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RESUMO 

O MangueBit é uma movimentação cultural que superou as fronteiras da música e 

afetou cultura, sociedade e política, sendo profundamente marcante para a produção cultural 

brasileira e revolucionário para a cena artistíca pernambucana. Tendo como lema a diversão 

levada a sério, somada à ética punk/hip-hop do faça-você-mesmo, criou o senso de 

cooperação que trouxe a capacidade de tomar iniciativas sem esperar apoio dos órgãos de 

cultura oficial. Na periferia das produções (fora do eixo Rio – São Paulo), o MangueBit foi o 

canal aberto da periferia e levou ares desse cosmopolitismo de pobre para o mundo. Através 

das análises de produção textual, musical e audiovisual analisaremos a fala marginal 

profundamente ligada com o espaço em que eles produzem e suas contradições. Ao falar de 

onde se vive, o MangueBit se tornou-se uma manifestação que ainda hoje influencia 

diferentes ideias do debate social,demonstrando a relevância do movimento. 

 

Palavras-chave: Manguebit.Cena Mangue. Cooperativa Cultural Mangue.Contracultura. 
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ABSTRACT 

 

MangueBit is a cultural movement that has surpassed the borders of music and affected 

culture, society and politics, being deeply marked for Brazilian cultural production and 

revolutionary for the Pernambuco artist scene. Taking the fun-taken motto, coupled with the 

do-it-yourself punk / hip-hop ethic, it created the sense of cooperation that brought the ability 

to take initiatives without waiting for support from official culture bodies. In the periphery of 

the productions (outside the Rio - São Paulo axis), MangueBit was the open channel of the 

periphery and took airs of this cosmopolitanism of poor to the world. Through analysis of 

textual, musical and audiovisual production we will analyze the marginal speech deeply 

linked with the space in which they produce and their contradictions. When talking about 

where one lives, MangueBit has become a manifestation that still influences different ideas of 

social debate, demonstrating the relevance of the movement. 

 

Keywords: Manguebit. Cena Mangue. Cooperativa Cultural Mangue. Contracultura. 
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INTRODUÇÃO 

  Protegido pela “guiada”1 e com sua gola adornada de miçangas e lantejoulas o Caboclo 

de Lança2, sempre em prontidão para qualquer tipo de combate, traz consigo a missão de 

proteger a sua cultura.Era exatamente isso que acontecia em janeiro de 1996. Guardião de 

suas raízes, ao som de uma guitarra,o caboclo se apresenta na televisão em sua versão pop. 

Lança em punho, ele baila. Nos seus pés, um tênis Adidas. No canto da tela, uma referência: 

Salustiano Song3.Performance de dois minutos e vinte e dois segundos de duração. As 

imagens transmitidas pelas antenas parabólicas, outrora fincadas na lama do Recife, davam 

conta do recado: este é “Pernambuco falando para o mundo”4. Se Pernambuco falava para o 

mundo, o que exatamente ele contava? 

As difusões culturais na década de 1990somadas ao avanço tecnológico dos meios de 

comunicação convenceram uma geração de que a melhor forma de se produzir arte era 

assumir a sua independência de uma indústria cultural dizimada. Zeitgeist: o termo talvez se 

imponha aqui.Ele surge na explicação de que algo somente acontece porque os fatores 

culturais e intelectuais presentes no momento do seu desenvolvimento contribuíram para o 

surgimento do mesmo. Espírito da época. Na transição dos anos de 1980 para 1990, a ética 

punk e hip-hop do “faça você mesmo” ditava a nova ordem organizacional, tanto no Brasil 

quanto no mundo: “a gente estava muito convencido, todos nós, de que era possível ser 

independente. Você podia ter sua revista independente, sua cena, seu bar independente, sua 

banda independente, seu programa independente na rádio, sua rádio pirata” (FORASTIERI, 

2015, 15min28s).  

                                                 

 

1 Lança feita de madeira Imbiriba ou Quiri que mede em torno de 2 metros de comprimento com uma ponta 

afiada que chega a medir 30 centímetros, adornada por fitas coloridas. A escolha das cores é relacionada à 

entidade protetora do brincante em questão. O termo brincante designa, no Nordeste, os artistas populares 

dedicados aos folguedos tradicionais, no caso em questão, o Caboclo de Lança. 
2 Personagem do Maracatu Rural, também nomeado Maracatu de Baque Solto. 
3 Manuel Salustiano Soares, Mestre Salustiano, uma das maiores autoridades em cultura popular pernambucana. 

É o fundador do Maracatu Rural Piaba de Ouro e homenageado de Chico Science na música Salustiano Song que 

compõe o primeiro álbum da banda Chico Science & Nação Zumbi. 
4 Em sua origem “Pernambuco Falando Para o Mundo” é um slogan utilizado pela Rádio Jornal do Commercio 

(Recife, Pernambuco), datado de 1940 e que ao longo do tempo tornou-se uma expressão popular utilizada para 

referir-se aos feitos artisticos fundamentados na cultura tradicional pernambucana que ultrapassaram os limites 

do Estado.  
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André Forastieri, jornalista e editor da revista Bizz5 entre anos de 1990 a 1993, ao ser 

convidado a refletir sobre o fenômeno da produção independente no Brasil no inicio dos anos 

de 1990 relata: 

(...) a gente entendia que tinha que limpar a área dos velhos e apostar em nomes 

novos. Não só por causa da bondade do nosso coração, mas porque a gente precisava 

de personagens que a gente pudesse falar e que tivessem coisas legais pra dizer pra 

molecada. (FORASTIEREI, 2015, 5min37s).  

