

dos meninos pobres do Recife que viviam em meio a lama do mangue. Josué 

de Castro foi um dos principais intelectuais nordestinos do século XX, 

possuindo formação em Medicina e Geografia. A principal preocupação de 

suas obras é a pobreza humana que gera calamidades, como a fome.  

A obra “Homens e Caranguejos” é um romance ficcional onde o 

personagem Zé Luís desce do sertão para encontrar o mangue, onde se dá “o 

ciclo do caranguejo. O relato é de ficção mas a intenção de Josué de Castro é 

alertar para problemas reais presentes na precariedade da vida humana na 

periferia das grandes cidades. O romance foi publicado em 1966, porem 

apresenta traços do chamado romance de 30 no Nordeste. Este tipo de 

romance tem como principais nomes Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e 

José Américo de Almeida, retratando a vida difícil que os habitantes da seca e 

os retirantes da região (CASTRO, 1967).   

Já em “Geografia da Fome”, o médico nordestino questiona algumas 

concepções sobre a fome que reinavam nas décadas de 1930 e 1940 e 

algumas delas ainda hoje estão presentes nas discussões sobre o tema. Essas 

concepções entendiam que a fome era o resultado do aumento populacional e 

do não aumento em igual escala da produção de alimentos. Josué de Castro 

busca provar que a má distribuição de alimentos é a verdadeira causa do 

problema. Na obra, o autor busca entender a fundo a problemática da fome no 

Brasil, dividindo o país em cinco regiões, levando em consideração suas 

características naturais, a colonização e as transformações históricas, políticas 

e econômicas, buscando romper assim com os mitos que apontavam para as 

questões naturais como a causadora da fome (CASTRO, 1946). 

Josué de Castro foi inserido na dissertação por ser um grande 

influenciador do Movimento Manguebeat, principalmente de seu principal 

interlocutor que é Chico Science, como fica evidente no trecho: Ô Josué, eu 

nunca vi tamanha desgraça Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça 

(SCIENCE; NAÇÃO ZUMBI, 1994)  

Rejane Markman será utilizada a partir de sua obra “Música e 

simbolização – manguebeat: contracultura em versão cabocla” (MARKMAN, 

2007) A autora trabalha a ideia de que o mundo contemporâneo, 

principalmente na década de 1990, passa por um processo de 
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desenvolvimento tecnológico muito grande, onde culturas entram em choque 

em diversas partes do mundo. A periferia dos grandes centros brasileiros 

também participa desse processo, denominado por Rama de transculturação.  

Dentro dessas relações de interação e confronto entre culturas, surgem as 

manifestações culturais hibridas, que buscam a interação entre o novo e o 

tradicional, sempre preocupadas em manter as origens artísticas regionais, que 

possam ser dominadas pela grande mídia.   

Em seu livro, Markman não teve como discussão central o Movimento 

Mangue, mas sim o simbolismo na música. Para a autora, uma música que 

contém diversos símbolos carrega consigo uma gama de mensagens 

ideológicas. Partindo desse pressuposto, o Manguebeat possui uma ideologia a 

ser estudada, pois seus símbolos possuíam uma ligação muito forte com as 

tradições e a cultura da periferia recifense e com isso garimpou um número 

muito grande de jovens pobres durante a década de 1990 (MARKMAN, 2007).  

O movimento Manguebeat possui uma característica de 

transculturalidade, que tem como principal responsável o processo de 

globalização, onde o pós-moderno está presente, como ressalta a autora:  

 

O movimento Mangue, além de ser um exemplo de exercícios de 
transculturalidade, uma das peculiaridades da cultura contemporânea 
forjada pela globalização, ofereceu à sociedade pernambucana dos 
anos 90 uma proposta pós-moderna traduzida em novo estilo de vida, 
em nova forma de encarar o mundo e as inter-relações sociais. A 
proposta revelou-se profundamente contracultural e este livro tenta 
demonstrar essa faceta do movimento. (MARKMAN, 2007, p.15) 

 

Para o auxílio em relação a interpretação das letras será utilizado o livro 

“Chico Science: a rapsódia afrociberdélica” (NETO, 2001). Ele trabalha a ideia 

de que Chico promove a renovação da cultura recifense em meio a uma cena 

musical conturbada, marcada por pagode, axé e brega que importava ídolos. O 

poeta encara todas as desconfianças como muita naturalidade, não tendo 

medo de ser original e autêntico e enfrenta as críticas que o taxam como 

ridículo e fora de contexto.  Como diz o autor, Science redescobre, reinventa, 

documenta e apresenta novos indícios na cultura secular de Pernambuco, com 

uma visão futurista.  

As composições do movimento e o manifesto escrito por Zero Quatro 

foram analisados através da Teoria das Representações Sociais. Dois foram os 
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autores utilizados. O primeiro foi Moscovici e suas obras “Representações 

Sociais” (MOSCOVICI, 1984) e “Das Representações Coletivas às 

Representações Sociais” (MOSCOVICI, 1989). Entende-se por representações 

sociais as crenças, ideais e explicações comuns a um determinado grupo de 

indivíduos, que a partir disso resultam em uma interação social, mesmo com 

seus membros mantendo a individualidade. Importante salientar que essas 

representações são comuns a um determinado grupo social, com tempo e 

espaço próprios, sendo primordial levantar o contexto histórico e social que 

eles vivem, buscando uma maior compreensão de sua realidade.  

Moscovici (1984) entende que a Teoria das Relações Sociais influenciam 

na construção do conhecimento compartilhado na medida em que está 

relacionada com o estudo dos registros simbólicos, onde estas trocas 

simbólicas são desenvolvidas nos ambientes sociais, nas relações 

interpessoais, podendo ser analisadas em nível micro ou macro.  

Existe um erro conceitual, que entende que as representações sociais se 

limitam a meras crenças, mitos, senso comum ou opiniões e por isso não tem 

valor para o conhecimento científico. Moscovici (1984) defende que as 

representações sociais são a construção da realidade, vinda de dentro da 

sociedade como entendimento de seu entorno, de tudo que lhe cerca. Tudo 

isso desenvolvido e cristalizado ao longo do tempo por um determinado grupo 

de pessoas. Esse conhecimento social é variável e se modifica, não sendo 

estagnado, tornando-se familiar ao longo do tempo e sendo difundido pelo 

universo histórico e sociocultural. 

Para Moscovici (1989), o senso comum determina a forma como os 

humanos vivem e contribuem para a sociedade, resultando em um modo de 

pensar coletivo.  Esse senso comum pode ser visto também como a 

reinterpretação do conhecimento científico por conta dos populares, sendo 

assim legítimo para interpretações acadêmicas. É a partir desse senso comum 

que a filosofia e as outras ciências humanas conseguem dar início aos seus 

estudos. Isso fica explicitado quando o autor diz: 

 

No final das contas, ela produz e determina os comportamentos, pois 
define simultaneamente a natureza dos estímulos que nos cercam e 
nos provocam, e o significado das respostas a dar-lhes. Em poucas 
palavras, a representação social é uma modalidade de conhecimento 
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particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a 
comunicação entre indivíduos (...) elas possuem uma função 
constitutiva da realidade, da única realidade que conhecíamos por 
experiência e na qual a maioria das pessoas se movimenta (...) é 
alternativamente, o sinal e a reprodução de um objeto socialmente 
valorizado (MOSCOVICI, 1978, p.26-27). 

 

Outra autora analisada foi Denise Jodelet com seu livro “Representações 

sociais” (2001). Jodelet é a principal contribuinte para a teoria de Moscovici, 

pois o auxilia em suas análises conceituais e busca a formulação de 

instrumentos metodológicos que permitem melhor aplicação da Teoria das 

Representações Sociais. Para a autora, os efeitos simbólicos presentes no 

cotidiano são colocados em registros simbólicos e em práticas dos sujeitos, 

que possibilitam uma compreensão da realidade, das tradições, das culturas, 

das identidades e do modo de viver dos grupos humanos.  

Ao se tratar da proposta metodológica de Jodelet, a autora define o 

exercício da análise de um grupo ou movimento a partir da ferramenta da 

Teoria das Representações Sociais composto por duas etapas: objetivação e 

ancoragem. Jodelet (1990) define objetivação como: 

 

  Uma operação imaginante e estruturante que dá corpo aos 
esquemas conceituais, reabsorvendo o excesso de significações, 
procedimento necessário nesse processo” (ALVES-MAZZOTTI, 2008, 
p.28). 

 

E este mecanismo ocorre em três fases diferentes propostas pela autora. 

A primeira é a “seleção e contextualização” onde o conhecimento vem por meio 

de valores culturais, conhecimentos e experiências, já pré adquiridos, 

construindo assim sua noção da realidade. A individualidade está presente, 

pois nem todos os indivíduos daquela sociedade possuem o mesmo acesso às 

informações. A segunda é a “formação de um núcleo figurativo” onde o 

indivíduo compreende uma realidade nova a partir de dados e informações que 

já possui. E a terceira e última fase é a “naturalização dos elementos do núcleo 

figurativo” onde o que antes era abstrato já passa a ser considerado concreto, 

cristalizado no conhecimento e sendo elemento da própria realidade. 

(JODELET, 2001)  
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Ao se tratar da ancoragem, Jodelet entende que o processo se 

caracteriza quando a ideia é elevada ao nível familiar, tornando-se uma 

imagem comum. Nesta etapa, o que foi adquirido na objetivação agora é mais 

familiar, já sendo assimilado e passível de representações, muitas vezes por 

registro simbólico. Assim, esse novo conhecimento pode ser utilizado para 

influenciar outros indivíduos. Estes novos valores integram e acrescentam ao 

que já havia enraizado, podendo até servir para um confronto de ideias opostas 

dentro do pensamento do indivíduo.  

Vale frisar que as etapas não acontecem em uma sequência pré-

estabelecida, ocorrendo em comunhão e por muitas vezes ao mesmo tempo, 

modificando o entendimento da realidade, partindo para novos pressupostos 

como exemplifica Moscovici: 

 

Ancoragem e objetivação são, pois, maneiras de lidar com a 
memória. A primeira mantém a memória em movimento e a memória 
é dirigida para dentro; está sempre colocando e tirando objetos, 
pessoas e acontecimentos que ela classifica de acordo com um tipo e 
os rotula com um nome. A segunda, sendo mais ou menos 
direcionada para fora (para os outros), tira daí conceitos e imagens 
para juntá-los no mundo exterior, para fazer as coisas conhecidas a 
partir do que já é conhecido (MOSCOVIC, 2003, p. 78). 
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2 UM PASSEIO NA MANGUETOWN: A RECIFE QUE SE 

APRESENTA NO MENGUEBEAT 

 

 

A origem do Movimento Manguebeat se dá no início da década de 1990, 

na cidade de Recife, capital do Estado de Pernambuco. Porém, as primeiras 

influências que esses jovens tiveram em relação à música são dos meados da 

década de 1980, quando Michael Jackson influenciava jovens pelo mundo na 

maneira como se vestir e agir. Africa Baambataa estourava com as pick-ups 

vindas da periferia de Nova York e os primeiros passos de break chegavam ao 

Brasil. É nesse momento, mais especificamente em 1984, que Francisco de 

Assis França Caldas Brandão, ainda com dezoito anos, começa a integrar o 

grupo de Hip Hop “Legião Hip Hop”, que se tornaria um dos principais grupos 

de dança de rua da capital pernambucana. Em 1987, já sob a alcunha de Chico 

Science (referência ao caráter antenado de Francisco) o jovem resolve investir 

de maneira mais séria em sua carreira artística fundando a banda “Orla Orbe” e 

mais tarde a banda “Loustal”, que possuíam uma pegada mais anos 1960, 

misturando soul, rock e funk com a onda do Hip Hop.   

Em suas andanças pela cena alternativa de Pernambuco, Chico Science 

realiza muitos contatos e conhece muitas formas diferentes de se fazer arte. 

Em Olinda vê o crescimento do bloco do Lamento Negro, onde conhece o 

percursionista “Gilmar Bola 8” especialista em tocar a alfaia, instrumento típico 

do maracatu. Gilmar seria seu companheiro no projeto da Nação Zumbi. A 

banda se forma em 1991, dentro do contexto da formação do Manguebeat.  

O Manguebeat se inicia como uma “cena cultural” e mais tarde se 

caracteriza em “movimento”, a partir do aumento de seu alcance midiático. O 

ponto de partida do Manguebeat é misturar a onda Hip Hop com os elementos 

da cultura pernambucana, principalmente o maracatu rural. A caracterização 

visual também se consiste em um elemento importantíssimo para a expressão 

da cultura do mangue, onde elementos típicos do vestuário nordestino eram 

utilizados pelos componentes do Manguebeat. Chapéus de palha se misturam 

aos óculos escuros, às camisas estampadas e aos tênis coloridos da onda 

globalizadora.   
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Os principais idealizadores da cena manguebeat foram Chico Science, 

Fred Zero Quatro, Renato L, Mabuse e Héder Aragão. Somaram-se a eles 

Jorge du Peixe, Pupilo, Lúcio Maia, Toca Ogan, Gilmar Bola 8, Gustavo da Lua, 

Otto, entre outros.  As principais influências regionais do manguebeat, como 

estão destacadas no trecho do manifesto acima, foram Jackson do Pandeiro e 

Josué de Castro, mas também Mestre Salustiano, Ariano Suassuna e Quinteto 

Armorial. 

Sobre Chico Science sua carreira com a Nação Zumbi fui curta e intensa, 

como um meteoro. Essa parceria de sucesso foi responsável por lançar dois 

discos dos mais importantes da história da música brasileira. O primeiro deles 

foi lançado em 1993 e se denomina “Da Lama ao Caos”, gravado dentro de um 

selo chamado “Chaos”, pertencente ao grupo Sony Music, selo que lançava no 

mesmo momento o rock-reggae dos mineiros do Skank e a música-protesto 

pela descriminalização das drogas dos cariocas do Planet Hemp.  

Este primeiro álbum foi o responsável pela projeção nacional do 

Manguebeat, por intermédio de Chico Science e Nação Zumbi, onde as novas 

maneiras de propagação da arte estavam aliadas aos jovens de Recife. Pela 

primeira vez na história da música brasileira passou a existir uma rede de 

televisão com conteúdo exclusivamente musical, era a MTV Brasil. Hits como 

"Rios, Pontes & Overdrives”, "A Cidade”, "A Praieira" - que fez parte da trilha 

sonora da novela global "Tropicaliente" -, "Samba Makossa" e "Da Lama ao 

Caos", logo invadiram as rádios e ficaram conhecidas.  

Após o sucesso do álbum de estreia, a banda inicia um processo de 

expansão internacional, realizando uma turnê pela Europa. Em 1996 é lançado 

o último álbum de Chico Science “Afrociberdelia”. O momento da banda já era 

de reconhecimento nacional e prova disso foi a participação do baiano Gilberto 

Gil neste projeto.  Afrociberdelia também é recheado de sucessos, como "O 

Cidadão do Mundo", "Macô", "Manguetown", e o estrondoso "Maracatu 

Atômico", que ainda aparece em outros três formatos no CD. 

A rápida trajetória de sucesso de Chico Science à frente da Nação Zumbi 

termina em dois de fevereiro de 1997, quando após um acidente de carro entre 

Recife e Olinda, o artista falece.  Enterrado no Cemitério de Santa Amaro, o 

mangueboy ainda é reverenciado e seu túmulo ainda recebe a visita de fãs. 
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Após a morte de Chico Science a liderança da Nação Zumbi passa a 

Jorge Du Peixe, fundador da banda, compositor de muitas músicas e 

percussionista.  A banda continua na ativa e já conta com um total de dez 

discos. Sem o principal líder do movimento, o Manguebeat se enfraqueceu e 

atualmente tem alcance apenas regional. 

A Região Metropolitana de Recife é o cenário principal das obras do 

Manguebeat. Menções diretas são raras, porem diversas referências aparecem 

principalmente nas letras de Chico Science e Nação Zumbi. As referências 

mais diretas aparecem na letra da música “Rios, Pontes & Overdrives” de 1994:  

 

É macaxeira, Imbiribeira, Bom pastor, é o Ibura, Ipsep, Torreão,Casa 
Amarela / Boa Viagem, Genipapo, Bonifácio, Santo Amaro, 
Madalena, Boa Vista /Dois Irmãos, é o Cais do porto, é Caxangá, é 
Brasilit, Beberibe,CDU /Capibaribe, é o Sertão eu falei. 

 
Neste trecho, Chico Science faz menção a vinte e um bairros da Região 

Metropolitana de Recife, de localizações mais privilegiadas e elitistas, porém 

também de regiões mais pobres e carentes.  

O primeiro bairro citado por Science é Macaxeira. O bairro de Macaxeira 

é um dos mais tradicionais da Zona Norte de Recife, localizado na RPA 03 

(Região político-administrativa), uma das 06 que a cidade possui. Ocupa 125 

hectares, em uma região de geografia acidentada, entre áreas planas e morros. 

Atualmente possui cerca de 20 mil habitantes, com 5.807 domicílios, que 

possuem uma renda média de R$ 1387, distribuídos por uma média de 3,5 

moradores.  

Historicamente, o bairro possuía uma grande plantação de macaxeira até 

o fim do século XIX, fato que gera seu atual nome. No ano de 1895 foi 

construída uma pequena fábrica de estopa, a Fábrica de Tecidos de Apipucos. 

A situação do bairro começa a se modificar em 1925 quando o Coronel Othon 

(Othon Lynch Bezerra de Mello) compra o terreno da fábrica e áreas em seu 

entorno, resultando em uma propriedade de 55 hectares. No momento a região 

era estratégica para o desenvolvimento econômico, pois ficava na margem da 

linha férrea que a ligava ao Porto do Recife, facilitando a circulação de 

produtos.  
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A nova fase da administração do Coronel Othon é responsável por um 

profundo processo de modernização produtiva. Fiadeiras, teares e caldeiras 

foram comprados pelo novo proprietário em viagem realizada a Salford, na 

Inglaterra. Com a ampliação das atividades fabris, tem início o processo de 

urbanização mais denso do bairro. Entre as décadas de 1930 e 1940, por 

iniciativa do mandatário da fábrica, foi iniciada a construção de dois bairros 

operários, a Vila Maria Amália, conhecido como Vila da Carrapateira e a Vila 

Regina, conhecida como Vila Buriti. Os lotes possuíam áreas estreitas e 

compridas, com casas conjugadas, no alinhamento da rua. A intenção da 

construção dessas era de aproximar os operários da fábrica, reduzindo os 

custos e o tempo de deslocamento, mas também de controlar a vida pessoal 

dos funcionários.  