 

De fato, a primeira metade da década de 1990 apresentou ao país uma safra criativa e 

inovadora de bandas independentes que resolveram inventar uma nova música urbana para o 

país. O que diziam essas bandas? Hermano Vianna, antropólogo (e pesquisador musical) 

afirma que os fenômenos musicais da época - às cenas pop-culturais das periferias: o funk, o 

rap e até mesmo o manguebit pernambucano- provocaram um abalo significativo na leitura 

das cidades nas quais essas expressões culturais ganharam força. A música popular, apoiada 

pelos veículos de comunicação oficiais ou alternativos, torna-se “locus estratégico para se 

narrar a urbis” (SANTOS, 2006, p. 27). 

Narrar a cidade não é exatamente uma novidade. Torna-se relevante ressaltar que a 

música popular do século XX, assim como a literatura, produziu também seus discursos sobre 

as cidades brasileiras enfocando desde a modernização até a decadência da cartografia 

citadina. Assim, se à partir dos anos de 1950 boa parte da Bossa Nova cantará de uma forma 

marcante, dentre outros temas, o progresso brasileiro, em uma perspectiva otimista e, por 

vezes, alienada da situação política nacional, representando em suas letras um espaço edênico, 

o samba nos/dos morros e nos/dos guetos fluminenses narrará espaços e sujeitos outros, que 

não figuravam na narrativa urbana da época6.Durante o período de 1964 a1985, a ditadura 

militar vetae dificulta a livre circulação de ideias no país e a censura torna-se o algoz das 

manifestações culturais. A censura da ditadura militar não obedecia a nenhum critério, exceto 

o fato de que qualquer ameaça ao regime imposto ao paíseram barrados. Assim, músicas de 

inovadora construção estética, e de enviesada crítica a realidade política nacional, criavam 

jogos de linguagens que exigiam certa bagagem cultural para que fossem compreendidas. 

                                                 

 

5Lançada em 1985 a Revista Bizz era uma revista especializada em música, porém, sua receita editorial 

contemplava além de música, também cinema, moda, vídeo, quadrinhos e tecnologia. A revista foi extinta no ano 

de 2007. 
6 Faz-se uma ressalva aqui devido à existência de um grupo de bossa-novistas, a exemplo de Nara Leão e Carlos 

Lyra, cujas letras demonstram um engajamento político já naquela época.  
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Com o fim da era ditatorial, a necessidade de reelaboração das identidades faz-se 

absolutamente necessária. Vozes até então marginais, conquistam seus espaços, em prol de 

uma transformação na cultura urbana brasileira, com a criação de cenas pop-culturais das 

periferias e na produção/circulação desse conteúdo de forma autônoma, sem a necessidade de 

legitimação institucional e cultural. 

 Nesse sentindo, a música de expressão popularaos poucos conquista um espaço de 

articulação coletiva das questões socioeconômicas e culturais correspondentes a sua 

contemporaneidade.A cidade, bem como sujeitos outrosé desconstruída e reconstruída e 

noRecife é que ela ganha espaço como uma das mais importantes movimentações culturais 

existentes no Brasil nos últimos vinte anos. 

No começo dos anos 1990, a cidade do Recife, foi mencionada por um instituto de 

pesquisa de Washington como a quarta pior cidade do mundo para se viver. Recife, um 

“espaço urbano pós-moderno caótico, conflituoso e miserável” (BEZERRA e NERCOLINI, 

2013). Em contraposição a esse estigma é criada aCooperativa Cultural Mangue. No trabalho 

que se segue, acompanhamos a trajetória de construção dessa Cooperativa Cultural, 

depositária de uma estética particularmente marginal.. 

No capítulo 1, analisamos o cenário político e econômico da cidade do Recife que 

motivou iniciativas de transformação do espaço urbano e da experiência de sua fruição. No 

capitulo 2, relatamos os modos pelos quais a Cooperativa se apropriou das manifestações 

ligadas à tradição e à cultura popular de forma a criar na cidade o que Rejane Sá Markman 

nomeia como uma “contracultura versão cabocla”. Na compreensão dos referenciais 

identitarios desses membros, mostramos quais as mudanças culturais propostas pela nova 

geração pernambucana. No capítulo 3, acompanhamos a construção de uma imagem pública 

local para a música do Mangue e na sequência, no capítulo 4, as estratégias de produção e 

divulgação tipicamente undergrounddessarenovada cena cultural. 

A segunda parte do trabalho focaliza desdobramentos e legados. No capítulo 5, são 

apresentadas as transformações que esta cena cultural realizou também na reformulação e 

reinterpretação dos discursos que perpassavam pela identidade cultural, no contexto recifense, 

através dos signos formadores de uma imagem pernambucana. A criação de uma proposta 

identitária será examinada no capítulo 6, que secomplementa no capítulo 7 onde analisamos 

quais imagens foram efetivamente transmitidas pelas antenas parabólicas, outrora fincadas na 

lama do Recife. No capítulo final, ocupamo-nosdos legados que essa cena cultural vigorosa 

deixou para as gerações futuras, passados vinte anos de sua fundação. 
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1 O CENÁRIO 

 

Emergência! Um choque rápido ou Recife morre de infarto! Não é preciso ser 

médico para saber que a maneira mais simples de parar o coração de um sujeito é 

obstruindo as suas veias. O modo mais rápido, também, de enfartar e esvaziar a alma 

de uma cidade como o Recife é matar os seus rios e aterrar os seus estuários. O que 

fazer para não afundar na depressão crônica que paralisa os seus cidadãos? (ZERO 

QUATRO, 1992) 

 

No início dos anos 1990, a cidade do Recife, incomodada, deixava escapar suspiros 

que emergiam do marasmo em que se encontrava. Recife. Não a Veneza americana nem 

aquela das revoluções libertárias. Inércia. Recife, sem (novas) histórias, nem literaturas. 