O declínio da atividade produtiva se dá a partir do falecimento do 

Coronel Othon, em 1949, onde a administração da fábrica fica com herdeiros. 

Segundo Barreto (2015, p.90), os altos impostos, o desinteresse dos herdeiros, 

a crise do algodão e investimentos em outra áreas, geraram a crise da fábrica, 

que fechou por algumas vezes na segunda metade do século XX, encerrando 

as atividades definitivamente em 1992. 

É justamente nessa época que o Manguebeat está florescendo na 

periferia recifense. Após o fechamento da fábrica, diversas modificações foram 

observadas no bairro, deteriorando a qualidade de vida da população. Algumas 

das antigas instalações fabris foram demolidas, como o mercado público, e 

outras foram desativadas, como a loja de tecidos e a associação recreativa. O 

desemprego tomou conta do bairro. Em 2012 o prédio da fábrica se 

transformou no Parque Urbano da Macaxeira Ministro Fernando Lyra, o maior 

parque urbano da Região Metropolitana de Recife e na Escola Técnica 

Estadual (ETE) Miguel Batista. 

Atualmente o bairro possui como principal via de acesso à Avenida Norte 

Miguel Arraes de Alencar, a principal da Zona Norte da capital pernambucana. 

Sua distância para o centro é de cerca de 8km, onde os habitantes utilizam 

principalmente o Terminal Integrado de Passageiros, que possui intenso 

movimento e diversas linhas de ônibus.  Abaixo segue o mapa com a 

localização de Macaxeira, acompanhado de um quadro contendo os dados 

retirados do Censo do IBGE de 2010: 
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Mapa 1 - Bairro de Macaxeira 

 
Fonte: Recife, 2017a.  
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Quadro 1 - Dados Socioeconômicos do bairro de Macaxeira. 

 
Fonte: Instituto..., 2010. 

 

Posteriormente Chico Science cita o bairro de Imbiribeira. O surgimento 

do bairro de Imbiribeira está intimamente ligado ao antigo Sítio da Barreta, no 

século XVII, que possuiu importante papel durante as intituladas Invasões 

Holandesas. Sendo uma região estratégica, os holandeses construíram o forte 

Schoonenburgh na região. Durante a Batalha dos Guararapes, foi pela Estrada 

da Barreta que os flamengos se deslocaram aos Montes Guararapes, antes da 

definitiva expulsão de suas tropas. Com a expulsão dos holandeses, a família 

real portuguesa assume a propriedade do Sítio da Barreta, em uma área que ia 

de Afogados à Boa Viagem, sendo posteriormente dividida em grandes sítios, 
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devido à sua enorme área. Uma dessas divisões torna-se uma grande 

construção jesuítica, formada por uma capela, alguns prédios, uma exuberante 

casa de vivendo e uma senzala de escravos.  

No século XVIII novas divisões acontecem e o antigo Sítio da Barreta é 

extinto. Neste momento surge o território de Imbiribeira, se estendendo naquele 

momento da ponte de Motocolombó, no extremo sul da já existente pequena 

povoação de Afogados, até a estrada de rodagem, na região de Boa Viagem.  

Já no século XIX tem origem o pequeno povoado de Imbiribeira, mais 

precisamente em 1836, após a construção da estrada de Imbiribeira, que 

possuía cerca de um quilômetro de extensão. A estrada também incentiva a 

construção da Capela de Nossa Senhora do Rosário, um paiol de pólvora, uma 

muralha de alvenaria, uma casa de guarda e uma residência destinada ao 

oficial comandante. Esta última possuía maior estrutura, contando com 

capinzal, pomar, horta e uma cacimba. No fim do século, a região ficou 

marcada por ser utilizada pelo Estado para grandes execuções, como em 

1893, onde foram executados revoltosos participantes da Revolta da Armada, 

contra o presidente Floriano Peixoto, deflagrada no Rio de Janeiro.  

A urbanização da região se acelera no século XX, principalmente em 

torno da Avenida Marechal Mascarenhas de Morais. Atualmente é um bairro 

populoso, contando com cerca de 50 mil habitantes, divididos em pouco mais 

de 14 mil domicílios, com renda média de R$ 2.108,44. O local possui um dos 

maiores ginásios do nordeste, o Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, 

conhecido popularmente como Geraldão, e a Lagoa do Araçá.  

Em relação ao Centro de Recife, ou ao “Centrão” como cita Chico 

Science em suas letras, a região é muito ampla e repleta de bairros. 

Atualmente a comunidade que mais chama atenção pela péssima qualidade de 

vida é o Bairro dos Coelhos. O bairro que fica às margens do rio Capibaribe, 

tem sua formação ligada à época da exploração do açúcar, mas exatamente 

em meados do século XVII. Segundo Kaufman (2000), este período a cidade 

de Recife recebe a presença de muitos judeus que possuíam a liberdade de 

culto a partir da dominação holandesa. A região atual dos Coelhos era utilizada 

como cemitério de judeus. Moura (2009), aponta que os cemitérios eram 

apontados nos mapas holandeses do mesmo século. Ainda segundo Moura 
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(2009) a região foi doada à família dos Coelhos, permanecendo em sua posse 

até o século XIX.  

Segundo Vainsencher (2008) as terras foram adquiridas pelo governo 

em 1824, e nas duas décadas seguintes foram construídos um matadouro e 

dois hospitais, dando início à ocupação da região. Ainda segundo o autor, o 

século XX é marcado por uma ocupação desordenada da região.4 

Atualmente no bairro existe um processo de favelização nas margens do 

rio Capibaribe, onde a população constrói casas de palafitas em meio à lama. 

As condições são extremamente precárias, não possuindo saneamento básico, 

assim agravando as condições de higiene.  

 

Figura 1 - vista de barco do Bairro dos Coelhos. 

 
Fonte: Autor. 

 

O acesso ao bairro dos Coelhos é extremamente difícil, sendo o acesso 

à barco o mais comum. Próximo à região existe o ponto turístico do Marco 

Zero, um dos mais conhecidos de Recife, de onde partem diversas 

embarcações turísticas como os catamarãs. Estas embarcações turísticas não 

chegam até a região das casas de palafitas, desviando de sua rota. Portanto, 
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para se chegar até a região a embarcação deve ser particular. A situação da 

região remete à letra da música Manguetowm, de Chico Science: 

 

Tô enfiado na lama/É um bairro sujo 
/Onde os urubus têm casas/E eu não tenho asas 

Mas estou aqui em minha casa/Onde os urubus têm asas 
Eu vou pintando, segurando as paredes /No mangue do 

meu quintal e manguetown 
Andando por entre os becos/Andando em coletivos 

Ninguém foge ao cheiro sujo/Da lama da manguetown 
Esta noite sairei, vou beber com meus amigos... ha! 

E com as asas que os urubus me deram ao dia 
Eu voarei por toda a periferia/Vou sonhando com a mulher 

Que talvez eu possa encontrar/ 
E ela também vai andar na lama do meu quintal é 

Manguetown 
Fui no mangue catar lixo 

Pegar caranguejo 
Conversar com urubu 

 

A lama em que as casas de palafitas estão instaladas são citadas por 

Chico Science nas letras da lama, onde o compositor descreve um passeio 

com seus amigos em meio ao bairro sujo, repleto de animais como o urubu, 

onde o cheiro sujo permeia em meio as casas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 
 

3 TERRITÓRIO EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO: A VISÃO DE 

CHICO SCIENCE E NAÇÃO ZUMBI 

 

 

As décadas finais do século XX trouxeram um significativo leque de 

transformações tecnológicas, econômicas, políticas, sociais e culturais que 

sinteticamente são retratadas como efeitos de uma Globalização. Essas 

transformações palpáveis na sociedade são discutidas por diversos campos da 

área acadêmica, passando por Economia, Geografia, História, Antropologia e 

chegando até ao Planejamento Urbano. Por ser uma discussão sobre um fato 

muito novo, as teorizações ainda estão em curso e diversos pensadores 

contemporâneos nos apresentam ideias a serem trabalhadas. 

Uma das principais questões debatidas diz respeito ao território. Esse 

conceito amplo é propriedade de diversos campos do conhecimento, da 

Biologia à Antropologia, porem o conceito geográfico de território está sofrendo 

modificações. A conceituação de um termo antigo, como o território, merece 

sempre uma análise profunda e minuciosa dos principais referenciais em 

relação ao tema. Sociedades da Antiguidade Oriental já possuíam suas 

definições sobre território, no início das civilizações. Recorrer aos teóricos mais 

consagrados é o primeiro ponto para entender a discussão em relação à 

conceituação de território. Internacionalmente, um grande intelectual que 

trabalha o conceito de território é Henri Lefebvre, com seu clássico “A 

Produção do Espaço“. Nacionalmente, Milton Santos também é considerado 

como um grande intelectual da área da Geografia e da conceituação de 

território.   

Uma questão que tornou-se tema de discussão entre boa parte dos 

intelectuais contemporâneos diz respeito se o homem do final do século XX e 

início do século XXI é um homem desterritorializado ou multiterritorializado. A 

base teórica se pautará nas discussões sobre multiterritórios e transculturação 

de Rogério Haesbaert, no conceito de lugar estabelecido por Ciro Flamarion 

Cardoso e nas questões de memória coletiva e espaço de Maurice Halbwachs. 

O geógrafo brasileiro Milton Santos (2002) também realiza uma 

discussão sobre as novas definições do território em tempos de globalização, 
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discussão essa que está distribuída em diversas obras, como “Por uma Nova 

Globalização” e “Território, Globalização e Fragmentação”. Outros temas 

importantes também são debatidos por Santos, como a importância das 

classes mais pobres no entendimento dessa nova realidade, através da análise 

de seus discursos.    

O conteúdo do Movimento Manguebeat, que se originou no início da 

década de 1990, na periferia de Recife. Os discos “Da Lama ao Caos” e 

“Afrocidebelia”, os dois primeiros da banda Chico Science e Nação Zumbi 

(CSNZ) serão as fontes primárias analisadas para entender como o território 

aparece para o homem do Manguebeat. Os conceitos dos autores serão 

colocados em paralelo com as letras da banda e a essência do conceito 

territorial será retirada das músicas. “Rios, Pontes e Overdrives”, “Cidadão do 

Mundo”, “A Cidade”, “Um Passeio no Mundo Livre”, “Manguetowm”, “A Praieira” 

e “Maracatu de Tiro Certo”, entre outras, serão as músicas trabalhadas, 

observando o contato e a interação que os autores possuem com o território, 

suas marcas, seu conceito de poder sobre o lugar e a exclusão social, que é 

característica presente em grandes metrópoles, como Recife. 

 “Da lama ao caos” é o título do primeiro álbum do grupo Chico Science e 

Nação Zumbi (CSNZ), grupo formado por jovens recifenses no início da década 

de 1990. Esses jovens estavam preocupados com a situação de Recife na 

última década do século passado, desse caos, quando a cidade era 

considerada por pesquisadores a quarta pior cidade do mundo para se viver5. 

A partir dessa situação, alguns jovens da cidade organizam o Movimento 

Manguebeat, que possuía duas vertentes. A primeira buscava uma sincronia 

entre a cultura popular pernambucana (frevo, maracatu e cordel) e as 

novidades que o mundo pop trazia. A segunda vertente procurava mostrar a 

Recife dos excluídos sociais, das classes mais pobres que habitavam a região 

dos mangues. A partir das letras desses novos compositores foram 

apresentados traços da urbanização desordenada da capital pernambucana, 

bem como a falta de recursos básicos, as moradias precárias, o acúmulo de 

lixo e esgoto e outras situações que mostram a miséria da cidade.  
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O conceito de território é uma antiga discussão presente no campo das 

Ciências Sociais Aplicadas e diversos intelectuais de diferentes áreas, as quais 

discorrem sobre sua conceituação. Segundo Henri Lefebvre, ao se exigir uma 

unidade conceitual, pode-se acentuar a reflexão, confundindo e separando os 

níveis da prática social dos termos. O autor continua:  

 

O habitar, a habitação, “o habitat”, como se diz, concernem à 
arquitetura. A cidade, o espaço urbano, dependem de uma 

especialidade: o urbanismo. Quanto ao espaço mais amplo, o 
território (regional, nacional, continental, mundial), é da alçada de 

uma competência diferente, a dos planificadores, dos economistas. 
Portanto, ora essas “especialidades” entram umas nas outras, 

interpenetram-se sob o tacão de um ator privilegiado - o político -, ora 
elas caem umas fora das outras, abandonando todo projeto comum e 

toda comunidade teórica (CARLOS; SOUZA, 2011, p. 20). 

 

Prosseguindo com a análise de Lefebvre sobre o território, podemos 

retomar sua leitura em relação às cidades da Grécia Antiga. O autor trabalha a 

ideia de que essas cidades não eliminam as forças de suas áreas 

subterrâneas, mas ultrapassa-as. O espaço de convívio dos considerados 

cidadãos é um espaço acordado para o convívio de ambos e se divide em três 

níveis. O primeiro seria o espaço político, representado pela cidade e seu 

território. O segundo seria o espaço físico, aquele que é visível aos olhos. E por 

fim, o espaço urbano, que somente é interno à cidade. Para o autor esses três 

espaços encontram uma unidade, que não se apresenta de maneira simplista, 

muito menos homogênea, mas composta por diferenças e hierarquia 

(CARLOS; SOUZA, 2011, p.180). 

Outro autor que trabalha a questão territorial é Milton Santos. O autor 

brasileiro discute as concepções de espaço e território. Segundo Santos, “O 

território usado constitui-se como um todo complexo onde se tece uma trama 

de relações complementares e conflitantes. Daí o vigor do conceito, 

convidando a pensar processualmente as relações estabelecidas entre o lugar, 

a formação sócio-espacial e o mundo” (SANTOS, 2008, p.3). Continuando com 

a análise, o autor define que “o território, hoje, pode ser formado de lugares 

contíguos e de lugares em rede (...) se adaptar ao meio geográfico local, ao 

mesmo tempo em que recriam estratégias que garantam sua sobrevivência nos 

lugares” (SANTOS, 2002, p.16). Portanto, Santos trabalha o conceito que o 
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território atualmente é formado por lugares contínuos e lugares redes, onde o 

homem deve trabalhar sua adaptação, criando estratégias para sua 

sobrevivência, pois o convívio entre os indivíduos pode ser conflitante. O autor 

ainda completa: 

 

O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto 
de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas 
pelo homem. O território é o chão e mais a população, isto é, uma 

identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos 
pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas 
materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. Quando se 

fala em território deve-se, pois, de logo, entender que se está falando 
em território usado, utilizado por uma dada população. Um faz o 
outro, à maneira da célebre frase de Churchill: primeiro fazemos 

nossas casas, depois elas nos fazem... A ideia de tribo, povo, nação 
e, de Estado nacional decorre dessa relação tornada profunda. 

(SANTOS, 2002, p.47) 

 

Continuando na linha de que o território estabelece uma relação de 

conflito entre as pessoas que lutam por sua propriedade, pode-se entender que 

todo território, em sua análise real ou abstrata, designa uma relação de poder. 

Lefebvre trabalha a ideia de que o termo mais correto dessa relação de poder 

seria apropriação e não propriedade como geralmente é usado. O autor 

continua mostrando que essa apropriação requer uma compilação temporal, 

com ritmos diferentes, práticas distintas e símbolos próprios.  Quando o espaço 

recebe uma funcionalidade, tornando-se um território, os agentes conseguem 

manipulá-lo, fazendo com que se torne unifuncional, entrando na esfera do 

tempo complexo e diversificado e saindo do tempo vivido pelos usuários 

(CARLOS; SOUZA, 2011, p.411-412).  

As diversas definições de território, seja o real ou o abstrato, podem ser 

interpretados pelas diversas áreas das Ciências Sociais. O uso do espaço, 

designando uma concepção de poder e transformando-o em território, pode ser 

da maneira mais afetiva como um lar ou de uma maneira mais econômica, 

como no processo de desenvolvimento do sistema capitalista, como nos mostra 

Rogério Haesbaert: 

 

Portanto, todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em 
diferentes combinações, funcional e simbólico, pois exercemos 
domínio sobre o espaço tanto para realizar “funções” quanto para 
produzir “significados”. O território é funcional a começar pelo 
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território como recurso, seja como proteção ou abrigo (“lar” para o 
nosso repouso), seja como fonte de “recursos naturais” – “matérias-
primas” que variam em importância de acordo com o(s) modelo(s) de 
sociedade(s) vigente(s) (como é o caso do petróleo no atual modelo 
energético capitalista) (HAESBAERT, 2004, p.3).  

 

Parafraseando Haesbaert,o território recebe duas grandes definições, ou 

“dois grandes tipos ideais”, sendo a primeira como o território funcional e a 

segunda o território simbólico. O autor prossegue dizendo que um território 

funcional sempre possui seu lado simbólico e o contrário também se aplica, 

mesmo que na menor escala possível. Realizar um esquema genérico e 

simplista em relação às duas definições de território acabaria por uma definição 

errônea. O geógrafo define ainda outras funções que um território recebe 

sendo a primeira como um local físico, sendo fontes de recursos materiais ou 

de meios de produção. Já a segunda, a simbolização ou identificação dos 

grupos por suas referências espaciais, tendo como exemplo as fronteiras. A 

terceira função sendo a individualização do espaço, através da disciplina e por 

fim, a quarta função se dá pelas conexões e redes, com fluxos de pessoas e 

informações (HAESBAERT, 2004, p.5-6).   