Recife sem mais nada. Recife morto. “Morte eminente provocada por falta de coragem, 

tristeza profunda, debilidade e melancolia, que se confunde com a indignação e a insatisfação 

de quem a vive” (LIRA, 2014). “Hellcife”. Assim se expressava a respeito um notório 

partícipe da cena cultural recifense: 

 

Parênteses: não é exagero. Segundo os levantamentos mensais do DIEESE, Recife 

conseguiu manter sem muito esforço a impressionante e isolada posição de campeã 

nacional do desemprego e da inflação por nada menos que dez anos seguidos!!! 

Imaginem o efeito devastador que uma situação como essa pode provocar na alma 

de uma comunidade com mais de 400 anos de história e que só neste século havia 

gerado nomes da dimensão de Manuel Bandeira, Gilberto Freyre, Josué de Castro e 

João Cabral de Melo Neto (ZERO QUATRO, 1997) 
 

Publicada pelo Jornal do Commercio no dia 20 de novembro de 1990, uma pesquisa 

realizada pelo PopulationCrisisCommittee (PCC), comitê norte americano sem fins lucrativos 

que trabalha pela conscientização social em relação ao crescimento populacional em países 

subdesenvolvidos, classificou Recife como a quarta pior cidade do mundo em qualidade de 

vida.  Além do Recife, foram citadas Lagos (Nigéria), Kinshasa (Zaire), Dacca (Bangladesh) e 

Kanpur (Índia).  

O Recife de outrora, terceira maior capital do país, transformou-se em menos de 30 

anos na capital com a maior desigualdade social. Os dados do Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasilapontavam a cidade como a capital com a pior distribuição de renda, com 

alto índice de mortalidade infantil, falhas graves na infraestrutura e violência extrema. José 

Teles (2010, p.15) simplifica o círculo vicioso do qual a cidade estava refém: “deixou de 

receber maiores atenções do Governo Federal porque perdeu a importância e perdeu a 

importância por falta de investimentos”. No relato de Zero Quatro: 
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A planície costeira onde a cidade do Recife foi fundada é cortada por seis rios. Após 

a expulsão dos holandeses, no século XVII, a (ex) “Cidade Maurícia” passou a 

crescer desordenadamente à custa do aterramento indiscriminado e da destruição de 

seus manguezais. Em contrapartida, o desvario irresistível de uma cínica noção de 

“progresso”, que elevou a cidade ao posto de “Metrópole” do Nordeste, não tardou a 

revelar a sua fragilidade. 

Bastaram pequenas mudanças nos ventos da história, para que os primeiros sinais de 

esclerose econômica se manifestassem, no início dos anos setenta. Nos últimos trinta 

anos, a síndrome de estagnação, alienada a permanência do mito da metrópole só 

tem elevado ao agravamento acelerado do quadro de miséria e caos urbano. (ZERO 

QUATRO, 1992) 

  

Constituída sobre as largas áreas de manguezais que revestem a planície costeira, 

Recife é cortada pelo estuário de três grandes rios (Capibaribe, Beberibe e Jaboatão) que a 

tornam quase um arquipélago. Parte dos mangues, que cercavam os rios que cortavam a 

cidade, foi aterrado para dar lugar à construção civil em uma noção de progresso que 

atropelou características geográficas e humanas do lugar.O surto progressista foi 

acompanhado pela estagnação cultural, pois a fragilidade das condições econômicas teve 

como reflexo a diminuição de investimentos na área da cultura. Com isso, o consumo das 

manifestações de cultura local pela população se restringiu, já que as iniciativas locais não 

dispuseramde mecanismos de divulgação na mídia de modo a concorrer com as iniciativas 

culturais exógenas. Estas eram oferecidas para consumo pela cultura de massas, mediante 

suas várias versões: discos, televisão e cinema. Diante desse cenário, para os personagens 

desta história, que mal haviam saído da adolescência, existiam duas alternativas: mudar de 

cidade ou mudar a cidade. 
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2 CONTRACULTURA VERSÃO CABOCLA 

 

Como devolver o ânimo, deslobotomizar e recarregar as baterias da cidade? 

Simples! Basta injetar um pouco de energia na lama e estimular o que ainda resta de 

fertilidade nas veias do Recife. (ZERO QUATRO, 1992) 

 

 

O ideário que norteou as políticas culturais em Pernambuco desde os anos de 1970 

fundamentou-se naquilo que o escritor e teatrólogo paraibano (radicado em Pernambuco) 

Ariano Suassuna e seus seguidores chamaram de Armorial. Um movimento inaugurado 

oficialmente em 18 de outubro de 1970 com um concerto da Orquestra Armorial de Câmera e 

uma exposição de gravuras, pinturas e esculturas na igreja São Pedro dos Clérigos, com apoio 

do DEC (Departamento de Extensão Cultural) da UFPE, na época dirigido por Suassuna. A 

proposta da Arte Armorial consta de uma retomada, no âmbito erudito, de elementos artístico-

culturais (musicais, visuais, orais, plásticos e simbólicos) provenientes da Península Ibérica, 

com influências cristãs, mourase indígenas. Segundo esse movimento, tais aspectos, mantidos 

quase inertes no sertão árido do Nordeste,são mananciais de origem e definidores de uma 

essência da arte brasileira, espécie de símbolo cultural, uma vez que são traços profundos e 

longínquos (no tempo e no espaço) do que primeiro se sintetizou em terras nacionais. 