Segundo Santos, as melhores fatias do território globalizado ficam a 

disposição dos atores mais poderosos do sistema, sobrando o restante para os 

outros. Ao defender esse ponto de vista, o autor diz que a tirania do Capital e 

da Informação buscam produzir um espaço unipolar de dominação, onde a 

estratégia de dominação utilizada é a concentração de capital e poder, de uma 

maneira jamais vista na história do capitalismo ocidental. Essa tirania supera 

outras formas anteriores de dominação capitalista, como a segmentação de 

mercados, a submissão de populações e a polarização da riqueza, como 

demonstra no trecho: 

 

Os atores mais poderosos desta nova etapa da globalização 
reservam-se os melhores pedaços do Território Global e deixam 
restos para os outros. Mas a grande perversidade na produção da 
globalização atual não reside apenas na polarização da riqueza e da 
pobreza, na segmentação dos mercados e das populações 
submetidas, nem mesmo na destruição da Natureza. A novidade 
aterradora reside na tentativa empírica e simbólica de construção de 
um único espaço unipolar de dominação. A tirania do Dinheiro e da 
Informação, produzida pela concentração do capital e do poder, tem 
hoje uma unidade técnica e uma convergência de normas sem 
precedentes na história do capitalismo. (SANTOS, 2002, p. 2) 
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As concepções de lugar também ajudam a entender a conceituação de 

território. O lugar antropológico une as ideias do espaço simbólico e concreto, 

pois os indivíduos buscam nesse lugar uma posição, de diversas escalas 

hierárquicas, de poder e valores. Ciro Flamarion Cardoso é bem claro nesse 

sentido:  

 

Em Antropologia, o lugar define-se como a construção ao mesmo 
tempo concreta e simbólica do espaço, servindo de referência para 
todos aqueles que são destinados por esse lugar a uma posição - não 
importa se central, intermediária ou periférica - no sistema dos 
valores, da hierarquia, do poder. O lugar assim definido é uma base 
de sentido para os que nele vivem; e torna-se fundamento da 
inteligibilidade para a pessoa de outra cultura interessada em 
observar e entender aquela comunidade em que o lugar em questão 
foi construído (CARDOSO, 1998, p.14). 

 

Maurice Halbwachs nos apresenta uma excelente visão sobre a cidade 

simbólica, baseado nas chamadas “pedras das cidades”. Segundo o autor, em 

uma cidade moderna os lugares apresentam uma rica influência nos diversos 

grupos que habitam essa cidade. Por isso, as “pedras”, ou seja, as construções 

antigas, edificadas, como os quarteirões do passado, em que a população se 

move diariamente para o trabalho, escola ou lazer, formam pequenos mundos 

fechados, ou novas partes de uma mesma cidade, pois essa cidade se 

encontra na memória de cada um. O autor também discorre sobre as cidades 

pequenas, as cidades menores. Para ele, nesses locais a vida é mais regida 

pelas tradições e estas estão diretamente ligadas à reprodução material da 

cidade, onde os habitantes enfrentam o seu dia a dia sereno (HALBWACHS, 

2006, p.136).    

Para Santos, dentro da lógica globalizada, o território sofre adaptações a 

partir da necessidade de fluidez do capital, onde pesados investimentos são 

realizados para modificar a geografia das regiões. Para o autor, as 

privatizações que aconteceram a partir das medidas neoliberais implementadas 

no início da década de 1990 são um exemplo. Nesse caso o Estado acaba 

tendo menos recursos para as questões sociais, pois parte dos recursos se 

encontram administrados por empresas estrangeiras. Nesses momentos, o 

Estado continua presente, porém mais forte e presente no auxílio ao serviço da 

economia dominante e mais omisso em relação às populações mais carentes, 

como diz no trecho: 
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Além disso, a instalação desses capitais globalizados supõe que o 
território se adapte às suas necessidades de fluidez, investindo 
pesadamente para alterar a geografia das regiões escolhidas. De tal 
forma, o Estado acaba por ter menos recursos para tudo o que é 
social, sobretudo no caso das privatizações caricatas, como no 
modelo brasileiro, que financia as empresas estrangeiras candidatas 
à compra do capital social nacional. Não é que o Estado se ausente 
ou se torne menor. Ele apenas se omite quanto ao interesse das 
populações e se torna mais forte, mais ágil, mais presente, ao serviço 
da economia dominante.  (SANTOS, 2002, p.33) 

 

O Manguebeat foi um movimento cultural surgido na periferia da 

Metrópole de Recife no início dos anos 1990. O contexto internacional era o 

início do processo de Globalização, principalmente se tratando dos meios de 

comunicação. Em relação ao Brasil, o neoliberalismo entrava no país, a partir 

do Governo Collor de Melo. Esses jovens pernambucanos agiam em duas 

frentes: a primeira buscava uma revitalização da cultura regional, como o frevo, 

o maracatu e a literatura de cordel, tentando mesclar esses elementos com os 

ritmos internacionais, como o rock. A outra frente buscava explicitar os 

problemas sociais enfrentados pelos moradores da periferia, dando sempre 

uma nova interpretação da cidade de Recife. O movimento teve diversos 

ramos, dentre teatro, dança, literatura e manifestos, porem foi a produção 

fonográfica que obteve maior amplitude. O principal nome do Manguebeat foi o 

vocalista e compositor da Banda Nação Zumbi, o olindense Chico Science. Ele 

foi o principal porta voz do movimentos.  

Ao se tratar do movimento Manguebeat, também é perceptível a questão 

territorial. As lutas sociais, tão presentes nos bairros periféricos das grandes 

cidades, estão contidas nas letras de Chico Science. Uma das letras que 

demonstra essas lutas sociais e a busca de novos territórios é “Cidadão do 

Mundo”:  

 

Eu corri saí no tombo/Se não ia me lascá/Segui a beira do rio/Vim 
pará na capitá /Quando ví numa parede um pinico anunciá/É 
liquidação total/O falante anunciou/Ih! tô liquidado/pivete 
pensou/Conheceu uns amiginhos e com eles se mandou/Aí meu 
velho/abotoa o paletó/não deixe o queixo cair e segura o rojão/Vinha 
cinco maloqueiro/Em cima do caminhão/Pararam lá na Igreja 
conheceram uns irmão /Pediram um pão pra comê com um copo de 
café/ Um ficou roubando a missa/E quatro deram no pé/Chila, Relê, 
Domilindró !!!! 
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Nesse trecho, Chico Science narra a vinda de sertanejos para Recife, 

quando estes buscam seu novo território e em uma tentativa de sobrevivência 

cometem um roubo. A ideia de busca de novos territórios, por uma 

necessidade social ou motivada pela desigualdade, está presente na 

interpretação de Haesbaert sobre a multiterritorialidade: 

 

A combinação de “tempos espaciais” incorporada à 
multiterritorialidade – podendo existir assim, de certa forma, uma 
multiterritorialidade também no sentido das múltiplas territorialidades 
acumuladas desigualmente ao longo do tempo (HAESBAERT, 2004, 
p.17) 

 

Tratando da questão da identidade de um povo, segundo as 

interpretações contemporâneas, ela também pode ser múltipla. A identidade 

está ligada ao processo de construção da memória coletiva, tendo como 

referências as chamadas “pedras das cidades”, que seriam construções 

contidas no cenário urbano e que marcam a vida das pessoas, como nos diz 

Halbwachs: 

 

É preciso antes de tudo considerar que os habitantes são levados a 
prestar uma atenção muito desigual àquilo que chamamos o aspecto 
material da cidade, ainda que a maioria, sem dúvida, seria bem mais 
sensível ao desaparecimento de tal rua, de tal edifício, de tal casa do 
que aos acontecimentos nacionais, religiosos, políticos mais graves. 
É por isso que o efeito da agitação, que abala a sociedade sem 
alterar a fisionomia da cidade, atenua-se quando passamos àquelas 
categorias do povo que se apegam mais às pedras do que aos 
homens (HALBWACHS, 2006, p.138). 

Milton Santos também trabalha o assunto, caracterizando como 

símbolos produzidos pelas classes mais pobres, como diz no trecho: 

A cultura de massas produz certamente símbolos. Mas estes, direta 
ou indiretamente ao serviço do poder ou do mercado, são, a cada 
vez, fixos. Frente ao movimento social e no objetivo de não 
parecerem envelhecidos, são substituídos, mas por uma outra 
simbologia também fixa: o que vem de cima está sempre morrendo e 
pode, por antecipação, já ser visto como cadáver desde o seu 
nascimento. É essa a simbologia ideológica da cultura de massas. Já 
os símbolos “de baixo”, produtos da cultura popular, são portadores 
da verdade da existência e reveladores do próprio movimento da 
sociedade.” (SANTOS, 2002, p.69-71). 

 

O território que aparece nas letras de Chico Science é um território mais 

simbólico do que real. Esse território é disputado por pessoas de classes 
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sociais mais vulneráveis, que convivem em meio à sujeira e os descuidos das 

autoridades responsáveis. As marcas, ou pedras, da cidade são retratadas na 

música “Rios, Pontes e Overdrives”, onde Science narra a vida das pessoas 

nos bairros periféricos de Recife, representados pelo mangue, um lugar onde a 

sujeira é representada pela lama, que formam “esculturas”. Outro ponto a ser 

destacado é a narrativa das casas, que são chamadas de mocambos, fazendo 

referência a sua precariedade. Esses mocambos são habitados por molambos, 

que seriam as pessoas pobres mal vestidas: 

 

Porque no rio tem pato comendo lama? Porque no rio tem pato 
comendo lama?Porque no rio tem pato comendo lama? 
Rios, pontes e overdrives - impressionantes esculturas de lama 
Mangue, mangue, mangue, mangue, mangue, mangue, mangue 
Rios, pontes e overdrives - impressionantes esculturas de lama 
Mangue, mangue, mangue, mangue, mangue, mangue, mangue 
E a lama come mocambo e no mocambo tem molambo 
E o molambo já voou, caiu lá no calçamento bem no sol do meio-dia 
O carro passou por cima e o molambo ficou lá 
Molambo eu, molambo tu, molambo eu, molambo tu 
É Macaxeira, Imbiribeira, Bom pastor, é o Ibura, Ipsep, Torreão,Casa 
Amarela 
Boa Viagem, Jenipapo, Bonifácio, Santo Amaro, Madalena, Boa 
Vista, Dois Irmãos 
É Cais do porto, é Caxangá, é Brasilite, Beberibe, é CDU, Capibaribe, 
é o Centrão 
Eu falei! 
Rios, pontes e overdrives -impressionantes esculturas de lama 
Mangue, mangue, mangue, mangue, mangue, mangue, mangue 
Rios, pontes e overdrives -impressionantes esculturas de lama 
Mangue, mangue, mangue, mangue, mangue, mangue, mangue 
(SCIENCE; NAÇÃO ZUMBI, 1994). 

 

Santos categoriza os tipos de pobreza produzidas pelo Capitalismo 

durante a segunda metade do século XX. O primeiro tipo caracterizado pelo 

geógrafo brasileiro é o mais simples, o da pobreza acidental, aquela que é 

apenas local, sem ligação com fatores sistêmicos, produzida apenas em alguns 

períodos. A marginalidade é o segundo tipo de pobreza caracterizada pelo 

autor, sendo esta produzida pela divisão do trabalho, regional ou internacional, 

onde o processo econômico produz essa situação. Nessa segunda situação, 

existe uma crença que o Estado pode resolver o problema. Por fim, a última 

forma de pobreza é estrutural, não sendo mais local ou nacional, mas sim 

globalizada. Existe uma produção global da pobreza, mais presente nos países 

menos desenvolvidos, porem existente também nos países mais ricos. Por ser 
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um dívida social, a resolução dessa pobreza não está sendo buscada 

(SANTOS, 2002, p.34).  

Milton Santos também comenta sobre as novas territorialidades: 

 

No mundo da globalização, o espaço geográfico ganha novos 
contornos, novas características, novas definições. E, também, uma 
nova importância, porque a eficácia das ações está estreitamente 
relacionada com a sua localização. Os atores mais poderosos se 
reservam os melhores pedaços do território e deixam o resto para os 
outros. Numa situação de extrema competitividade como esta em que 
vivemos, os lugares repercutem os embates entre os diversos atores 
e o território como um todo revela os movimentos de fundo da 
sociedade. A globalização, com a proeminência dos sistemas 
técnicos e da informação, subverte o antigo jogo da evolução 
territorial e impõe novas lógicas. Os territórios tendem a uma 
compartimentação generalizada, onde se associam e se chocam o 
movimento geral da sociedade planetária e o movimento particular de 
cada fração, regional ou local, da sociedade nacional. Esses 
movimentos são paralelos a um processo de fragmentação que rouba 
às coletividades o comando do seu destino, enquanto os novos 
atores também não dispõem de instrumentos de regulação que 
interessem à sociedade em seu conjunto  (SANTOS, 2002, p.39). 

 

Já na música “Maracatu de Tiro Certo”, são apresentados homens que 

quase chegam à um conflito armado por uma disputa territorial. Em 

“Manguetown”, Science mostra a sujeira dos mangues e a figura do urubu, que 

marca a existência de aproveitadores, pessoas que aplicam golpes de todo 

tipo: Tô enfiado na lama/É um bairro sujo/Onde os urubus têm casas/E eu não 

tenho asas/Mas estou aqui em minha casa/Onde os urubus têm asas/Eu vou 

pintando, segurando as paredes/No mangue do meu quintal (SCIENCE; 

NAÇÃO ZUMBI, 1996b). Posteriormente, o autor trabalha o território idealizado, 

onde as pessoas da periferia pretendem estar:  

 

Esta noite sairei/Vou beber com meus amigos há/E com asas que os 
urubus me deram ao dia/Eu voarei por toda a periferia/Vou sonhando 
com a mulher/Que talvez eu possa encontrar/E ela também vai 
andar/Na lama do meu quintal. /Manguetown (SCIENCE;.NAÇÃO 
ZUMBI. 1996b). 

 
Para Santos, cria-se a partir do processo de Globalização uma 

esquizofrenia dos lugares, onde a partir da acelerada produção de pobreza, 

existe um número muito grande de marginalizados e excluídos. Essa 

população marginalizada se torna mais numerosa em cidades que também 

apresentam um elevado índice de crescimento, onde essa população de 
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excluídos são se submete as ordens da racionalidade hegemônica do sistema 

e dão início a diversas formas de resistência. Para o autor, o lugar é 

extremamente importante neste processo, onde essas populações resistentes 

avaliam suas experiências do passado e suas expectativas do futuro: 

 

O território tanto quanto o lugar são esquizofrênicos, porque de um 
lado acolhem os vetores da globalização, que neles se instalam para 
impor sua nova ordem, e, de outro lado, neles se produz uma contra-
ordem, porque há uma produção acelerada de pobres, excluídos, 
marginalizados. Crescentemente reunidas em cidades cada vez mais 
numerosas e maiores, e experimentando a situação de vizinhança 
(que, segundo Sartre, é reveladora), essas pessoas não se 
subordinam de forma permanente à racionalidade hegemônica e, por 
isso, com frequência podem se entregar a manifestações que são a 
contraface do pragmatismo. Assim, junto à busca da sobrevivência, 
vemos produzir-se, na base da sociedade, um pragmatismo mesclado 
com a emoção, a partir dos lugares e das pessoas juntos. Esse é, 
também, um modo de insurreição em relação à globalização, com a 
descoberta de que, a despeito de sermos o que somos, podemos 
também desejar ser outra coisa. Nisso o papel do lugar é 
determinante. Ele não é apenas um quadro de vida, mas um espaço 
vivido, isto é, de experiência sempre renovada, o que permite, ao 
mesmo tempo, a reavaliação das heranças e a indagação sobre o 
presente e o futuro. A existência naquele espaço exerce um papel 
revelador sobre o mundo (SANTOS, 2002, p. 55-56). 

 

Em seu artigo intitulado “O território em tempos de globalização”, 

publicado em 2007 pela Revista ETC (Espaço, Tempo e Crítica), Rogério 

Haesbaert promove uma discussão sobre a conceituação de espaço, lugar e 

território após o fim da Guerra Fria e o início da ampliação do processo de 

Globalização. Primeiro realiza uma discussão sobre o conceito de Globalização 

e suas implicações. Define que o termo é muito utilizado por diversos 

segmentos do conhecimento, porem surgiu no jornalismo econômico, para 

definir as novas relações comerciais entre as diversas regiões do globo. O 

termo se espalhou com uma velocidade impressionante, talvez até mais rápido 

do que os processos das relações de trabalho, a propagação dos novos meios 

de comunicação e uma possível universalização cultural. Em relação ao 

aspecto cultural, pensando em certa homogeneização, esta traria uma perda 

das identidades locais, onde os locais perderiam gradualmente suas 

características regionais (HAESBAERT, 2007, p.2). 

Outro ponto que deve ser apontado é a contradição em relação às 

classes sociais, ocorrendo o processo de homogeneização das elites, aqueles 
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poucos que controlam os principais pontos da economia e do capital mundial e 

ao mesmo tempo o planeta assiste ao aumento da miséria e da exclusão 

social. É neste pensamento que se baseiam os pensadores que defendem que 

o mundo atual vive um processo de fragmentação, seja essa por uma exclusão 

social ou por um movimento de resistência aos atores da globalização. A 

principal consequência desse processo de exclusão, como aponta Haesbaert, é 

o surgimento de “novas velhas” territorialidades, ou seja, o ressurgimento de 

antigas disputas territoriais que agora aparecem com novas estratégias de 

resistência, podendo ser das formas mais pacíficas, como movimentos 

poéticos, ou de formas radicais, como a de grupos terroristas.  

Ao se tratar da conceituação de território, o autor enfatiza que não se 

pode confundir o conceito com a materialidade de um espaço socialmente 

construído. Segundo o geógrafo brasileiro, território sempre envolve 

apropriação e dominação de um espaço socialmente partilhado.  Haesbaert 

define três pressupostos sobre a conceituação de território e sua diferenciação 

com o conceito de espaço (HAESBAERT, 2007, p.4): no primeiro, o autor 

enfatiza que os termos “território” e “espaço” não significam exatamente a 

mesma coisa, onde o primeiro termo é muito mais amplo; no segundo ele 

considera que o território é construído historicamente, com denotações sociais, 

envolvendo disputas de poder, seja esse concreto ou simbólico, abrangendo 

espaço e sociedade, este espaço podendo ser visto com natural;  e no terceiro 

diz que por ações que envolvem política e economia, os agente que disputam o 

território de forma subjetiva transformam essa disputa em objetiva , por meio de 

dominação, identidade territorial ou apropriação. 

O território é comumente dividido em diversas áreas, com barreiras 

físicas ou simbólicas. Haesbaert diz que a divisão em áreas é típica de 

sociedades mais antigas, as ditas tradicionais, enquanto as sociedades mais 

modernas utilizam a geometria e as zonas para tal divisão. Partindo desse 

pressuposto, o autor trabalha a ideia de que atualmente a divisão do território é 

mais objetiva do que nas sociedades tradicionais, onde essa divisão era mais 

subjetiva. Completa afirmando que espaços absolutamente simbólicos ou 

puramente funcionais são impossíveis de serem concebidos. Nas sociedades 

mais tradicionais, o território era entendido como um espaço de controle e 

apropriação das divindades, onde os mitos possuíam a função de explicar os 
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fenômenos naturais não compreendidos. Já nas sociedades modernas, o 

território deve possuir uma função, explicitando ai seu caráter utilitarista. A 

exclusão nas sociedades tradicionais se dava por meio da apropriação do 

Estado pelas classes sociais privilegiadas, muitas vezes classes essas que 

entendiam se comunicar diretamente com os deuses, onde dentro dessa elite o 

território era integrado. Nas sociedades do capitalismo moderno, a propriedade 

privada é o principal fator de fragmentação, onde o capitalismo se reproduz e a 

mundialização da cultura transforma gradualmente as culturas tradicionais 

(HAESBAERT, 2007, p.6).  

Sobre isso, Joël Bonnemaison defendia que:  

 

Um território antes de ser uma fronteira é primeiro um conjunto de 
lugares hierarquizados, conectados a uma rede de itinerários. (...) A 
territorialização (...) engloba ao mesmo tempo aquilo que é fixação 
[enraizamento] e aquilo que é mobilidade, em outras palavras, tanto 
os itinerários quanto os lugares (BONNEMAISON,1981, p. 253-254). 

 

Ao tratar da conceituação de território, no sentido mais amplo, após a 

diferenciação entre território e lugar, Haesbaert parte de mais três 

pressupostos: no primeiro o conceito de território pode se confundir algumas 

vezes com os conceitos de lugar e rede, mesmo o primeiro sendo mais 

complexo; já no segundo, o conceito de rede pode ter dois significados: o 

primeiro como um elemento que constituí o território e o segundo como uma 

forma de organização dentro do território; por fim, no terceiro o lugar é uma das 

formas de manifestação do território, onde os sentidos mais subjetivos podem 

aparecer, dando espaço e origem para diversos movimentos de contestação 

(HAESBAERT, 2007, p.6).  

O que foi exposto pelo referido autor abre margem para novas 

interpretações em relação ao território. Existem no mundo dito globalizado 

novas formas de disputa e apropriação territorial, em comparação as formas 

das sociedades antigas. As formas de manter o domínio sobre um espaço 

social podem ser de cunho cultural, econômico, afetivo e político, entre outros. 

Suas manifestações podem variar desde as maneiras mais pacíficas até as 

mais violentas. A contradição é tanta, que é observável o aumento do fluxo do 

capital financeiro pelo planeta, enquanto aumentam os movimentos de 
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fragmentação territorial, observado nos problemas recentes de imigração em 

zonas de conflito.  

A respeito dessas análises, Haesbaert é incisivo a definir que: 

 

Existe, assim, uma imensa gama de territórios sobre a superfície do 
globo terrestre e a cada qual corresponde uma igualmente vasta 
diversidade de territorialidades, com dimensões e conteúdos 
específicos. As conotações que a territorialidade adquire são distintas 
dependendo da escala, se enfocada ao nível local, cotidiano, ao nível 
regional ou ao nível nacional e supranacional. Igualmente, existem 
diversas concepções de território de acordo com sua maior ou menor 
permeabilidade: temos, desta forma, desde territórios mais simples, 
exclusivos /excludentes, até territórios totalmente híbridos, que 
admitem a existência concomitante de várias territorialidades. Embora 
em vários períodos da história apareçam territorialidades múltiplas, 
sobrepostas (vide os múltiplos domínios territoriais medievais), elas 
são uma marca indiscutível do mundo globalizado / fragmentado 
(HAESBAERT, 2007, p.6).   

 
Para uma abordagem mais didática, Haesbaert (2007, p. 7) conceitua o 

território em três vertentes básicas: 

a) jurídico-política: esta vertente é a majoritária no campo da Geografia. 

Possuí como concepções correlatas a ideia de Estado-nação e suas fronteiras 

são os próprios limites administrativos. Conceitualmente o território é definido 

como um espaço controlado e definido pelas esferas estatais de poder. Os 

principais atores são o Estado-nação e as organizações políticas. Alliès e seu 

trabalho de 1980 contribuíram bastante para a área da Geopolítica; 

b) culturalista: esta vertente tem como concepções correlatas o lugar e o 

cotidiano, a identidade e a alteridade social e o imaginário, este último 

entendido como o conjunto de representações que um grupo vê a si mesmo.  A 

visão de território passa por um produto fundamentalmente de apropriação do 

espaço, seja ela por identidade social ou do imaginário. Seus principais 

agentes são os próprios indivíduos ou grupos étnico-culturais, onde seus 

vetores são as relações de identificação cultural. É considerada uma vertente 

da Geografia Humanística ou Cultural e segundo Haesbaert, os principais 

autores contemporâneos são Deleuze, Guattari e Tuan; 

c) econômica: esta vertente também é chamada de economicista. Suas 

concepções correlatas são a divisão territorial do trabalho e as classes sociais 
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se relacionando com os meios de produção. Entende a territorialização como 

um produto espacial do embate entre as classes e entre as classes e o capital. 

Seus principais agentes são as empresas capitalistas, os trabalhadores e até 

mesmo o Estado. Os mais recentes trabalhos da área da chamada Geografia 

Econômica são Storper, Benko e Veltz. 

Ainda nessa linha, Santos diz que a tirania do dinheiro e da informação 

está conduzindo a sociedade ao “pensamento único”, em um processo de clara 

hegemonização, onde os processos tornam-se hegemonizados de maneira 

ativa ou passiva. Assim, ocorre o desaparecimento ou permanência autônoma 

em algumas frações do território dos processos não hegemônicos. Neste caso, 

os processos não hegemônicos tendem a concorrer com atividades mais 

poderosas dentro da lógica do sistema globalizado, como diz no trecho: 

 

A associação entre a tirania do dinheiro e a tirania da informação 
conduz, desse modo, à aceleração dos processos hegemônicos, 
legitimados pelo “pensamento único”, enquanto os demais processos 
acabam por ser deglutidos ou se adaptam passiva ou ativamente, 
tornando-se hegemonizados. Em outras palavras, os processos não 
hegemônicos tendem seja a desaparecer fisicamente, seja a 
permanecer, mas de forma subordinada, exceto em algumas áreas 
da vida social e em certas frações do território onde podem manter-se 
relativamente autônomos, isto é, capazes de uma reprodução própria. 
Mas tal situação é sempre precária, seja porque os resultados 
localmente obtidos são menores, seja porque os respectivos agentes 
são permanentemente ameaçados pela concorrência das atividades 
mais poderosas (SANTOS, 2002, p.17).  

 

Haesbaert (2007, p. 8) prossegue defendendo que as territorialidades 

contemporâneas são mais complexas que as formuladas nas sociedades 

tradicionais. As territorialidades muitas vezes são as mesmas e o que se 

modificou é a forma como elas se manifestam. Muitos desses povos que 

contestam ou lutam por um território estão enquadrados forçadamente na 

identidade forjada de um Estado-nação, este criado muitas vezes por 

interesses políticos e econômicos. Grupos de contestação territorial estão 

redefinindo os padrões geográficos, onde os limites físicos e simbólicos estão 

sendo redesenhados.  
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O processo de globalização trouxe mudanças estruturais para a 

conceituação de territorialidade. Haesbaert (2007, p.8) traz cinco novas 

características:  

1. o capitalismo globalizado forma uma elite que detém a maior parcela 

dos recursos do planeta e consequentemente exclui uma grande parcela da 

população. Esta parcela excluída da população busca se reafirmar no território 

e isso às vezes é feito da maneira radical;   

2. o local está se sobrepondo ao regional e ao nacional. Isso pode 

demonstrar um movimento de resistência cultural ou de fortalecimento 

comercial;  

3. Robertson (1995) analisou os processos sintetizados nos processos 

de globalização e Appadurai (1997) propôs o conceito de translocalidades;   

4. são chamados de movimentos contra-globalizadores aqueles que 

tornam mais ríspido o sentimento regional e atacam a ordem política e cultural 

das imposições do Estado-nação;   

5. as ONG´s e entidades supra-nacionais, como os blocos econômicos, 

são novas instituições de regulação do território;   

Por fim, ao analisar as diferentes concepções de território no mundo 

globalizado, o autor define algumas novas funções para esse território. Aqui 

segue uma, que tem mais familiaridade com o objeto estudado: Num sentido 

mais simbólico, o território pode moldar identidades culturais e ser moldado por 

estas, que fazem dele um referencial muito importante para a coesão dos 

grupos sociais (HAESBAERT, 2007, p.8.).  

Ao se tratar do processo cultural, Santos realiza algumas análises. O 

autor defende a ideia de que durante o processo de globalização, a cultura 

tende a uma homogeneização mundial. Porém, alguns grupos, geralmente 

presentes nas periferias dos países mais pobres, onde a produção da pobreza 

é acelerada, tendem a resistir ao processo de homogeneização, criando 

movimentos culturais híbridos e heterogêneos. O autor demonstra no trecho:  

 

Um exemplo é a cultura. Um esquema grosseiro, a partir de uma 
classificação arbitrária, mostraria, em toda a parte, a presença e a 
influência de uma cultura de massas buscando homogeneizar e 
impor-se sobre a cultura popular; mas também, e paralelamente, as 
reações desta cultura popular. Um primeiro movimento é resultado do 
empenho vertical unificador, homogeneizador, conduzido por um 
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mercado cego, indiferente às heranças e às realidades atuais dos 
lugares e das sociedades. Sem dúvida, o mercado vai impondo, com 
maior ou menor força, aqui e ali, elementos mais ou menos maciços 
da cultura de massa, indispensável, como ela é, ao reino do mercado, 
e a expansão paralela das formas de globalização econômica, 
financeira, técnica e cultural. Essa conquista, mais ou menos eficaz 
segundo os lugares e as sociedades, jamais é completa, pois 
encontra a resistência da cultura preexistente. Constituem-se, assim, 
formas mistas sincréticas, dentre as quais, oferecida como 
espetáculo, uma cultura popular domesticada associando um fundo 
genuíno a formas exóticas que incluem novas técnicas (SANTOS, 
2002, p. 55-56). 

 

A produção musical de grupos de resistência de cultura popular, como A 

Nação Zumbi, de Chico Science, possibilitam uma resposta ao processo de 

homogeneização cultural, onde os membros das classes mais pobres 

conseguem expor suas ideias, sua realidade e o processo de exclusão e 

marginalização que estão submetidos. Heranças culturais, mescladas com 

novas influências advindas de culturas distantes dão forma a esses grupos de 

resistência. A disputa territorial desses excluídos está presente nas obras, onde 

o próprio processo de globalização é colocado em cheque. Milton Santos 

explora bem esse ponto, tratando dos “regionalismos universalistas”:  

 
Mas há também – e felizmente – a possibilidade, cada vez mais 
frequente, de uma revanche da cultura popular sobre a cultura de 
massa, quando, por exemplo, ela se difunde mediante o uso dos 
instrumentos que na origem são próprios da cultura de massas. 
Nesse caso, a cultura popular exerce sua qualidade de discurso dos 
“de baixo”, pondo em relevo o cotidiano dos pobres, das minorias, 
dos excluídos, por meio da exaltação da vida de todos os dias. Se 
aqui os instrumentos da cultura de massa são reutilizados, o 
conteúdo não é, todavia, “global”, nem a incitação primeira é o 
chamado mercado global, já que sua base se encontra no território e 
na cultura local e herdada. Tais expressões da cultura popular são 
tanto mais fortes e capazes de difusão quanto reveladoras daquilo 
que poderíamos chamar de regionalismos universalistas, forma de 
expressão que associa a espontaneidade própria à ingenuidade 
popular à busca de um discurso universal, que acaba por ser um 
alimento da política. No fundo, a questão da escassez aparece outra 
vez como central. Os “de baixo” não dispõem de meios (materiais e 
outros) para participar plenamente da cultura moderna de massas 
(SANTOS, 2002, p. 70). 

 

Um dos pontos dessa nova produção cultural é a questão territorial, 

onde a economia, o discurso e a política são territorializados. Segundo Santos, 

o discurso vindos desses “excluídos” é tão valioso quanto a representação por 

partidos ou organizações. O discurso é carregado de simbolismo que unem a 
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população local, garantindo a permanência dos movimentos. Movimentos 

esses que são cada vez mais realistas em seu discurso, como demonstra o 

autor:  

 

Mas sua cultura, por ser baseada no território, no trabalho e no 
cotidiano, ganha a força necessária para deformar, ali mesmo o 
impacto da cultura de massas. Gente junta cria cultura e, 
paralelamente, cria uma economia territorializada, uma cultura 
territorializada, um discurso territorializado, uma política 
territorializada. Essa cultura da vizinhança valoriza, ao mesmo tempo, 
a experiência da escassez e a experiência da convivência e da 
solidariedade. É desse modo que, gerada de dentro, essa cultura 
endógena impõe-se como um alimento da política dos pobres, que se 
dá independentemente e acima dos partidos e das organizações. Tal 
cultura realiza-se segundo níveis mais baixos de técnicas, de capital 
e de organização, daí suas formas típicas de criação. Isto seria, 
aparentemente, uma fraqueza, mas na realidade é uma força, já que 
se realiza, desse modo, uma integração orgânica com o território dos 
pobres e o seu conteúdo humano. Daí a expressividade dos seus 
símbolos, manifestados na fala, na música e na riqueza das formas 
de intercurso e solidariedade entre as pessoas. E tudo isso evolui de 
modo inseparável, o que assegura a permanência do movimento  
(SANTOS, 2002, p. 69-71). 

 
A Sociologia é outra área que possui enorme acervo de estudos e 

pesquisas sobre o recente e instigante processo de Globalização. Diversos 

autores, da segunda metade do século XX em diante, buscam compreender 

esse processo tão amplo e contraditório. O interessante da área da Sociologia 

é que ela engloba diversos eixos que em conjunto explicam e fazem parte 

desse processo, como a política, a sociedade, a cultura, os avanços 

tecnológicos e a economia, que de uma maneira geral, todos sofreram 

influência e influenciam esse processo que se mostra cada vez mais global.  

Nesta árdua tarefa, diversos sociólogos de destacam, porém dois podem 

ajudar de maneira mais efetiva a entender o processo de Globalização pela 

visão do Movimento Manguebeat, são eles Boaventura de Sousa Santos e 

Anthony Giddens (2000). Boaventura de Sousa Santos em “A Globalização e 

as Ciências Sociais” (SANTOS, 2002), organizou uma reunião de diversos 

capítulos escritos por teóricos das diversas áreas das humanidades que 

buscam entender esse processo. Sousa Santos ficou responsável não somente 

pela organização como também pelo primeiro capítulo, que se baseia em 

discutir o que acontece com o mundo nas três últimas décadas do século XX e 

combate as ideias que a economia mundial é marcada pela ampla e irrestrita 
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abertura dos mercados, através da redução inflacionária, de privatizações, da 

priorização das exportações, que reduz o papel do Estado, dentro de uma 

agenda neoliberal imposta aos países em desenvolvimento.  

Boaventura de Sousa Santos (2002) também defende que o processo de 

Globalização proporciona o aumento da pobreza e das desigualdades 

socioeconômicas em escala global. Segundo o sociólogo português, a nova 

organização da economia mundial, que agora é transnacional, trouxe consigo 

uma nova classe capitalista, que por deter um terço do produto industrial 

mundial, agrava as condições de pobreza do mundo. 

O sociólogo português complementa dizendo que o início do século XXI 

é indefinido, complexo e transitório, fazendo com que os efeitos nos países 

periféricos e semiperiféricos são de deixar as diferenças sociais mais 

agravadas e a sociedade mais excludente. 

Já Giddens, busca entender o processo de Globalização analisando 

também outras teorias sobre o tema. O autor defende que as mudanças 

advindas com o processo de Globalização não são apenas meros avanços 

tecnológicos que modificam de maneira superficial a vida das pessoas, através 

de novos aparelhos de TV, celulares e outros (GIDDENS, 2000, p. 14). Essas 

mudanças seriam estruturais e colocam a humanidade em uma nova ordem 

global, que ainda está muito difícil de compreender. O sociólogo ainda 

completa: 

 

No entanto, com frequência as tradições também sucumbem à 
modernidade, e em algumas situações isso vem ocorrendo para o 
mundo todo. Tradição que é esvaziada de seu conteúdo, e 
comercializada, torna-se kitsch – as bugigangas que se compram na 
loja do aeroporto. Tal como desenvolvida pela industria da herança, 
herança é tradição reembalada como espetáculo. Os prédios 
restaurados nos locais turísticos, podem parecer esplêndidos, e a 
restauração pode parecer autêntica até os mínimos detalhes. Mas a 
herança que é assim protegida está dissociada da seiva da tradição 
que é sua conexão com a experiência que é a vida 
cotidiana.(GIDDENS, 2000, p. 54). 

    

O sociólogo britânico divide os pensadores atuais em dois grupos, 

segundo a interpretação que esses possuem em relação ao processo de 

Globalização: céticos e radicais. Segundo Giddens (2000), os céticos 

entendem que a Globalização é apenas uma conversa que não tem 
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fundamento. Para eles, as transformações não se diferem muito de outras que 

já ocorreram na História, ou seja, a humanidade ainda mantêm as mesmas 

relações do que antes (GIDDENS, 2000, p. 18). 

O outro grupo, os chamados de radicais pelo sociólogo britânico, já 

entendem tal processo de Globalização como extremo e com consequências 

bem sensíveis e até perversas. Esse grupo defende que as mudanças 

econômicas são estruturais, unindo o mercado global e ultrapassando as 

fronteiras nacionais. A soberania nacional e a influência de políticos já não são 

mais a mesma, perdendo espaço para os grandes conglomerados econômicos, 

que possuem faturamentos maiores do que o PIB de diversos países. O autor 

ainda diz: 

O risco é a dinâmica mobilizadora de uma sociedade propensa à 
mudança, que deseja determinar seu próprio futuro em vez de confia-
lo à religião, a tradição ou aos caprichos da natureza. O capitalismo 
moderno difere de todas as formas anteriores de sistema econômico 
em suas atitudes em relação ao futuro. Os tipos de empreendimento 
de mercado anteriores eram irregulares ou parciais. As atividades dos 
mercadores e negociantes, por exemplo, nunca tiveram um efeito 
muito profundo na estrutura básica das civilizações tradicionais, que 
permaneceram amplamente agrícolas e rurais (GIDDENS, 2000, p. 
34). 