No início dos anos de 1990, o contexto para a produção cultural não se mostrava 

favorável. No entanto, isso não impediu que núcleos tradicionais da cultura se manifestassem 

por intermédio de órgãos políticos. Em 1990, Ariano Suassuna assumiu o posto de secretário 

de Cultura de Pernambuco, no governo de Miguel Arraes. No mesmo período o escritor 

Raimundo Carrero, outro armorial, assumia a presidência da FUNDARPE (Fundação do 

Patrimônio Histórico de Pernambuco). As políticas do governo estadual, que não eram as 

mais produtivas devido às gestões anteriores e ao contexto citado anteriormente, adotaram, a 

partir da volta de Suassuna, viés tradicionalista, com apoios a projetos voltados às produções 

artísticas alinhadas com o ideário que ainda restava da postura armorial, que se caracterizava 

por fazer uma arte erudita puramente brasileira, sem nenhuma referência estrangeira. 

Com essa retomada, as ações governamentais centraram-se nos eventos ligados à 

cultura erudita ou à cultura folclórica. Consequentemente, um crescente número de músicos 

jovens da chamada música popular urbana foi sendo excluído por essa política. Fato é que 

estes visavam conquistar espaço com uma produção musical que unia o respeito às tradições 

do Recife e de Pernambuco a uma performance sonora mais contemporânea, baseada em suas 

vivências com outras formas de percepção do mundo; assim, fez-se necessário romper com o 
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que José Teles nomeou como “muralha de ortodoxia”; já que em Pernambuco foram poucos 

os que ousaram agir nesse sentido. 

Rejane Sá Markmannomeia a movimentação cultural de Recife dos anos de 1990 

como “contracultura em versão cabocla”. Por contracultura a autora entende não um 

movimento organizado, mas “uma revolução radicalmente pacífica e despida de dimensão 

política que costumavam ter as lutas ideológicas, ou seja, menos discurso formal e mais 

prática informal”. Ao rejeitar e questionar valores e práticas da cultura dominante, a nova (e 

jovem) geração, segundo a autora,“conseguiu colocar em pauta para o mundo dos adultos [...] 

temas que vem preocupando e oprimindo os seres humanos, independente da classe social a 

que pertençam, desde os primóridos das sociedades ditas civilizadas”(MARKMAN, 2007, p. 

62-63). 

A contracultura como conceito apresenta um problema de temporalidade e dualidade. 

Como fenômeno histórico concreto e particular, cuja origem pode ser localizada nos anos 60 

nos Estados Unidos, édatado; como uma postura revolucionária de crítica radicalem face da 

cultura convencional, é atemporal.  

O conceito de cultura pode ser definido como um conjunto de valores sociais e 

práticas que são cotidianamente realizadas e reproduzidas por um determinado grupo social 

ou grupos sociais pertencentes a uma determinada sociedade. Nesse sentido, poderíamos 

transpor este conceito para o trabalho da seguinte maneira: a cultura como um conjunto de 

valores sociais que é compartilhada e legitimada pela sociedade de Recife e pelo Estado de 

Pernambuco sofreu um processo de estagnação realizado pelas vias tradicionais. Sendo assim, 

não parece errôneo evocar o conceito de contracultura para entender o que efetivamente 

aconteceu na cena dos anos 1990 no Recife.Não é necessário criar uma relação com os 

movimentos que originaram o conceito de contracultura nos anos de 1960 e no Brasil em 

1970. Para este estudo, interessam os acontecimentos que anteciparam o surgimento do 

MangueBit, que está amalgamado aos interesses dos nossos personagens.  

José Teles, em seu livro Do Frevo ao Manguebeat, menciona a ausência de uma 

“música própria” à juventude nascida na ditadura dos anos 60. Razão porque vê-se, em dado 

momento a imersão dos jovens em um mainstream mundial. Assim, afirma o autor (2000, p. 

281-282), o Brasil “entrava de cabeça na pós modernidade, embora de forma atabalhoada, 

como de resto tudo mais em sua história” Na cidade dos mangues, continua ele, “ um bando 

de jovens de classe média entrou em contato com toda essa parafernália cultural que lhe foi 

disponibilizada duma só vez, sofrendo um choque anafilático cultural, do qual poucos 

conseguiram se recuperar”. 
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De toda a dita“parafernália cultural”, dois referentes identitários daquelesjovens eram 

o punk e o hip hop. Ainda que esteticamente dispares, os dois movimentos apresentavam 

comum atitude de ruptura e escracho. Assim, de Candeias e Jaboatão dos Guararapes, regiões 

da área metropolitana do Recife, surgem os punks Frederico Rodrigues Montenegro7 e Renato 

Lins8 (que se autointitula o primeiro punk recifense). Junta-se a eles o primeiro punk 

sergipano Helder Aragão9, residente em Recife desde 1985. De Rio Doce, Olinda, os 

membros da Legião Hip Hop, coletivo dedicado ao exercício das artes do grafffite, do break e 

do rap, Francisco de Assis França Caldas Brandão10 e Jorge José Carneiro de Lira11. 

Do movimento punk, de assumida inspiração em Malcom McLaren, um dos mais 

controversos e revolucionários nomes da história do mainstream, advém a prática do 

“façavocê mesmo”. Do movimento hip hop a ênfase no trabalho coletivo. De ambos, a 

possibilidade de expressar a experiência de segregação socioespacial e de construção de uma 

identidade alternativa e afirmativa que, justamente por elaborar a experiência de exclusão, 

pôde se difundir por várias periferias do mundo, a partir de jovens com experiências similares, 

como o caso dos nossos personagens. Razão porque Moisés Melo (2000, p.14) entende ter 

surgido no Recife “o momento exato” para uma “nova poesia” afeita à denúncia do 

“microfascismo cotidiano, a hipocrisia desmedida e os idiotas formais”. Daí nasce a “cena 

recifense”, “mistura dos ritmos africanos com a rebeldia inglesa”, e certo “molho 

psicodélico”. 