 

Porém, o sociólogo britânico busca entender esse processo de 

Globalização como um meio termo entre as duas interpretações. Do mesmo 

modo que cria uma nova classe global como elite econômica, que dinamiza a 

economia ao redor do mundo com apenas alguns cliques no computador, ou 

até mais recentemente com os smartphones, uma nova classe de miseráveis 

vai se formando, ainda com recursos mais escassos do que antes. Puxando 

esse gancho, Giddens também como Hausbaert, entende que essa 

proliferação da pobreza tem impacto na questão territorial. Identidades culturais 

são reforçadas e utilizadas como resistência, assim como fizeram os membros 

do Movimento Manguebeat no início dos anos 1990, em Recife. O autor é bem 

claro nesse ponto: 

 

A globalização é a razão do ressurgimento de identidades culturais 
locais em várias partes do mundo. Se alguém pergunta, por exemplo, 
por que os escoceses querem mais independência do Reino Unido, 
ou por que há um forte movimento separatista em Quebec, não 
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poderá encontrar a resposta apenas na história cultural deles. 
Nacionalismos locais brotam como uma resposta a tendências 
globalizantes, à medida que o domínio e estados nacionais mais 
antigos enfraquece (GIDDENS, 2000, p. 34). 

 

A partir das letras dos compositores do Manguebeat foram apresentados 

traços da urbanização desordenada da capital pernambucana, bem como a 

falta de recursos básicos, as moradias precárias, o acúmulo de lixo e esgoto e 

outras situações que mostram a miséria da cidade. Os críticos dessas 

narrativas ficcionais podem argumentar que elas não têm validade, pois não 

trabalham com personagens reais e históricos e que seriam na verdade 

estórias. Solange Yokozawa já afirmou que a diferenciação entre história e 

estória já não é mais usual. Segundo a autora, a história é apenas uma 

interpretação do passado, sendo elaborada de forma ficcional e relativa, onde o 

termo estória pode perfeitamente demonstrar fatos verossímeis de um passado 

presente na memória de quem escreve (YOKOZAWA, 2009, p. 200).    

  Recife se mostra como uma cidade conectada ao novo processo 

técnico-científico-informacional, sendo um local muito visitado por turistas 

brasileiros e de todo o planeta, com uma economia interligada ao cenário 

nacional e internacional. Esse processo de aceleração das comunicações e 

informações e dos avanços científicos é retratado e explorado nas letras do 

artista pernambucano, ora como contestação, ora como constatação. Na letra 

de “Enquanto o Mundo Explode” Chico realiza algumas críticas ao sistema 

globalizado. A começar pelo próprio título da canção, que remete à um mundo 

em turbulência, com a explosão de novos acontecimentos, novidades 

tecnológicas, maior agilidade de comunicação e informação. A letra da música 

diz: 

A engenharia cai sobre as pedras /Um curupira já tem o seu tênis 
importado/Não conseguimos acompanhar o motor da história/Mas 
somos batizados pelo batuque/E apreciamos a agricultura 
celeste/Mas enquanto o mundo explode/Nós dormimos no silêncio do 
bairro/Fechando os olhos e mordendo os lábios/Sinto vontade de 
fazer muita coisa… (SIENCE; NAÇÃO ZUMBI, 1996). 

 

Diversos pontos dessa canção devem ser analisados para compreender 

a concepção de Science em relação ao contexto internacional da década de 

1990. No primeiro verso o autor diz que “A engenharia cai sobre as pedras”, 

fazendo referência direta sobre as transformações que estavam ocorrendo na 
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cidade durante o período. A engenharia deve ser encarada como a 

modernidade, enquanto as pedras seriam as marcas tradicionais da cidade, 

aquelas marcam que remetem à memória coletiva. Portanto, Chico está 

criticando essas novas obras que mudam o cenário tradicional (real ou 

simbólico) da capital pernambucana. Posteriormente, Science realiza uma 

crítica em relação à penetração da cultura globalizada na cultura tradicional 

brasileira. Ele utiliza um curupira (ser importante do folclore brasileiro, 

propagado em diversas regiões do país. Este ser é representado por um índio 

das matas brasileiras, que possuí os pés invertidos: dedos para trás e 

calcanhar para frente), que já possui um tênis importado. A crítica de Science 

nesse momento é em relação à apropriação cultural que estaria ocorrendo 

pelos brasileiros, principalmente em relação aos padrões de consumo 

estabelecidos pela lógica de mercado.  O atraso da economia local e as 

péssimas condições sociais da cidade também aparecem no trecho. Quando 

diz que “Não conseguimos acompanhar o motor da história”, Science faz clara 

referência ao status de “país em desenvolvimento” que o Brasil recebia, ainda 

aquém das grandes economias mundiais. É sempre bom lembrar, que no 

período de produção da música o Brasil estava passando por uma 

reestruturação econômica, com a continuidade do Plano Real e o incremento 

da política neoliberal, no governo de Fernando Henrique Cardoso. 

Particularmente se tratando de Recife, a cidade acabara de receber o 

indesejável título de “Quarta pior cidade do mundo para se viver”, como já foi 

retratado anteriormente.  

  No trecho que diz “apreciamos a agricultura celeste” o autor deixa a 

entender que a população de Recife observa as novidades do mundo 

globalizado como “algo de outro mundo”, algo que está muito distante da 

realidade dessa sociedade, onde apenas causa espanto e admiração por algo 

que é surreal. Interpretação com o mesmo sentido se dá nos versos seguintes 

“Mas enquanto o mundo explode/Nós dormimos no silêncio do bairro/Fechando 

os olhos e mordendo os lábios”, mostrando como os recifenses pobres 

enxergam tudo muito distante de sua realidade. A vontade de agir do vocalista, 

de se expressar e de se manifestar, estando em contato mais próximo com o 

“motor da história” é observável no último verso, onde diz que “Sinto vontade 

de fazer muita coisa…”. Na versão musicada, Science termina a música com 
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um berro, dando sinal de sua revolta.  Ainda se tratando de Globalização, 

Chico Science interpõe a produção musical com a nova tecnologia 

computacional, na música “Computadores Fazem Arte”:  

Computadores fazem arte/Artistas fazem dinheiro/êô/Dinheiro 
Computadores avançam/Artistas pegam carona/Cientistas criam robô 
Artistas levam a fama/Computadores fazem arte êê êê/ 
Artistas fazem dinheiro ôô ôô /Dinheiro (SCIENCE; NAÇÃO 
ZUMBI,1994). 
 

Nesse trecho, Science enaltece o valor e o poder das novas tecnologias 

quando elogia o poder de “fazer arte” dos computadores. É uma clara 

referência ao alcance que suas músicas tiveram a partir das novas formas de 

propagação da indústria cultural. O artista pernambucano demonstra que o 

cenário musical dos anos 1990 é dependente do novo cenário técnico-

científico-informacional para obter o sucesso, em âmbito regional, nacional ou 

internacional.  

A música de Chico Science em que a questão territorial está mais 

presente é sem dúvida “A Cidade”. A introdução do clipe da canção apresenta 

um casal de artistas circenses encenando dois pernambucanos tipicamente 

interioranos chegando à capital Recife. Ambos parecem estar complexos e 

assustados com o que estão vendo.  A música tem a seguinte letra:  

 

O Sol nasce e ilumina as pedras evoluídas/ Que cresceram com a 
força de pedreiros suicidas/ Cavaleiros circulam vigiando as pessoas/ 
Não importa se são ruins/ Nem importa se são boas/ E a cidade se 
apresenta centro das ambições/Para mendigos ou ricos e outras 
armações/ Coletivos, automóveis, motos e metrôs/ Trabalhadores, 
patrões, policiais, camelôs/ A cidade não pára, a cidade só cresce/ O 
de cima sobe e o debaixo desce/ A cidade se encontra prostituída/ 
Por aqueles que a usaram em busca de saída/ Ilusora de pessoas e 
outros lugares/ A cidade e sua fama vai além dos mares/ No meio da 
esperteza internacional/ A cidade até que não está tão mal/ E a 
situação sempre mais ou menos/ Sempre uns com mais e outros com 
menos/ A cidade não pára, a cidade só cresce/ O de cima sobe e o 
debaixo desce/ Eu vou fazer uma embolada, um samba, um 
maracatu/ Tudo bem envenenado, bom pra mim e bom pra tu/ Pra 
gente sair da lama e enfrentar os urubus / Num dia de Sol, Recife 
acordou/ Com a mesma do dia fedentina anterior (SCIENCE; NAÇÃO 
ZUMBI,1994). 

 

Partindo do pressuposto que “É na cidade que encontramos e de onde 

extraímos matéria poética para a construção de obras que visam, entre outras 
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coisas, ressignificar os espaços urbanos com proposições poéticas e/ou de 

cunho político” (PORO, 2013, p. 79), a música “A Cidade” tem muito a 

acrescentar no entendimento do que é território para o Movimento 

Manguebaet. No início, o compositor diz “O Sol nasce e ilumina as pedras 

evoluídas/ Que cresceram com a força de pedreiros suicidas”, onde as pedras 

evoluídas devem ser entendidas como as construções que compõem a cidade 

de Recife, que segundo Science foram construídas por “pedreiros suicidas”. 

Esse termo é uma alusão às péssimas condições de trabalho a que eram 

submetidos os trabalhadores da construção civil na segunda metade do século 

XX. Muitos desses trabalhadores eram retirantes do interior que buscavam 

melhores condições de vida na capital.  A segurança pública também está 

presente na canção. Science diz “Cavaleiros circulam vigiando as pessoas/ 

Não importa se são ruins/ Nem importa se são boas”. Esses “Cavaleiros” são a 

representação dos policiais que rondam o centro da capital pernambucana e as 

regiões periféricas da cidade. Uma crítica em relação à violência policial 

aparece quando Chico dá a entender que inocentes também eram perseguidos 

em Recife.  

As migrações internas, problema enfrentado pelas grandes cidades 

brasileiras no pós-Segunda Guerra Mundial também aparece na letra. Muitas 

pessoas que passam por dificuldades econômicas e sociais no interior dos 

estados brasileiros migram para as grandes cidades, por uma maior atração de 

mercado de trabalho, por mais opções e qualidade de consumo, consumo este 

que pode ser material e imaterial (cinemas, educação, eventos esportivos, 

shows e outros), por melhores salários e mais facilidade de acesso aos 

serviços públicos. No entanto, a realidade encontrada foi outra. Muitas dessas 

pessoas caíram no subemprego, sem qualquer garantia de um salário fixo. 

Foram obrigadas a ocupar regiões periféricas, sem acesso eficiente ao 

saneamento básico mínimo, estando vulneráveis às doenças, criminalidade e 

prostituição. Isso fica evidente no trecho “E a cidade se apresenta centro das 

ambições/Para mendigos ou ricos e outras armações”. 

A agitação de uma metrópole como Recife é ritmada pela letra da 

canção. No trecho “Coletivos, automóveis, motos e metrôs/ Trabalhadores, 

patrões, policiais, camelôs/ A cidade não para, a cidade só cresce/ O de cima 

sobe e o debaixo desce”, Science tenta dar voz a toda movimentação que 
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acontece no centro de Recife, com o transporte coletivo superlotado e a ação 

policial em torno dos vendedores ambulantes. Em alusão a uma crítica 

marxista, Science critica a dinâmica do Capitalismo Internacional, ao mencionar 

que o de cima (as elites) sobe (continuam a acumular mais capital) e o debaixo 

(classes com menos recursos) desce (tem uma piora nas suas condições 

socioeconômicas). Partindo desse pressuposto, Science também critica o 

aumento da concentração de renda, típico do Capitalismo em sua fase 

neoliberal.  

Já no trecho “/ A cidade se encontra prostituída/ Por aqueles que a 

usaram em busca de saída/ Ilusora de pessoas e outros lugares/ A cidade e 

sua fama vai além dos mares/ No meio da esperteza internacional/ A cidade 

até que não está tão mal/ E a situação sempre mais ou menos/ Sempre uns 

com mais e outros com menos/”, Science realiza uma crítica à cidade como 

produto. Dentro da nova ótica globalizante do Capitalismo neoliberal pós-

Guerra Fria, as cidades também se transformaram em mercadoria e disputam 

espaço no mercado mundial. Essa disputa pode ser por novas instalações 

industriais, novas opções de serviço ou puramente por turismo. Segundo a 

avaliação de Science, Recife se encontrava em boa situação nessa ótica de 

mercado, pois recebia muitos investimentos turísticos. Entretanto, essa cidade 

mercantilizada não é para todos. Os locais que abrigam os turistas possuem 

urbanização extremamente superior à das áreas periféricas, que tomam voz 

com as letras de Science.  

Por fim, Science diz que as condições ainda permanecem, pois “Num dia 

de Sol, Recife acordou/ Com a mesma do dia fedentina anterior.”. A fedentina 

representa as péssimas condições habitacionais que a periferia da capital 

pernambucana é submetida. A falta de saneamento, transporte, educação e 

saúde também fazem parte da pauta do autor.  

Ao analisar o conceito de território, pode-se perceber que o termo é 

utilizado há muito tempo pelo homem, desde a Antiguidade, e por isso não 

existe apenas uma conceituação. O território pode ser encarado como um 

lugar, ou espaço, onde as pessoas exercem ou tentam exercer uma relação de 

poder. Esse território também pode ser simbólico ou real, dependendo da 

abordagem que é feita.  



60 

 

 
 

Algumas marcas são deixadas no território e as pessoas que circulam 

por ele tem essas construções como referencial, pois estão presentes no seu 

dia a dia e criam com essas pedras uma relação de afetividade.   

Já os discos analisados da banda Chico Science e Nação Zumbi (1994; 

1996) apresentam um território mais simbólico do que real. Esse território 

apresenta muitas marcas, como a lama, o mangue e os urubus, que 

representam os símbolos comuns desse local e que possuem a função de 

demonstrar como é a vida nesses bairros periféricos.  

Como bem definiu Haesbaert (2007), o novo mundo globalizado, trouxe a 

tona velhas disputas territoriais, que em outro contexto podem assumir novas 

maneiras de expressão. Na região do Oriente Médio essas disputas territoriais 

originaram movimentos de ações terroristas, que se expandem na velocidade 

das novas formas de comunicação. Outra forma de contestação territorial é a 

manifestação artística. Grafites, exposições, companhias de dança e 

movimentos musicais podem aparecer como novidades. O Movimento 

Manguebeat aparece nesse momento. Os jovens recifenses da década de 

1990 que habitavam as regiões periféricas se sentiam fora do contexto 

internacional, fora da globalização vendida pelos veículos de comunicação e 

informação, fora da realidade dita como “mundial”. 

O Movimento deve ser analisado como um grito, uma maneira de 

expressão destes jovens, a fim de buscarem o reconhecimento da sua 

realidade. O território escolhido foi o mangue, tão típico da periferia da capital 

pernambucana, símbolo das desigualdades sociais, do abandono do poder 

público, da sujeira ocasionada pela falta de saneamento básico, da pobreza e 

da criminalidade causadas pela falta de oportunidade e emprego. O mangue foi 

sim o território contestado por esses jovens. 

Dentre as diversas bandas e artistas que participaram do Movimento 

Manguebeat, o grupo formado por Chico Science e Nação Zumbi teve maior 

destaque. Uma das mostras é a vendagem de discos e aparições na TV que a 

banda teve. A banda foi a única com alcance nacional. Os dois discos que 

Chico Science gravou antes de sua trágica morte em um acidente de carro, em 

1997, sendo eles “Da Lama ao Caos” e “Afrociderbelia” são os mais 

significativos do movimento e os que melhor retratam as concepções destes 

jovens.  
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O ambiente é de sujeira, dos mocambos (casebres com péssimas 

condições), do lixo e dos animais (urubus), dos mendigos, dos meninos de rua, 

dos roceiros que tentam a vida nas cidades, dos jovens que buscam seu 

espaço no mundo globalizado e dos bandidos. Todos esses que são invisíveis 

perante as autoridades, à opinião pública e à memória oficial.  

A representação desses espaços é um ponto chave para o entendimento 

dessas classes da sociedade, pois mesmo que os personagens relatados 

sejam fictícios, as narrativas são extremamente verossímeis, retratando a 

realidade vivida por essas pessoas, mesmo que de uma maneira poética e 

irreverente.  
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4 A RESISTÊNCIA DO MANGUE: A VISÃO DO TERRITÓRIO DE 

RECIFE POR CHICO SCIENCE E A NAÇÃO ZUMBI 

 

 

 “Da lama ao caos”, esse é o título do primeiro álbum do grupo Chico 

Science e Nação Zumbi (1994), grupo formado por jovens recifenses no início 

da década de 1990. Jovens estes que estavam preocupados com a situação de 

Recife na última década do século passado, desse caos, quando a cidade era 

considerada por pesquisadores a quarta pior cidade do mundo para se viver. A 

partir dessa situação, os jovens dessa cidade organizam o Movimento 

Manguebeat que possuía duas vertentes. A primeira buscava uma sincronia 

entre a cultura popular pernambucana (frevo, maracatu e cordel) e as 

novidades que o mundo pop trazia. A segunda vertente procurava mostrar a 

Recife dos excluídos sociais, das classes mais pobres que habitavam a região 

dos mangues. A partir das letras desses novos compositores são apresentados 

traços da urbanização desordenada da capital pernambucana, bem como a 

falta de recursos básicos, as moradias precárias, o acúmulo de lixo e esgoto e 

outras situações que mostram a miséria da cidade.  

Chico Science e seus companheiros de movimento expressam em suas 

letras a questão de território e territorialidade de Recife no período estudado. 

Em suas composições fica clara a divisão da capital pernambucana, onde as 

regiões dos mangues devem ser habitadas pelas pessoas mais pobres e as 

regiões praianas devem ser ocupadas pelas elites e turistas.   

Diversas são as abordagens possíveis em relação ao Movimento 

Manguebeat, desde a influência do processo de globalização nas letras e no 

alcance do movimento, passando pelos conceitos pós-modernos de 

interpretação da sociedade e chegando à busca pela valorização da cultura 

popular recifense. As representações que o movimento imprime em suas letras 

são complexas, como afirma Jodelet:  

 

 [...] cada vez que exprimimos uma ideia, uma concepção, uma 
adesão, dizemos algo de nós mesmos. Aderir a uma representação é 
particular de um grupo, de uma ligação social, mas também expressa 
algo de sua identidade que pode ter um efeito sobre a construção do 
objeto (JODELET, 2001, p.315). 
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A “Cena Recifense”, como também é chamado o Movimento 

Manguebeat, se desenvolve em bairros da periferia da região metropolitana de 

Recife. No início dos anos 1990 a região possuía a maior taxa de desemprego 

do país, mais da metade da população vivia em favelas ou alagados e a capital 

pernambucana era considerada a quarta pior cidade do mundo para se viver.6 

Em sua música A Cidade, Chico Science descreve as migrações internas 

em Pernambuco, quando muitos habitantes saem do sertão e iludidos com a 

fantasia de “uma vida melhor”, buscam refúgio e incham as cidades grandes. 

Os versos dizem “E a cidade se apresenta /Centro das ambições /Para 

mendigos ou ricos /E outras armações / Coletivos, automóveis/ Motos e metrôs 

/ Trabalhadores, patrões / Policiais, camelôs”. Essa “ilusão” descrita por 

Science foi o principal combustível para esse processo de saída do campo e 

migração para a cidade. 

As desigualdades sociais causadas pela má distribuição de renda no 

sistema capitalista é um ponto em comum nas letras de Chico Science. Ainda 

na música “A Cidade”, Science descreve a luta de classes nos versos: “A 

cidade não pára /A cidade só cresce / O de cima sobe/ E o de baixo desce”. A 

luta de classes, o aumento da desigualdade social e os problemas em relação 

a distribuição de renda, estão tão presentes na Recife de Science. A 

preocupação de Chico Science encontra-se nos seguintes trechos da mesma 

música: “A cidade se encontra/ Prostituída /Por aqueles que a usaram/ Em 

busca de uma saída/ Ilusora de pessoas/ De outros lugares, / A cidade e sua 

fama/ Vai além dos mares”. Chico demonstra sua inquietação em relação às 

pessoas que saíram do interior e com essa ilusão tornam-se marginalizadas 

nas grandes cidades.  

Analisar essas letras e entende-las de maneira a ter sentido quando se 

fala em imposições territoriais não se compreende como uma tarefa fácil. 

Moscovici defende que a Teoria das Representações sociais são fundamentais 

para tal interpretação:  

 

No final das contas, ela produz e determina os comportamentos, pois 
define simultaneamente a natureza dos estímulos que nos cercam e 
nos provocam, e o significado das respostas a dar-lhes. Em poucas 
palavras, a representação social é uma modalidade de conhecimento 
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particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a 
comunicação entre indivíduos (...) elas possuem uma função 
constitutiva da realidade, da única realidade que conhecíamos por 
experiência e na qual a maioria das pessoas se movimenta (...) é 
alternativamente, o sinal e a reprodução de um objeto socialmente 
valorizado (MOSCOVICI, 1978, p.26-27).   

 

E o autor ainda completa: “[...] A ciência era antes baseada no senso 

comum e fazia o senso comum menos comum; mas agora senso comum é 

ciência tornada comum” (MOSCOVICI, 2003, p.60). 

Em sua música Antene-se, diz que “É só uma cabeça equilibrada em 

cima do corpo /Escutando o som das vitrolas, que vem dos mocambos 

/Entulhados a beira do Capibaribe.” A cabeça, ou a mente, se mantém lúcida, 

equilibrada, em cima de um corpo que sofre com a fome. Essas pessoas, 

vivem em mocambos, que são casas periféricas, sujas, amontoadas e feitas de 

restos de entulho, ficando a beira do rio Capibaribe. 

Também são percebidas as críticas sociais na música Manguetown: 

 

Tô enfiado na lama /É um bairro sujo/ Onde os urubus têm casas/ E 
eu não tenho asas / Mas estou aqui em minha casa /Onde os urubus 
têm asas /Eu vou pintando, segurando as paredes /No mangue do 
meu quintal e manguetown /Andando por entre os becos / andando 
em coletivos /Ninguém foge ao cheiro sujo /Da lama da manguetown / 
Esta noite sairei, vou beber com meus amigos... ha! /E com as asas 
que os urubus me deram ao dia / Eu voarei por toda a periferia / Vou 
sonhando com a mulher / Que talvez eu possa encontrar /E ela 
também vai andar na lama do meu quintal é /Manguetown/ Andando 
por entre os becos /Andando em coletivos /Ninguém foge ao cheiro 
sujo/ Da lama da manguetown / Fui no mangue catar lixo / Pegar 
caranguejo /Conversar com urubu (SCIENCE; NAÇÃO ZUMBI, 1996). 

 

Nessas letras, Science trabalha com uma poética muito bem organizada 

o caos e a sujeira dos bairros periféricos recifenses. A Manguetown (Recife, 

segundo o movimento Manguebeat) é descrita como uma cidade de lama e de 

bairro sujo. A lama representa a sujeira das ruas, a falta de planejamento 

urbano, que não levou o saneamento básico necessário até essas regiões. O 

caos do transporte público também é descrito, quando Science fala dos 

coletivos, que o levam até um passeio pela lama da Manguetown. A presença 

de animais também aparece na letra, onde Science mostra uma situação 

inversa, em que o urubu se sente em casa no lixo dos bairros e os homens não 

possuem as asas para fugir dali. Outras letras de Science também trabalham a 
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sujeira e o fedor de Recife, como A Cidade “Num dia de sol, recife acordou/ 

Com a mesma fedentina do dia anterior.” e em Rios, Pontes e Overdrives “E a 

lama come mocambo e no mocambo tem molambo / E o molambo já voou, caiu 

lá no calçamento bem no sol do meio-dia /O carro passou por cima e o 

molambo ficou lá/Molambo eu, molambo tu, molambo eu, molambo tu”, onde 

molambo seria o pobre, o periférico.  

As lutas sociais, tão presentes nos bairros periféricos das grandes 

cidades estão contidas nas letras de Chico Science. Uma das letras que 

demonstra essas lutas sociais e a busca de novos territórios é “Cidadão do 

Mundo”:  

 

Eu corri saí no tombo/Se não ia me lascá/Segui a beira do rio/Vim 
pará na capitá /Quando ví numa parede um pinico anunciá/É 
liquidação total/O falante anunciou/Ih! tô liquidado/pivete 
pensou/Conheceu uns amiginhos e com eles se mandou/Aí meu 
velho/abotoa o paletó/não deixe o queixo cair e segura o rojão/Vinha 
cinco maloqueiro/Em cima do caminhão/Pararam lá na Igreja 
conheceram uns irmão /Pediram um pão pra comê com um copo de 
café/ Um ficou roubando a missa/E quatro deram no pé/Chila, Relê, 
Domilindró !!!! (SCIENCE; NAÇÃO ZUMBI, 1993). 

 

Nesse trecho, Chico Science narra a vinda de sertanejos para Recife, 

onde estes buscam seu novo território e em uma tentativa de sobrevivência 

cometem um roubo. A ideia de busca de novos territórios, por uma 

necessidade social ou motivada pela desigualdade. 

O território que aparece nas letras de Chico Science é um território mais 

simbólico do que real. Esse território é disputado por pessoas de classes 

sociais mais vulneráveis, que convivem em meio à sujeira e os descuidos das 

autoridades responsáveis. As marcas, ou pedras, da cidade são retratadas na 

música “Rios, Pontes e Overdrives”, onde Science narra a vida das pessoas 

nos bairros periféricos de Recife, representados pelo mangue, um lugar onde a 

sujeira é representada pela lama, que formam “esculturas”. Outro ponto a ser 

destacado é a narrativa das casas, que são chamadas de mocambos, fazendo 

referência a sua precariedade. Esses mocambos são habitados por molambos, 

que seriam as pessoas pobres mal vestidas.  

Em relação aos tipos característicos de cada região, os autores 

passeiam em suas cidades, como verdadeiros flanêurs, relatando personagens 
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do cenário urbano que simbolizam a vida de muitos moradores. Chico Science 

retrata muitos deles. Em suas letras aparecem os Cavaleiros representando a 

polícia, o Caranguejo com Cérebro representando os habitantes do mangue e 

sua interação com a globalização, o chie (pequeno caranguejo) representando 

os meninos de rua, o aratu (um outro tipo de caranguejo) representando os 

pobres que são passados para trás, o gabiru (um tipo de rato) representando 

os mendigos que vivem nas sujeira, o Mateus representando os homens da 

zona rural e os bandidos representados pelos personagens reais Galego do 

Coque e Bil do Olho Verde.  Chico busca reinterpretar a cidade de Recife por 

meio de seu lado mítico, sempre em movimento, movimento este que vem das 

origens históricas, dos contos populares e chegam até a Recife de sua época. 

A memória das zonas periféricas aparece em forma de protesto, questionando 

o território e a ocupação do espaço.  As expressões de Science no palco vão 

muito além de suas letras. O artista se vestia com trajes típicos do maracatu, 

de camelô, com um estilo muito colorido, dando voz para a cultura popular da 

periferia recifense.  

Comparando Moscovici e Boaventura de Souza Santos, pode-se 

perceber que o primeiro entende que “a representação toma o lugar da ciência 

e, por outro, a constitui (ou reconstitui) a partir das relações sociais envolvidas” 

Moscovici (2001, p.17), ou seja, o conhecimento científico faz parte do 

conhecimento comum, sendo elemento da própria cultura. Já Boaventura de 

Souza Santos (2002, p.31), entende que “o reconhecimento crescente do 

caráter parcial do conhecimento científico e da necessidade de procurar 

diálogos entre ele e conhecimentos não científicos”, ao que ele denomina 

“Ecologia dos Saberes”, sendo determinante para a evolução humana. 

O processo de Globalização, que já recebeu atenção no item anterior, 

chega à Recife com intensidade no fim do segundo milênio. Recife se mostra 

como uma cidade conectada ao novo processo técnico-científico-informacional, 

sendo um local muito visitado por turistas brasileiros e de todo o planeta, com 

uma economia interligada ao cenário nacional e internacional. Esse processo 

de aceleração das comunicações e informações e dos avanços científicos é 

retratado e explorado nas letras do artista pernambucano, ora como 

contestação, ora como constatação. Na letra de “Enquanto o Mundo Explode” 

Chico realiza algumas críticas ao sistema globalizado. A começar pelo próprio 
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título da canção, que remete à um mundo em turbulência, com a explosão de 

novos acontecimentos, novidades tecnológicas, maior agilidade de 

comunicação e informação. A letra da música diz: 

 

A engenharia cai sobre as pedras /Um curupira já tem o seu tênis 
importado/Não conseguimos acompanhar o motor da história/Mas 
somos batizados pelo batuque/E apreciamos a agricultura 
celeste/Mas enquanto o mundo explode/Nós dormimos no silêncio do 
bairro/Fechando os olhos e mordendo os lábios/Sinto vontade de 
fazer muita coisa… (SCIENCE; NAÇÃO ZUMBI, 1996). 

 

As composições de Chico Science entoadas nos dois discos que este 

participou junto a Nação Zumbi retratam a Recife que o Movimento 

Manguebeat tinha em mente. Em comum nas letras está uma cidade 

desorganizada, abandonada pelas autoridades, repleta de sujeira, violência e 

desigualdades sociais e econômicas. A vivência, os costumes, o folclore e as 

tradições da capital pernambucana se misturam com as novidades trazidas 

pelo processo de Globalização e os mangueboys buscam se inserir dentro 

dessa modernidade e muitas vezes não conseguem.  

Moscovici discorre sobre o tema: 

 

, [...] a sociedade é uma criação visível, contínua, permeada com 
sentido e finalidade [na qual] o ser humano    é a medida de todas as 
coisas. [...] Nela a sociedade é vista como um grupo de pessoas que 
são iguais e livres, cada um com a possibilidade de falar em nome do 
grupo [...] (MOSCOVICI, 2003, p.51.) 

 

Inicialmente, a música “Enquanto o Mundo Explode”, de 1996, que 

compõe o segundo disco do conjunto Chico Science e Nação Zumbi, realiza 

um paralelo entre símbolos tradicionais do folclore brasileiro e o mundo 

Globalizado, ainda buscando entender como os moradores das regiões mais 

carentes devem se inserir em tal processo: 
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Enquanto o Mundo Explode (1996) - Chico 
Science 
 & Nação Zumbi 
 
 
A engenharia cai sobre as pedras 
Um curupira já tem o seu tênis importado 
Não conseguimos acompanhar o motor da história 
Mas somos batizados pelo batuque 
E apreciamos a agricultura celeste 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mas enquanto o mundo explode 
Nós dormimos no silêncio do bairro 
Fechando os olhos e mordendo os lábios 
Sinto vontade de fazer muita coisa.... 

 

Na música exposta no quadro acima, Chico Science realiza uma crítica 

em relação ao processo de Globalização. O compositor mistura elementos 

tradicionais da cultura brasileira com novidades trazidas ao país por empresas 

multinacionais. Cita o Curupira, que é uma figura recorrente do folclore 

nacional, utilizando um tênis importado, demonstrando assim a influência que o 

mercado globalizado possui em relação ao que é considerado tradicional no 

Brasil, como demonstra Neto: 

 

Ao citar o Curupira (entidade fantástica que, segundo a crendice 
popular, é um índio que habita as matas e cujos pés apresentam o 
calcanhar para frente e os dedos para trás) com um par de tênis 
importado, o poeta retrata a globalização que não acompanha o 
“motor da história regional”. E qual seria este motor? A expressão! O 
“exprimir-se” (NETO, 2001, p. 56). 

 

Chico Science também faz uma crítica ao desenvolvimento tecnológico 

que, segundo ele, é falho quando entra em conflito com a realidade próxima 

das pessoas que residem nas periferias das grandes metrópoles. Utiliza o 

símbolo da engenharia para retratar a ciência e das pedras para retratar a 

realidade.  Mostra portando que em sua visão a engenharia é falha pois ela cai 

sobre as pedras, ou seja, a ciência não consegue atingir a todos, 

demonstrando que a Globalização é um mito que ainda é muito distante dos 

mais necessitados. Neto comenta sobre isso: 

 

Ao exclamar “a engenharia cai sobre as pedras”, Chico aponta a 
falibilidade da ciência (a “engenharia”) e a certeza da realidade próxima 
(as “pedras”). Restam o batuque e a crença numa “agricultura celeste”, 
a busca do cosmológico contra a inércia, a expansão da consciência 



69 

 

 
 

para agir logo e é na linguagem de Chico que se configura o real, na 
sua exaltação do parecer, no humor, no seu realismo fantástico que, 
apresentando as metáforas do homem-caranguejo, mangue / urbe, 
apontou para um novo jeito de narrar a saga pernambucana (NETO, 
2001, p. 56). 

 

Sobre o uso desta simbologia folclórica para dar sentido ao seu trabalho, 

a realidade diversa imposta por Science em seu trabalho é um de seus pontos 

mais significativos. Visando dar sentido cultural ao que se diz, o compositor 

recifense trabalha com realidades distintas, mas que conseguem expressar a 

miscigenação cultural que busca alcançar. Sobre esses elementos, Moscovici 

diz:  

 

Os limites entre eles dividem a realidade coletiva, e, de fato, a 
realidade física, em duas.   É facilmente constatável que as ciências 
são os meios pelos quais nós compreendemos o universo reificado, 
enquanto as representações sociais tratam com o universo 
consensual.  A finalidade do primeiro é estabelecer um mapa das 
forças, dos objetos e acontecimentos que são independentes de 
nossos desejos e fora de nossa consciência e aos quais nós 
devemos reagir de modo imparcial e submisso. Pelo fato de ocultar 
valores e vantagens, eles procuram encorajar precisão intelectual e 
evidência empírica. As representações, por outro lado, restauram a 
consciência coletiva e lhe dão forma, explicando os objetos e 
acontecimentos de tal modo que eles se tornam acessíveis a 
qualquer um e coincidem com nossos interesses imediatos.” 
(MOSCOVICI, 2003, p.51). 

 

A composição que melhor define a visão do Manguebeat sobre a cidade 

de Recife é “Maguetowm”, que em tradução livre seria “A cidade do mague”. A 

partir desta canção, os jovens pernambucanos refletem sobre as péssimas 

condições de vida e trabalho das periferias recifenses: 

 

Estou enfiado na lama. 
É um bairro sujo. 
Onde os urubus têm casas. 
E eu não tenho asas. 
Mas estou aqui em minha casa, 
Onde os urubus têm asas 
Vou pintando, segurando as paredes no mangue do 
meu quintal 
Manguetown 
 
Andando por entre os becos 
Andando em coletivos. 
Ninguém foge ao cheiro sujo 
Da lama do Manguetown 
Andando por entre os becos, 
Andando em coletivos 
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Ninguém foge a vida suja 
nos dias da Manguetown 
 
Esta noite sairei 
Vou beber com meus amigos 
e com asas que os urubus me derem ao dia 
Eu voarei por toda a periferia 
Vou sonhando com a mulher 
Que talvez eu possa encontrar 
Ela também vai andar de pés descalços 
Na lama do meu quintal. 
Manguetown 
Fui no mangue catar lixo, pegar caranguejo e conversar 
com urubu (SCIENCE; NAÇÃO ZUMBI, 1996). 

 

Nas letras de Chico Science, Manguetown é a própria cidade de Recife. 

A análise de conteúdo desta letra é complicada e muito delicada, pois as 

alusões feitas são diversas. Primeiramente deve-se começar pela própria 

nomenclatura. Manguetowm é para o movimento Manguebeat a cidade do 

mangue, devido aos diversos ecossistemas de manguezais existente na capital 

pernambucana.  

Chico Scinece inicia a canção relatando sua vida em um bairro da 

periferia recifense, certamente cortada por um manguezal. O bairro descrito é 

marcado pela sujeira e precariedade das moradias e dos serviços, como o de 

saneamento básico (quando Science cita da lama) e de transporte (quando 

Science cita os coletivos). Em sua obra, Maria Amélia Vilanova Neta trabalha 

bem essa questão:  

 
Ao utilizar expressões tais quais “minha casa” e “meu quintal,” o autor 
afirma o vínculo afetivo do morador de mocambo com sua habitação, 
o que nos remete ao conceito de lugar, caro em Geografia. Mesmo 
em meio a miséria reinante, num bairro sujo onde os urubus tem 
casas, há uma identificação com esse espaço que ele construiu do 
mangue que o mocambeiro retira seu sustento, de tal feita que ele 
próprio se identifica com os caranguejos, habitantes do mangue, 
como bem nos mostram os seguintes versos (VILANOVA NETA, 2007 
p. 10).  