 

                                                 

 

7 Frederico Rodrigues Montenegro, codinome Fred Zero Quatro (Zero Quatro correspondem aos últimos dígitos 

do seu RG). É o vocalista e principal compositor do grupo pernambucano Mundo Livre S/A, uma das principais 

bandas exponentes do MangueBit. 
8 Renato Lins, codinome Renato L., jornalista e DJ, nomeado Ministro da Informação do MangueBit. Entre os 

anos 2001 a 2012, exerceu a função de secretário de Cultura de Recife, nas gestões de João Paulo e João da 

Costa. 
9 Helder Aragão, codinome DJ Dolores. No inicio do MangueBitfoi responsável pela elaboração de cartazes e 

panfletos das festas produzidas pelos mangueboys. Junto de Hilton Lacerda, criou a dupla Dolores & Morales, 

dupla essa responsável pela roteirização e filmagem dos primeiros videoclipes de bandas como Chico Science & 

Nação Zumbi, Mundo Livre S/A e Mestre Ambrósio. Esta dupla também foi responsável pela concepção da capa 

do primeiro disco de Chico Science & Nação Zumbi. Atua como músico e produtor desde o ano de 1997 e é 

fundador, entre outros projetos, da Orchestra Santa Massa, projeto musical responsável por representar a música 

do Brasil no encerramento da Olímpiada Rio 2016. 
10Francisco de Assis França Caldas Brandão (1966 – 1996), codinome Chico Science, líder da banda Nação 

Zumbi. 
11 Jorge José Carneiro de Lira, codinome Jorge Du Peixe, músico, integrante e atual vocalista da banda Nação 

Zumbi. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_Livre_S/A


17 

3 A (RE)DESCOBERTA DO MANGUE 

Em meados de 91, começou a ser gerado e articulado em vários pontos da cidade um 

núcleo de pesquisa e produção de idéias pop. O objetivo era engendrar um circuito 

energético, capaz de conectar as boas vibrações dos mangues com a rede mundial de 

circulação de conceitos pop. Imagem símbolo: uma antena parabólica enfiada na 

lama. (ZERO QUATRO, 1992) 

 

Fred Zero Quatro afirma que essa é a história de pessoas que se encontram 

ludicamente em “uma cidade periférica de um país periférico”. Uma parte ou um princípio 

possível dessa história é, pois, a invenção de um grupo de amigos. “Reunião de três estratos 

sociais que nunca antes se haviam mesclado no Recife: jovens universitários da classe média, 

classe média baixa da periferia e a turma dos mocambos, das bocadas, os tais excluídos” 

(TELES 2010, p. 10-11). Nessa mistura amistosa, socialmente diversa, numa intimidade 

marginal, zomba-se da própria existência; inventam-se em mesas de botequins jogos de 

palavras inspirados nos mangues recifenses; transitam-se assim por entre arquétipos, na 

recriação dos símbolos. Aqueles jovens experimentaram transmitir; construíram 

coletivamente; e, por fim, fizeram parte de um sistema. Não eram aqueles despolitizados, pois 

constantemente faziam alusão ao controle econômico e sociocultural exercido sobre o Recife. 

Contudo, para tais práticas culturais oposicionistas, de modo a subverter a ordem estabelecida, 

tinham que se mesclar a outros produtos da Indústria Cultural local, nacional, global, para 

serem facilmente deglutidos e assimilados, independentemente da forma de expressão. Esta 

era a estratégia. Nos termos de Paula Lira (2014, p. 33), em sua análise daspoéticas de criação 

do MangueBit: “diversão, diversidade e brodagem”. 

 Como se entra em uma história? Como se encontra o fio por onde uma experiência se 

inicia? Tratando-se desta história, o marco inicial é Francisco de Assis França Caldas 

Brandão, codinome Chico Science12.Renato L. e h.dmabuse13, respectivamente os ministros 

                                                 

 

12 Science, apelido dado por Renato L, inspirado na maneira como um dos seus tios era chamado. Este tio em 

questão tinha em comum com Chico a paixão por ficção cientifica e extra-terrestres. Posteriormente, a “ciência” 

de Chico foi atribuída à alquimia sonora pelo qual ele foi responsável. 
13HerrDoktorMabuse, codinome de José Carlos Arcoverde, inspirado no DoktorMabuse, personagem clássico do 

cinema expressionista alemão nos anos vinte. É um web designer pernambucano responsável pela elaboração de 

inúmeros flyers e cartazes das festas realizadas pelos mangueboys, função que ele dividia com Helder Aragão. 

Nomeado Ministro da Tecnologia do MangueBit, elaborou a capa do álbum “Afrociberdelia” do Chico Science 

& Nação Zumbi, idealizou o site Mangue Bit e o programa de rádio Manguetronic, primeiro programa de rádio 

pensado especialmente para a internet em toda a América Latina. Sua principal importância no MangueBit, para 

além das realizações citadas, está no fato dele ser o responsável em apresentar a turma de Rio Doce aos 

moradores de Candeias, encontro que gerou o núcleo–base dessa cena cultural. 
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da informação e da tecnologia do MangueBit, publicaram na internet em 1997sua versão do 

inicio desta história: 

 

Diz a lenda que o Mangue começou numa mesa de bar.... Era junho de 1991, e um 

grupo de rapazes estava a beber num lugar chamado Cantinho das Graças, no Recife. 