 

Science também compara sua situação com a de urubus. Urubus são 

animais tipicamente associados ao lixo, a desordem e a sujeira, devido aos 

seus hábitos alimentares que envolvem a carniça (carne de animais mortos há 

algum tempo e que já está em processo de decomposição). Ao comparar as 

condições de seres humanos às condições de urubus, o compositor 

pernambucano revela sua crítica ao baixo nível da qualidade de vida nessas 

regiões, como a falta de itens básicos para a sobrevivência, além de denunciar 
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a fome. Ainda é bem impactante quando diz que os urubus têm as asas que ele 

não tem, ou seja, até os animais conseguem fugir desta situação e a população 

daquele local não.   

Sobre essas representações de uma possível realidade, Denise Jodelet 

diz:  

 

a ancoragem enraíza a representação numa rede de significações 
que permite situá- los em relação aos valores sociais e dar-lhes 
coerência.[...] Por um trabalho de memória,   o pensamento 
constituinte apóia-se sobre o pensamento constituído para enquadrar 
a novidade a esquemas antigos, ao já conhecido. Por outro lado, a 
ancoragem serve para instrumentalização do saber, conferindo-lhe 
um valor funcional para a interpretação e a gestão do ambiente. 
(JODELET, 2001 p. 38-9). 

Segundo Moisés Neto (2001), Science constrói uma nova realidade de 

Recife, a realidade da Manguetown, em uma espécie de ficção sociológica. A 

alusão dos caranguejos com cérebro revela que os habitantes das periferias 

utilizam a poesia urbana para contestar sua realidade. Neto ainda afirma que:  

 

Chico usou o maracatu como trampolim, da mesma forma que José 
de Alencar usou o indianismo, retocando-o, readaptando-o às suas 
necessidades e interesses fundamentais. O caos pede uma 
reorganização, uma “volta à unidade construída para que a vida 
possa prosseguir” (Nelly Novaes Coelho). A tradição do maracatu, por 
exemplo, aparece com gestos novos, chegando ao insólito através da 
investigação do real (NETO, 2001, p. 123). 

 

O malungo, que é o habitante da região periférica da capital 

pernambucana, passeia pela cidade de Recife buscando a distração de sua 

condição precária, buscando sempre levar a situação com leveza e bom 

humor, como aponta Neto:  

 

O malungo distraído passeando na Manguetown parece um 
personagem picaresco de Mário de Andrade, de Manuel Antônio de 
Almeida, de Ariano Suassuna, Moliére, Cervantes, Gil Vicente, 
Arístófanes, de todos que sabem que só existe uma maneira de 
demonstrar felicidade repentina: Rir! Para isso serve a comédia, o 
humor na arte. Chico Science se utilizou deste recurso, sublimando a 
miséria na batalha entre o espírito e o intelecto(...) Num palácio - o 
Brasil - que estava de pernas para o ar, era de si mesma que a 
sociedade recifense ria, de sua identificação com as mazelas do 
malungo. Daí o êxtase (o riso frenético / compulsivo), a catarse 
(purificação) (NETO, 2001, p. 123). 
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O compositor pernambucano juntamente com outros integrantes do 

Movimento Manguebeat buscaram uma comunicação mais próxima com a 

população carente do Recife. Moisés Neto (2001) defende que Chico Science 

une em seu rico texto expressões de uma linguagem popular com dialetos 

locais das regiões dos mangues. Desta união surgiram as expressões como 

Mangueboy, Manguegirl, Manguetown e Manguebeat, fator decisivo para o 

sucesso do movimento à nível regional. Ele ainda completa:  

 

A opressão é naturalmente desvendada. Urubus, podridão, 
miseráveis esfomeados, catadores de lixo, feirantes, ladrões e toda 
uma gama de tipos marginalizados passeiam na obra de Chico como 
se fosse por uma história em quadrinhos, numa ótica que causou 
polêmica porque sugere a banalização da desgraça. Mas aí Chico 
vira o jogo, ao captar a essência do povo brasileiro que é rir, rir da 
própria desgraça como fazem os “sujos” do maracatu como Mateus, 
personagem tão querido por ele (NETO, 2001, p. 131). 

 
 

Sobre esses novos termos utilizados pelo movimento, Moscovici afirma: 

 

 Pela classificação do que é inclassificável, pelo fato de dar um nome 
ao que não tinha nome, nós somos capazes de imaginá-lo, de 
representá-lo. De fato, a representação é, fundamentalmente, um 
sistema de classificação e de denotação, de alocação de categorias e 
nomes (MOSCOCIVI. 2003, p. 62). 

 

Science trabalha muito bem com a memória do pernambucano, elemento 

importantíssimo para atingir um número maior de pessoas. Sobre o uso da 

memória, Moscovic é enfático ao dizer: 

 

Ancoragem e objetivação são, pois, maneiras de lidar com a 
memória. A primeira mantém a memória em movimento e a memória 
é dirigida para dentro; está sempre colocando e tirando objetos, 
pessoas e acontecimentos que ela classifica de acordo com um tipo e 
os rotula com um nome. A segunda, sendo mais ou menos 
direcionada para fora (para os outros), tira daí conceitos e imagens 
para juntá-los no mundo exterior, para fazer as coisas conhecidas a 
partir do que já é conhecido. (MOSCOVIC, 2003, p. 78). 

 

“Antene-se”, canção composta por Chico Science para seu primeiro 

álbum com o Grupo Nação Zumbi, é um convite explícito para a movimentação 

dos Mangueboys para que lutem por seu espaço na metrópole globalizada:  
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É só uma cabeça equilibrada em cima do corpo 
Escutando o som das vitrolas, 
 que vem dos mocambos 
Entulhados à beira do Capibaribe 
Na quarta pior cidade do mundo 
Recife cidade do mangue 
Incrustada na lama dos manguezais 
Onde estão os homens caranguejos 
Minha corda costuma sair de andada 
No meio das ruas e em cima das pontes 
é só uma cabeça equilibrada cima do corpo 
Procurando antenar boa vibrações 
Preocupando antenar boa diversão 
Sou, sou, sou, sou, sou, sou Mangueboy 

(SCIENCE; NAÇÃO ZUMBI, 1994). 

 

O próprio título desta canção já é uma referência direta da ligação do 

Manguebeat com o processo de Globalização. Na gíria popular dos anos 1990, 

“antenar-se” diz respeito a estar a par das novidades, estar em conexão com 

que o mundo oferece de novo e não estar por fora das inovações. Porém, as 

antenas também são partes da estrutura física de um caranguejo, que é 

responsável por conectar o animal com o mundo. E se tratando de 

caranguejos, eles são os principais símbolos do Movimento Manguebeat, 

dando nome inclusive ao primeiro manifesto “Caranguejos com Cérebro”, 

produzido por Fred Zero Quatro (1992). 

Portanto, quando Science e seus companheiros conclamam “antene-se” 

isso pode ser considerado um pedido aos “caranguejos”, ou seja, um pedido 

aos moradores das periferias para que façam parte do processo de 

Globalização.  Vilanova Neta disserta sobre o tema: 

 

A identificação do Movimento Mangue com os manguezais também 
deve ser perpassada pela identificação dos próprios jovens com 
esses elementos naturais. Daí os homens caranguejos que estão 
situados na cidade do mangue devem ser indivíduos antenados, ou 
seja, interessados em tudo o que possa significar novidade para a 
cena cultural da cidade, sempre com a preocupação de associar, ao 
novo, os elementos culturais típicos de  
Pernambuco. Em suma, a cultura regional (embolada, samba, 
maracatu), associada a elementos captados de outros circuitos (tudo 
bem envenenado), E a solução para que se abandone a miséria (a 
lama) e a opressão dos detentores de poder (os urubus) (VILANOVA 
NETA, 2007, p. 36). 

 
 

Vilanova Neta (2007) defende que para Chico Science a cidade de 

Recife se divide em duas. Uma primeira esfera seria composta pelos habitantes 
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que detém o poder, o comando, concentram a maior parte da renda e residem 

nos melhores bairros. A segunda esfera seria composta por uma população de 

baixa renda, que vive em condições extremamente precárias nos bairros as 

periferias da capital pernambucana. Conforme a autora, a divisão sócio 

espacial entre essas duas esferas não existe do ponto de vista físico. O que 

existe é a obra de anos de administração pública e de especulação imobiliária 

que colocou os mais abastados em regiões mais nobres e os mais próximos 

nas regiões da sujeira do mangue. A autora completa:   

 

No Recife, tais áreas constituem-se nos alagados e nos morros, 
citados nos dois trechos destacados acima. Na música “Antene-se” 
especificamente, Chico Science fala dos mocambos entulhados à 
beira do Capibaribe; a habitação surgindo, portanto, como lócus de 
reprodução social, e os mocambos desempenhando importante papel 
nessa reprodução. Tal perspectiva nos remonta as paisagens da 
cultura dominante e da cultura excluída ( VILANOVA NETA, 2007, 
p.36). 

 

Outro ponto interessante desta letra diz respeito à classificação de 

Recife como a quarta pior cidade do mundo para se viver em 1990 pelo 

Population Crisis Comitee, instituto localizado em Washigton, capital norte-

americana. O que se discute aqui não é se Recife era realmente a quarta pior 

cidade do mundo para se viver, mas sim o impacto que essa notícia que 

estampara a capa do Jornal do Comércio em 20 de novembro de 1990 teve na 

vida daqueles jovens que em pouco tempo depois lançariam o Movimento 

Manguebeat. A busca pela valorização da cultura tradicional pernambucana, 

com o maracatu, o frevo e a literatura de cordel, são indícios que Science 

busca ressaltar o que sua região tem bom para combater a violência e o 

descaso com que a periferia é tratada. Movimento este que traz diversas 

simbologias, como aponta Vilanova Neta:   

 
O símbolo do movimento seria uma antena parabólica fincada na 
lama. A lama, representando nessa frase a própria cidade do Recife, 
a qual possui boas vibrações captadas pela antena e uma alusão a 
proposta dos jovens de integrarem uma rede de discussão dos 
conceitos pop é apontada em um dos trechos da música Antene-se 
como a insurreição, ou seja, como o ponto de partida a partir do qual 
deve-se dar a transformação da cidade (VILANOVA NETA, 2007, 
p.36). 

 



75 

 

 
 

A influência do momento histórico é clara na obra de Chico Science, 

principalmente dos efeitos da Globalização. Esse processo afeta diretamente 

suas letras. Sobre o tema, Moscovici afirma: 

 

Nenhuma mente está livre dos efeitos de condicionamentos 
anteriores que lhe são impostos por suas representações, linguagem 
ou cultura. Nós pensamos através de uma linguagem, nós 
organizamos nossos pensamentos de acordo com um sistema que 
está condicionado, tanto por nossas representações, como por nossa 
cultura (MOSCOVICI, 1978, p. 35). 

 

Ao se tratar dos mocambos, o termo já era utilizado por outros autores e 

já estava presente na cultura popular de Recife. O temo refere-se às moradias 

precárias, geralmente de palafitas que ficam às margens os rios e mangues. 

Josué de Castro, em sua literatura que trabalha a fome e a miséria, interpreta o 

mocambo como um lócus da reprodução social da miséria, símbolo da 

concentração de renda e da desigualdade da cidade. 

“Da Lama ao Caos” dá título ao primeiro disco de Chico Science e Nação 

Zumbi: 

 

Posso sair daqui pra me organizar 
Posso sair daqui pra desorganizar 
Posso sair daqui pra me organizar 
Posso sair daqui pra desorganizar 
Da lama ao caos 
Do caos a lama 
Um homem roubado nunca se engana  
O sol queimou queimou 
A lama do rio 
Eu vi um chié 
Andando devagar 
Vi um aratu 
Pra lá e pra cá 
Vi um caranguejo 
Andando pro sul 
Saiu do mangue 
Virou gabiru 
Ô Josué eu nunca vi 
Tamanha desgraça 
Quanto mais miséria tem 
Mais urubu ameaça 
Peguei um balaio fui na feira 
Roubar tomate e cebola 
Ia passando uma véia 
Pegou a minha cenoura 
"Ae minha véia 
Deixa a cenoura aqui" 
"Com a barriga vazia 
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Não consigo dormir" 
E com o bucho mais cheio 
Comecei a pensar 
Que eu me organizando 
Posso desorganizar 
Que eu desorganizando 
Posso me organizar 
Que eu me organizando 
Posso desorganizar 
Da lama ao caos 
Do caos a lama 
Um homem roubado nunca se engana 
(SCIENCE; NAÇÃO ZUMBI, 1994). 

 

Da lama ao caos, esse é o título tanto do primeiro disco de Chico 

Science quanto de uma das letras mais simbólicas de sua carreira. Na mesma 

canção, Chico Science consegue abordar temas como desorganização urbana, 

organização de resistência, pobreza na periferia, banditismo, a influência de 

Josué de Castro, injustiças sociais, manguezais e caos.  

Ao se tratar da lama, ela simboliza toda a pobreza em que os moradores 

das periferias recifenses estão inseridos. Essa pobreza está caracterizada nas 

comunidades carentes que vivem as beiras de rios, mangues, córregos, e até 

do próprio mar. As casas geralmente são de palafitas, não possuindo qualquer 

tipo de saneamento, resultando em um cheiro extremamente desagradável. 

Atualmente, essas moradias ainda estão presentes, como a comunidade dos 

Coelhos, em região próxima ao centro de Recife: 
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Figura 2 - vista de barco do Bairro dos Coelhos. 

 
Fonte: Autor. 

  

Science também trabalha os conceitos de organização e 

desorganização. Realizando um jogo de palavras, o autor ao mesmo tempo 

critica a desorganização em que os moradores periféricos estão inseridos e faz 

uma convocação para estes, dizendo que juntos conseguem se organizar e 

desorganizar o sistema que os coloca em tal situação. Paula de Vasconcelos 

Lira, realiza uma análise sucinta:  

 
O mesmo ato prenuncia organização e desorganização enquanto 
Science equipara lama e caos. A incerteza presente na desordem 
assemelha-se à inerente ao caos, uma vez que desordem e caos são 
equiparáveis no pensamento da complexidade. A lama orgânica dos 
mangues, ou a sujeira produzida pela cidade, caracterizam fertilidade, 
insurreição, periferia, banditismo, a própria cidade do Recife. Esses 
aspectos são constituintes da definição de desordem complexa, 
segundo Edgar Morin (1999) (MOURA; LIRA ,2011, p. 68). 

 

Essa letra também demonstra a admiração que Chico Science possui 

pelo intelectual Josué de Castro. Com formação na área da Saúde, Castro se 

destacou também na Política, nas Relações Internacionais e principalmente na 

Geografia. Trabalhos retratando a fome, como o livro Geografia da Fome (?) e 

o clássico Homens e Caranguejos (?), que retratava a vida de molambos em 
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mocambos pobres nas beiras dos manguezais. O próprio Chico Science relata 

a influência de Josué de Castro em suas letras:  

 

Diz o artista: Eu nunca soube nada de Josué de Castro, (...) nunca 
aprendi na escola sobre o Josué de Castro. … uma pena isso. Mas 
depois eu fiquei conhecendo Josué de Castro quando a gente fez 
essa coisa do Movimento Mangue, e viu o quanto é importante a 
figura de Josué de Castro na história de Pernambuco. (...) 
(TENDLER, 1995). 

 

A primeira obra de Josué de Castro que Chico Science teve aceso foi 

Homens e Caranguejos. A partir desse momento, o compositor pernambucano 

ficou fascinado pela história dos mocambos e molambos do nordeste e viu 

muita semelhança entre a realidade retratada no romance de Castro e sua 

infância pobre no bairro de Peixinhos em Olinda.  

Ao se tratar do banditismo, Science relata um roubo nessa letra, aonde 

pessoas pobres e esfomeadas vão até uma feira roubar comida e suplicam a 

uma senhora que não os entregue às autoridades. Nesse ponto, o compositor 

pernambucano mistura a fome ao banditismo, justificando alguns atos e 

dizendo que a organização destas pessoas da periferia somente seria possível 

caso estes ousassem um pouco. Enfim, o título da letra só faz sentido nesse 

final, pois ele invoca que para sair da lama esses moradores teriam que 

provocar o caos.   

A Cidade, música do primeiro álbum da banda: 

 

O Sol nasce e ilumina as pedras evoluídas, 
Que cresceram com a força de pedreiros suicidas. 
Cavaleiros circulam vigiando as pessoas, 
Não importa se são ruins, nem importa se são boas. 
E a cidade se apresenta centro das ambições, 
Para mendigos ou ricos, e outras armações. 
Coletivos, automóveis, motos e metrôs, 
Trabalhadores, patrões, policiais, camelôs. 
 
A cidade não pára, a cidade só cresce 
O de cima sobe e o debaixo desce. 
A cidade não pára, a cidade só cresce 
O de cima sobe e o debaixo desce. 
A cidade se encontra prostituída, 
Por aqueles que a usaram em busca de saída. 
Ilusora de pessoas e outros lugares, 
A cidade e sua fama vai além dos mares. 
No meio da esperteza internacional, 
A cidade até que não está tão mal. 
E a situação sempre mais ou menos, 
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Sempre uns com mais e outros com menos. 
A cidade não pára, a cidade só cresce 
O de cima sobe e o debaixo desce. 
A cidade não pára, a cidade só cresce 
O de cima sobe e o debaixo desce. 
Eu vou fazer uma embolada, um samba, um maracatu 
Tudo bem envenenado, bom pra mim e bom pra tú. 
Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus. (haha) 
Eu vou fazer uma embolada, um samba, um maracatu 
Tudo bem envenenado, bom pra mim e bom pra tú. 
Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus. (ê) 
Num dia de Sol, Recife acordou 
Com a mesma fedentina do dia anterior. 
A cidade não pára, a cidade só cresce 
O de cima sobe e o debaixo desce. 
A cidade não pára, a cidade só cresce 
O de cima sobe e o debaixo desce. 

(SCIENCE; NAÇÃO ZUMBI, 1994). 

 

Em um trabalho que surge do Programa de Planejamento Urbano e 

Regional, o título desta composição não poderia se encaixar melhor. A cidade é 

o ponto central das presentes discussões, levantando autores das mais 

diversas áreas do conhecimento que discutem sobre as urbes atuais. Na 

composição apresentada, Chico Science mostra qual a sua visão da cidade de 

Recife, visão  repleta de simbolismos que se articulam com a realidade vivida 

em por ele em meados da última década do século XX.  E a capital 

pernambucana é representada como uma cidade de caos, onde os mais 

pobres buscam sua sobrevivência. 

Chico Science inicia a composição com os versos “O Sol nasce e ilumina 

as pedras evoluídas/Que cresceram com a força de pedreiros suicidas”, onde 

as pedras evoluídas seriam as construções modernas que a cidade apresenta. 