De repente, um cara chamado Francisco França, mais conhecido nos “meios” como 

Chico Science, apareceu com uma novidade. Ele tinha descoberto, há alguns dias, 

um grupo de samba-reggae chamado Lamento Negro. Impressionado com sua 

energia, combinara umas jamsessions para experimentar umas idéias. O resultado foi 

[...] um som que ele resolveu chamar de Mangue. (L. e Mabuse, apud LIRA, 2014, 

p. 77-78) 

 

É importante entender o que Chico Science inicialmente nomeava como Mangue. Ao 

conhecer Gilmar Correia da Silva14, integrante do Lamento Negro, na EMPREL (Empresa 

Municipal de Informática), local onde também trabalhava, Chico identificou a possibilidade 

de testar novas sonoridades até então inviabilizadas em seus experimentos anteriores com as 

bandas ou projetos: Orla Orbe (1987), Bom Tom Rádio (1988) e Loustal (1989)15. 

Fundado na comunidade de Peixinhos, em Olinda, no ano de 1987, o bloco afro 

Lamento Negro16 desenvolvia projetos ligando arte e educação junto ao Centro de Educação e 

Cultura Daruê Malungo, local de ensaio do grupo, existente na comunidade recifense de 

Chão de Estrelas. Voltado à comunidade e à tradição negra do candomblé, o bloco e o seu 

local de ensaio eram redutos dessas expressões ancestrais de manifestação popular. Era 

exatamente isso que Chico procurava. Em depoimento, ele nos diz: 

 

[...] eu vi todas essas coisas que nos ensinaram como folclore, como uma 

manifestação já passada, mas que não é bem dessa maneira que você tem que ver. 

Existem ritmos ali que pode aprender a tocar porque é da sua terra, é do Brasil, é 

uma coisa que você entende – é a tua língua. 

Nesse tempo a gente consumia a música estrangeira também, nos bailes da 

periferia... Acontece que os maracatus estão esquecidos, a ciranda quase ninguém 

mais vê, a embolada, os caras ficam na praça, mas é para pegar uma grana. O coco 

ainda tem também, mas está desaparecendo. 

Então o que a gente pretende é mostrar uma coisa nova a partir disso. Se a 

gente for tocar maracatu do jeito que ele é, a galera vai pegar no nosso pé. Então a 

                                                 

 

14 Gilmar Correia da Silva, codinome Gilmar Bola Oito, ex integrante dos grupos Lamento Negro e Nação 

Zumbi, atualmente executa o projeto musical Combo X. 
15 Nesses projetos musicais, Chico Science, foi acompanhado, entre outros, pelo baixista Alexandre Salgues M. 

Costa (Dengue) e pelo guitarrista Lucio José Maia de Oliveira (por sete vezes consecutivas eleito pela revista O 

Dilúvio como o melhor guitarrista do Brasil), parceiros musicais que ousaram experimentar suas proposições 

sonoras, ajudando a concretizar a sonoridade Mangue idealizada por ele. Atualmente, ambos constituem a banda 

Nação Zumbi, além de possuírem outros projetos musicais. 
16Do Lamento Negro, temos também o percussionista Toca Ogan que até hoje integra a banda Nação Zumbi. 
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idéia básica [...] é entrar em contato com todos os elementos que você tem para fazer 

uma música universal. (SCIENCE, apud TELES, 2010, p. 276) 

  

Esse experimentoLoustal e Lamento Negro, foi o embrião do que se tornou Chico 

Science & Nação Zumbi. Um nome em homenagem a diáspora africana: Zumbi dos Palmares 

e as Nações de Maracatu de Pernambuco. 

Em entrevista realizadapara Carta Capitalem 2016, Fred Zero Quatro relembra que 

Chico poderia ter dito que o “Mangue” era uma batida (um beat) que ele havia criado e 

limitado essa nomenclatura a criação de um ritmo musical especifico, para que os demais 

“arranjassem outra coisa para fazer”. Os demais, nesse caso, seria a sua própria banda Mundo 

Livre S/A. Após experienciar o punk e o hardcore em projetos como Trapaça (1981), Serviço 

Sujo (1983) e Câmbio Negro HC (1983), Fred Zero Quatro funda a Mundo Livre S/A17 no 

ano de 1984, disposto a agregar ao seu som o que lhes viesse à cabeça. Esse ideal vinha de 

encontro à proposta Mangue, pois para além de um ritmo, estava implícito nessa criação o 

conceito de diversidade. 

Renato L. e h.dmabuse(apud LIRA, 2014, p. 77-78) comentam que no momento em 

que o som nomeado Manguefoi compartilhado na roda de amigos, “uma espécie de gangue, 

reunindo jornalistas, artistas gráficos, músicos pop, vagabundos e outras espécies”, iniciaram-

se nos planos de fazer do Mangue algo maior que um ritmo. A partir desse encontro o 

Mangue torna-se “um movimento capaz de englobar todas as atividades nas quais Science e 

os caras daquela mesa de bar se interessavam”. E para tornar possível esse movimento, 

Malcom McLaren é utilizado como inspiração, pois ele era “o homem que armara o projeto 

Sex Pistols e que ensinara o que um marketing ousado pode fazer na industria da música”.  

Importa, aqui, alguma contextualização. O depoimento acima foi realizado no ano de 

1997, período no qual esse núcleo-base já havia concretizado muita coisa. Nomear o Mangue 

como um Movimento era reforçar um rótulo dado pela mídia local e nacional. Em entrevista 

                                                 

 

17 “Mundo Livre era uma expressão comum no mundo que existia antes da queda do muro de Berlim. Durante 

muitos anos, sua presença na mídia era diária e maciça, pronunciada em tom solene por presidentes e diplomatas. 