Os pedreiros, ou seja, aqueles que realizaram essas obras são suicidas devido 

ao trabalho penoso, mal remunerado e que muitas vezes acabam tirando a vida 

dos pobres trabalhadores. 

O compositor segue com os versos “Cavaleiros circulam vigiando as 

pessoas/Não importa se são ruins, nem importa se são boas”, onde os 

cavaleiros no caso são os polícias, responsáveis pelas patrulhas e por manter 

a ordem. E segue “E a cidade se apresenta centro das ambições/Para 

mendigos ou ricos, e outras armações.Coletivos, automóveis, motos e metrôs/ 

Trabalhadores, patrões, policiais, camelôs." Quais são os atrativos que a 

cidade possui que faz com que pessoas de todo tipo busquem soluções nela? 

A cidade, a partir do mito da Globalização sem barreiras, se apresenta como 
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solução de todos os problemas, onde todos terão as oportunidades de 

crescimento, onde a melhoria de vida é certa. Moisés Neto demonstra bem 

isso:  

  

Recife é uma cidade marcada pelo calor, pela falta de água, pelo 
analfabetismo, pela bagunça generalizada nas ruas, pelo comércio 
desordenado dos camelôs que enchem a vista com brilhos e cores, 
gritos e cheiros que de certa forma enfeitiçam os passantes. O caos 
no Recife tem um ritmo, uma ordem. Barraqueiros invadem quaisquer 
áreas públicas, como calçadas, parques e praças. Urina- se e defeca-
se nas ruas sem pudor. Nas praias, a sensualidade borbulha num 
jogo de olhares e misérias existenciais. A população, principalmente a 
mais pobre, cresce num pique de catástrofe, com o desemprego na 
mesma proporção (NETO, 2001, p. 36). 

 

A partir destas premissas, diversas pessoas migram para os grandes 

centros. Tratando-se do Nordeste brasileiro, esse fato é mais agravante. 

Durante o século XX milhões de pessoas saíram das regiões da seca 

nordestina para migrar em direção às grandes capitais, que não estavam 

preparadas para receber esse enorme número de pessoas.  Neto 

complementa: 

 

Mais uma vez, o poeta contextualiza o caos urbano de maneira 
progressiva e ritmada, exibindo ao mesmo tempo a desgraça, a 
propulsão da vida recifense e a necessidade de brincar, lutar, gingar, 
globalizar-se, unir-se numa identidade festiva e combatente. É a 
lança do caboclo contra a máquina social inconsequente e caduca. 
Natureza e ciência em busca da unificação. Vale observar também a 
linguagem popular das ruas do Recife, tão bem captada por Science 
e o tratamento na segunda pessoa, “tu”, muito comum nesse caso. 
Destaque para a elipse do “s” nas palavras que deveriam, pela 
concordância, estar no plural - muitos atribuem este vício de 
linguagem à herança latina (NETO, 2001, p. 36). 

  

Quando escreve que a cidade não para, Science demonstra o 

crescimento descontrolado da capital pernambucana, onde “o de cima sobe e o 

de baixo desce”, ou seja, o acúmulo de riqueza é sentido pelas classes sociais 

mais baixas.  

Por fim, Science satiriza todo esse crescimento, dizendo que a cidade 

acorda com a mesma fedentina do dia anterior, ou seja, com toda a 

movimentação que acontece em um dia, no dia seguinte as coisas continuam 

no mesmo jeito. Science satiriza o progresso, característica do Movimento 

Manguebeat, como aponta Lira:  
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Um retrato do dia-a-dia do sol nascente na cidade, luz que obscurece 
focalizando as linhas de uma certa noção de progresso, "cínica noção 
de progresso", diria Zero Quatro. Geografia de relações decadentes, 
política de domínio. Vista do alto, a cidade fervilha como um mangue 
povoado por caranguejos. As pessoas são pontos, números, códigos 
de barra que transitam anônimas. Ainda assim, parecem vigiadas por 
aquela ideia de progresso quando circulam apressadas nas avenidas 
dos centros das metrópoles. Não há tempo para contemplação 
quando objetivos para o futuro, que se seguem infinitos, sobrepõem-
se imponentes (LIRA, 2000 p. 40). 

 

Pode-se também analisar a música Rios Pontes e Overdrives:  

 

Porque no rio tem pato comendo lama ? 
Porque no rio tem pato comendo lama ? 
 
Rios pontes e overdrives 
Impressionantes esculturas de lama 
Mangue, mangue, mangue, mangue, mangue, 
 mangue, mangue!!!! 
Rios pontes e overdrives 
Impressionantes esculturas de lama 
Mangue, mangue, mangue, mangue, mangue, 
 mangue, mangue!!!! 
E a lama come no mocambo e  
no mocambo tem molambo 
E o molambo já voou, caiu lá no  
calçamento bem no sol do meio-dia 
O carro passou por cima e o molambo ficou lá 
Molambo eu, molambo tu, molambo eu,  
molambo tu 
 
É macaxeira, Imbiribeira, Bom pastor, é o 
 Ibura, Ipsep, Torreão,Casa Amarela 
Boa Viagem, Genipapo, Bonifácio, Santo Amaro, Madalena, Boa Vista 
Dois Irmãos, é o Cais do porto, é Caxangá, é  
Brasilit, Beberibe,CDU 
Capibaribe, é o Sertão eu falei. 
Rios pontes e overdrives 
Impressionantes esculturas de lama 
Mangue, mangue, mangue, mangue, mangue, mangue, mangue!!!! 
Rios pontes e overdrives 
Impressionantes esculturas de lama 
Mangue, mangue, mangue, mangue, mangue, mangue, mangue!!!! 
E a lama come no mocambo e no mocambo tem  
molambo 
E o molambo já voou, caiu lá no calçamento bem 
 no sol do meio dia 
O carro passou por cima e o molambo ficou lá 
Molambo eu, molambo tu, molambo eu, molambo tu 
Rios pontes e overdrives 
Impressionantes esculturas de lama 
Mangue, mangue, mangue, mangue, mangue, mangue, mangue!!!! 
Rios pontes e overdrives 
Impressionantes esculturas de lama 
Mangue, mangue, mangue, mangue, mangue, mangue, mangue!!!! 
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Molambo boa peça de pano pra se costurar mentira 
Molambo boa peça de pano pra se  
costurar miséria, miséria... 

 

Em “Rios, Pontes e Overdrives”, Chico Science esclarece de qual região 

da capital pernambucana ele está tratando. Inicia a composição com uma 

pergunta: por que rio tem pato comendo lama? O fato de patos comerem lama 

não é algo comum e com este questionamento, Science parece dizer que as 

coisas estão estranhas, algo de errado está acontecendo, ou seja, não estão 

em seus lugares.  

Nos próximos versos o compositor pernambucano volta a falar de 

mocambos e molambos. Os termos são inspirados nas obras de Josué de 

Castro, que com maestria conseguiu mapear a fome e as péssimas condições 

de vida, trabalho e moradia das periferias nordestinas. Mocambos são as casas 

menos abastadas, que geralmente ficam próximas às regiões com água, 

contendo condições de saneamento extremamente precárias. Já os molambos 

são os habitantes dos mocambos, moradores pobres e que não conseguem 

subir de vida. Moisés Neto comenta essa situação: 

 
Como Gilberto Freyre, Chico também fez o “elogio ao mocambo” - 
defesa dos valores plebeus e não apenas dos elegantes e eruditos; 
separação do regionalizado em contraposição aos esnobismos 
tradicionalistas do Nordeste brasileiro. Mas a obra de Science é uma 
obra de ruptura. Seu poder de unir / relacionar imagens e palavras 
transcende os valores literários e musicais, aponta para uma 
diversidade que em tudo sugere um desvio de padrão do signo 
linguístico em seus componentes indissolúveis: forma / conteúdo. 
Outras vezes, a estrutura é radicalmente emaranhada, não há como 
acompanhar logicamente a empreitada do narrador. Várias letras de 
Science apresentam um eu lírico nos moldes de João Cabral de Melo 
Neto (NETO, 2001, p. 40). 

 

Vilanova Neta também comenta a situação: 

 

(...)percebemos que o autor compara toda a cidade à lama; ela È, de 
fato, composta de lama ñ rios, pontes, e overdrives, impressionantes 
esculturas de lama, mangue, mangue, mangue. O mangue perpassa 
cada centímetro construído da cidade: tudo È considerado escultura 
de lama, tem sua origem nele, vista sua importância no surgimento da 
planície onde se situa a cidade. Por outro lado, a lama, que 
novamente pode ser uma alusão à miséria, È o local onde os 
mocambos se encontram, e, dentro deles, seus habitantes igualmente 
miseráveis, representados pelo termo molambo, em uma reverência 
talvez a sua vestimenta de roupas velhas. Os molambos (moradores 
de mocambos), ao atingirem o calçamento, que pode ser a 
representação da cidade formal, do asfalto, sucumbe: a população 
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pobre das grandes cidades, representada aqui pelo mocambeiro, 
seria, nesse sentido, é atropelada pelo carro do progresso 
(VILANOVA NETA, 2007, p. 29). 

 

Vilanova Neta (2007) ainda diz que nos trechos finais dessa composição, 

Chico Science se refere aos molambos como indivíduos manipuláveis, que 

através de mentiras, midiáticas ou eleitoreiras, e com essas mentiras eles são 

mantidos na miséria. 

Sobre a importância desse tipo de estudo para as ciências sociais, Roger 

Chartier diz: 

 

 [...] as lutas de representações têm tanta importância como as lutas 
econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo 
impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os valores 
que são os seus, e o seu domínio. Ocupar-se dos conflitos de 
classificações ou de delimitações não é, portanto, afastar-se do social 
[...], muito pelo contrário, consiste em localizar os pontos de 
afrontamento tanto mais decisivos quanto menos imediatamente 
materiais (CHARTIER, 2002, p. 17). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Períodos de transição histórica dificilmente são captados com exatidão 

por aqueles que estão imersos neste momento. É necessária certa distância 

cronológica para que as análises, teorias e interpretações sejam elaboradas 

com maior exatidão pelos estudiosos e cientistas. E não é diferente o que 

acontece com o processo de Globalização. Atualmente, cientistas sociais de 

todas as áreas, de geógrafos a filósofos, de sociólogos a historiadores, 

escrevem páginas e mais páginas sobre diversos períodos da História, como a 

Antiguidade Clássica, a Idade Média e a Modernidade. Formulam teorias mais 

fechadas e seguindo linhas não tão distintas. O que ajuda essa produção é o 

tempo, pois essas são épocas que já se esgotaram e justamente por sua 

distância cronológica seu entendimento é mais preciso. 

Porém, teorizar com clareza um processo histórico estando dentro do 

processo é uma das tarefas mais árduas das Ciências Sociais, onde se encaixa 

o Planejamento Urbano. E as dificuldades não param por ai. Nunca, em toda a 

passagem da humanidade pela terra, existiu um período com tanta informação. 

As fontes são inúmeras, quase que infinitas e produzidas com uma velocidade 

que assusta os mais céticos. Vídeos do Youtube, mensagens trocadas nas 

redes sociais, textos divulgados no Facebook, uma infinidade de blogs, artigos, 

depoimentos, diários eletrônicos, relatos de nômades digitais, agências de 

notícias vinte e quatro horas, opiniões, periódicos, enfim, o espaço está aberto 

para quem quer falar e as transformações estão a todo vapor. 

E não somente na área das Ciências Humanas que as dificuldades em 

se entender esse momento estão presentes. A economia, por exemplo, gira 

com uma velocidade jamais vista. Transações milionárias e até bilionárias são 

executadas com apenas alguns toques em um aparelho celular, sendo 

diretamente responsáveis pela contração, manutenção ou demissão de 

diversos trabalhadores.  

A política também sofre mudanças o todo o momento. Se durante o 

século XX ela era quem dava as direções para a sociedade, atualmente seu 

poder e influência vem diminuindo. Entramos em um século XX, se tratando da 

conjuntura das relações internacionais, com os impérios nacionais 
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extremamente atuantes e disputando entre si áreas de influência e dominação 

em regiões mais pobres. Essa disputa fomentou nacionalismos que foram 

colocados em xeque na primeira das guerras com proporções mundiais. Muita 

destruição foi vista em nome do capital e do nacionalismo. Em meio a esta 

disputa, a primeira grande potência anticapitalista surge. A Rússia Czarista se 

transforma na União Soviética socialista, liderada por teóricos que desafiavam 

a velha ordem capitalista. Uma nova significação do Estado é colocada em 

prática para uma população que pedia mudanças. 

Antes da segunda grande guerra, novamente figuras políticas lideraram 

nações, levando ao extremo teorias intolerantes e de exclusão. O resultado foi 

uma guerra de proporções ainda maiores do que a primeira. O mundo parte 

então para a bipolarização, entre uma potência capitalista e outra socialista. O 

mundo capitalista acelerou a produção tecnológica e científica, o que resultou 

em processo econômico e melhoria da qualidade de vida. Essa foi a 

propaganda perfeita para a desestruturação de um modelo socialista 

burocrático, obsoleto e atrasado.  

A partir do fim da chamada Guerra Fria, com a vitória capitalista, as 

estruturas mundiais vem se modificando, em um processo que os estudiosos 

tendem a chamar de Globalização. Esse termo remonta a uma série de 

interpretações que ainda estão sendo provadas. Com os veículos de imprensa 

e as propagandas dos grandes grupos econômicos, a grande massa tende a 

entender esse processo como uma nova economia global, onde todos estão 

integrados e as oportunidades de crescimento individual aparecem caso você 

tenha méritos para tal.  

E nesse contexto, entender a cidade se tornou também uma tarefa 

complicada. Que cidade é essa? A cidade integra ou excluí? Por que em 

algumas cidades a riqueza se prolifera enquanto em outras a pobreza e a 

miséria só crescem a cada ano? Esse é o principal desafio do Planejamento 

Urbano, área essa que não deve olhar e pensar apenas o futuro e buscar 

soluções para os problemas atuais. O Planejamento Urbano também deve 

entender a história da cidade e suas manifestações do passado.  

É nesse contexto que se encaixa o Movimento Manguebeat. Jovens, que 

vivam no meio da erupção das transformações globais, buscando entender 

qual seu papel nessas transformações e tentando se afirmar num território 
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marcado pelas desigualdades sociais, políticas e econômicas. Como defende 

Haesbaert, o processo de Globalização ativa e modifica sim os movimentos de 

contestação territorial, produzindo novos horizontes para quem luta. 

A cidade de Recife tem o início de sua história ligada a fase áurea da 

cana de açúcar durante a colonização portuguesa na América, ainda no século 

XVI. A fundação da cidade tem sua data em doze de março de 1537, na 

mesma década da implementação da economia açucareira na região. 

Originalmente, a cana de açúcar seria cultivada apenas na Capitania de São 

Vicente, atualmente correspondente ao litoral paulista. Porém, algumas 

características do litoral pernambucano atraíram os investidores para lá. 

Primeiramente pode-se citar a distância entre o litoral nordestino e a Europa, 

que é consideravelmente menor do que a distância entre o continente Europeu 

e o litoral paulista, sendo a primeira opção mais barata dentro de uma lógica 

mercantilista. 

Outro motivo que leva a cana de açúcar à Recife são suas condições 

geográficas. Enquanto o litoral paulista apresenta uma grande serra que 

dificultava o acesso ao interior e limitava o tamanho das propriedades rurais, o 

litoral pernambucano não apresenta tal serra, facilitando a ampliação dos 

latifúndios. Com essas duas facilidades e somando o ótimo clima e a terra fértil, 

Recife se torna uma das principais regiões açucareiras dos séculos XVI e XVII. 

Em meados do século XVII os rumos da cidade começam a se 

transformar, quando em 1630 a cidade é invadida pelos holandeses. 

Problemas entre o monarca espanhol Filipe II e os Países Baixos levaram os 

flamengos à invadirem a cidade de Recife, permanecendo em território 

pernambucano por mais de duas décadas. Após dois anos de guerra civil, os 

holandeses entraram em acordo com os colonos e iniciaram sua 

transformadora administração em solo americano. Comandados inicialmente 

pelo calvinista Maurício de Nassau, o governo dos Países Baixos inicia uma 

série de transformações em Recife. Apresentando uma geografia semelhante a 

de Amsterdam, que também tem seu relevo acidentado por rios, mangues e 

regiões litorâneas, a cidade de Recife é transformada por diversas obras como 

aterros, pontes e canais. Porém, por vota de 1650 uma política de arrocho 

colonial fez com que os holandeses fossem se indispondo com os colonos, 

sendo expulsos definitivamente em 1654. 
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O século seguinte é marcado pela crise açucareira, onde os 

investimentos em Pernambuco são drasticamente reduzidos e direcionados 

pelos portugueses a região mineradora. O conflito de 1710 envolvendo 

recifenses e olindenses é um reflexo disso. Conhecida como Guerra dos 

Mascates, a guerra tem como principal foco os impostos que os olindenses 

impunham sobre os recifenses. Após batalhas, prisões e anistias, Recife passa 

a ser a capital de Pernambuco, título que carrega até os dias atuais.  

A veia revolucionária da cidade pode ser vista durante dois eventos do 

século XIX: a Revolução Pernambucana e a Revolução Praieira. A primeira 

acontece em 1817, em pleno governo Joanino, onde o monarca português 

investia muito pouco na região e permitia a exploração do comércio por grupos 

autoritários portugueses. A segunda acontece em 1848, quando jornalistas da 

rua da Praia, lançaram seu “Manifesto ao Mundo”. Inspirados nos movimentos 

do mesmo ano, conhecidos como Primavera dos Povos, o manifesto se 

apropria dos discursos liberais, nacionalistas e até alguns pontos da nascente 

ideologia socialista.  

Essa veia revolucionária é a mesma que orienta os jovens do Movimento 

Manguebeat na década de 1990. Frente a outros problemas, como a fome, a 

miséria, o descaso das autoridades e a exclusão social, estes jovens buscaram 

reivindicar seu lugar na cidade de Recife. Capital de estado, cidade grande, 

metrópole, que naquele momento mais excluía do que incluía a população de 

sua periferia. A música, a dança, o vestuário, o cordel, as referências culturais, 

foram as formas que eles encontraram para lutar, para seguir adiante e tentar 

buscar seu espaço frente a sociedade. Os ecos dos mangueboys ainda podem 

ser ouvidos pela Recife Antiga, pelas casas de palafitas e o mesmo cheiro do 

mangue que os incomodava ainda está presente.   
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