Com o tempo, no entanto, as contradições entre o conceito e a realidade transformaram a expressão em, 

literalmente, motivo de piada, sendo comum seu uso em séries de televisão como “Agente 86”, onde o 

personagem principal servia-se dela para ridicularizar o discurso da guerra fria. Quando Ronald Reagan assumiu 

a presidência dos EUA, no final da década de setenta, “mundo livre” voltou ao vocabulário da política das 

grandes potências. Reagan era uma das obsessões de Fred Zero Quatro na época em que resolveu adotar um 

novo nome para sua nova banda. Disposto a sofisticar sua militância punk do inicio dos anos 1980, ele encontrou 

na expressão a dose de cinismo necessária aos novos tempos. O S/A complementou o conceito, realçando o 

caráter mercantilista que cerca a música pop”. (LIRA, 2014, p. 209). 
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concedida àesta autora, em julho de 2017, Renato L, explica como inicialmente o objetivo não 

era esse: 

 

A gente não queria chamar de movimento. Uma, porque a gente achava 

movimento algo muito pretensioso e também porque movimento é algo que conota 

regras, uma doutrina, um código estético e isso incomodava a gente. Eu e Fred, a 

gente fez o movimento punk dos anos 80 e foi uma experiência fascinante por um 

lado, mas também bastante frustrante, pois em determinada altura, a gente sofreu 

bastante com a apropriação que a mídia fez. Rolou uma serie de estereótipos em 

torno do punk que nos achávamos deturpadores. Essa resistência a denominar como 

movimento, veio muito do lado da gente, porque a gente tinha essa rejeição, esse 

trauma que acompanhava a gente desde o punk. Então a gente tinha essa 

preocupação de criar algo mais flexível [...]também para poder agrupar essas 

diferenças que existiam já dentro do próprio núcleo-base. Mas tudo foi acontecendo 

muito rápido. Quando a imprensa começou a chamar de movimento, no inicio, a 

gente ainda tentou resistir ao rótulo, mas chegou a hora que se percebeu que era um 

gasto de energia inútil ficar lutando contra esse rótulo. Por bem ou mal, de certa 

forma inoculado nesse vírus da diversidade, então, não só o rotulo movimento estava 

facilitando a vida dessa galera desse núcleo-base como também do restante da 

cidade, que bem ou mal estava podendo ir junto as outras coisas que a gente 

considerava interessante e que as outras pessoas consideravam interessantes aqui em 

Recife. (L., 2017) 

 

“O nome “mangue” era tão obvio para um movimento artístico no Recife que até se 

estranha ninguém ter pensando nisso antes” (TELES, 2010, p. 258); obvio ou não, o Mangue 

é incorporado como utopia: construir no Recife uma Cena Cultural tão rica e variada como o 

seu ecossistema. 
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4 DIVERSÃO LEVADA A SÉRIO 

Temos que correr atrás de novas batidas, novo jeito de fazer coisas velhas, sem a 

pretensão de fazer a nova onda, mas sempre com uma preocupação: tem que ser 

divertido, pois de outro jeito não vale a pena. Só vale com a diversão levada a sério. 

(SCIENCE, apud VARGAS, 2007, p. 105) 

 

A turma que formou o núcleo-base Mangue era composta exclusivamente por pessoas 

vinculadas à música ou à área de comunicação. Tais fundadores nunca tiveram interesse de 

originar células de pesquisas políticas ou filosóficas, nem mesmo de criar um núcleo de 

pesquisa e estudo.Estavam interessados, sobretudo, em se divertir; queriam, ainda, comunicar 

essa diversão. Em encontros regados a cerveja e caranguejada planejavam uma cooperativa 

cultural.  

A primeira ideia ou a primeira ação foi o ato de realizar festas. “Festa sempre foi, na 

Cultura Pop, um elemento catalisador importante” (DOLORES apud LIRA, 2014, p. 137) e 

no Recife sua função não foi diferente. No inicio dos anos 1990, não havia circuitos de 

festivais na cidade e os eventos existentes eram restritos a um tipo de público, categorizado de 

acordo com a sua tribo. Assim, organizar uma festa era uma forma de compartilhar 

coletivamente a diversidade musical que fazia a cabeça dessa nova geração, função essa 

que,anteriormenteàa festas, já havia sido colocada em prática pela parte nomeada por José 

Teles como “faceta intelectual do Mangue”.  

Estudantes de comunicação da UFPE, Fred Zero Quatro, h.d.mabuse e Renato L., 

produziram na Rádio Universitária FM, no ano de 1985, um programa nomeado “Décadas”18 

que compartilhava sons produzidos por distintos universos culturais apresentando aos seus 

ouvintes diferentes visões de mundo. Razão porque as festas podem ser entendidas como uma 

continuidade dessa iniciativa radiofônica: ambos entendiam fazercircular informações sobre o 

que estava sendo gerado em Recife e no mundo. Em posse de uma discoteca cadavez maior e 

tendo algumas gravações de seus próprios experimentos musicais, os collcrabs19, na base do 

                                                 

 

18 Uma segunda experiência em rádio ocorreu entre os anos de 1995 e 1998, quando Renato L. comandou o 

programa “Mangue Beat” na Rádio Caetés FM, em Recife. Este foi o primeiro programa em Recife a estipular 

um espaço para divulgação de bandas nomeadas como “Nova Cena de Recife”, além de continuar a reproduzir 

outras musicalidades que não tinham espaço nas grandes emissoras. 
19Cool Crabs é um time de DJ’s de formação variada composta por integrantes do MangueBit que tinham em 

comum a paixão pela discotecagem. Todos os integrantes do núcleo-base em algum momento foram 

responsáveis pelo som nas várias festas promovidas pela turma. As formações mais constantes envolvem 

RenatoL., Jorge Du Peixe e Lucio Maia. Os dois últimos atualmente realizam essa atividade em na festa 

nomeada “ATÉ DEUS DANÇA” que ocorre uma vez por mês no bairro paulistano da Barra Funda. 
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“faça você mesmo”, confeccionavam os cartazes, os flyers, ocupavam-se da produção, 

divulgação e discotecagem de cada uma de suas festas.  

Segundo aparca historiografia relativaaoMangueBit, é possível sustentar que as festas 

geradas pelo núcleo-base Mangue tiveram inegável importância na ocupação e ressignificação 

da cidade por se darem invariavelmente em zonas ainda decadentes. Nos termos de Paula 

Lira, “à primeira vista deslocadas, estranhas, essas festas aconteciam em meio a destroços de 

uma cidade velha”, entre o final da década de 1980 e o inicio dos anos de 1990 “a noite do 

Bairro do Recife, desde então, passou a ser povoada por, além das prostitutas e marinheiros, 

também por jovens de diferentes lugares da cidade, meninos e meninas, antenados, 

procurando criar boa diversão” (LIRA, 2014, p. 140).  

 Em depoimento realizado ao Itaú Cultural20 no ano de 2010, Jorge Du Peixe, afirma que 

esse foi o começo da “diversão levada a sério”. Quando se desencadeou um sistema de festas 

pela cidade, a cena Mangue começou a ganhar corpo. Aos poucos, em espaços como 

Francis’s Drinks e Adilia’sPlace, notórios prostíbulos do Recife, o conceito Mangue foi 

criando força como a mais nova Cena Cultural do Recife. 

Tão importante quanto resignificar um espaço é efetivamente ocupá-lo. A revitalização 

simbólica dos espaços antes inapropriados para eventos culturais eram conquistas de que os 

idealizadores do Mangue não pretendiam abrir mão. 

Localizado próximo ao Recife Velho e igualmente ignoto, o bairro do Pina, recebia no 

inicio dos anos de 1991 a Soparia, “um lugar cuja proposta foi sempre o mais fora de moda 

da cidade e deu no contrário” (NETO, 2007, p.84).Criado pelo agitador cultural Roger de 

Renor, em parceria com a sua irmã Paula de Renor, a Soparia vinha de uma “tentativa de 

viver sem trabalhar, só se divertindo” (RENOR in Soparia, 1999).  O bar, um “lugar de virar a 

noite”, se tornou local de reunião da cena cultural, artística e intelectual da cidade. Ouviam-se 

ali músicas que as rádios não queriam tocar, fosse “botando uma ficha na radiola”21 ou através 

das bandas locais dos mais variados estilos que lá se apresentavam diariamente. A Soparia era 

um espaço destinado a quem estava disposto à novidade, à diversidade e à produção 

contemporânea. 

                                                 

 

20 Depoimento realizado com exclusividade para a confecção do fanzine da Ocupação Chico Science, ocorrida 

no ano de 2010, com distribuição gratuita aos visitantes da exposição. 
21 Referência a música “Macô” de Chico Science & Nação Zumbi que compõem o álbum “Afrociberdelia”. 

Nessa faixa Roger de Renor (o Rogê) e o seu bar são referenciados. 
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Descrever a importância que a Soparia teve ao longo de sua existência (1991 a 1999) 

na construção da cena cultural pernambucana, renderia um estudo à parte. Em seu livro Chico 

Science. A rapsódia afrociberdélia, Moises Neto (2007), recolhe uma série de depoimentos 

dos mais diversos representantes da cultura pernambucana,todos unânimes em afirmar a 

importância desse espaçocomo “alicerce da explosão musical da cidade”. Alicerce sim, mas 

não apenas musical; na Sopariatodo o tipo de intervenção era válido e bem vindo, como 

descreve o cineasta Lírio Ferreira: “a Sopa surgiu da necessidade das pessoas se expressarem 

numa capital totalmente falida. Moda, artes plásticas, música, cinema... aSoparia é um pólo 

aglutinador de tudo isso, a vanguarda de tudo o que acontece na cidade”(FERREIRA apud 

NETO, 2007, p. 85). 

A Sopariafoi, de fato, um local para a difusão da nova cena cultural pernambucana, 

mas Roger afasta a responsabilidade pela efervescência cultural daquele momento. “Foi tudo 

coincidência. Eu abri a Soparia justamente no momento em que a cidade passava por aquela 

transformação. Eu acredito que a Soparia foi útil naquele processo, mas não a responsável” 

(RENOR in Soparia, 1999). Seja como for, aSoparia encerrou suas atividades em 25 de 

março de 1999.  A popularização da rua no qual estava localizado (e também do bairro), 

pulverizou o perfil dos freqüentadores. Renor ressalta, pois: “aSoparia não era um comércio. 

Era um centro de difusão cultural, um agente de promoção da indústria criativa” (RENOR 

apud NEJAIN, 2018).   

De 2000 a 2002,tentou-se dar continuidade a esse projeto através do Pina de 

Copacabana22 localizado no Recife Antigo, bairro onde ocorreram as primeiras festas do 

núcleo-base Mangue.Contudo, com a popularização do bairro e da ruada Moeda, o projeto 

tornou-se vítima do mesmo comportamento que fez a Soparia fechar. 

Vale, porém, ressaltar que o ciclo de vivência com a cena musical contemporânea e 

emergente de Pernambuco deixou a Roger um legado concreto, que ele mantém atualmente 

através do projeto Som Na Rural23. Pilotando uma rural Willys 1969, Roger de Renor, 

percorre as ruas de capitais e cidades do interior do Nordeste provocando uma reflexão sobre 

as intervenções urbanísticas por parte do poder público. A lógica pela qual se estruturou o 

                                                 

 

22 O bar “Pina de Copacabana” também é tema de uma música. Otto no ano 2000, imortalizou esse lugar na letra 

de “Bob”, faixa de seu primeiro álbum solo “Samba pra Burro”. 
23O Som na Rural nasceu no ano de 2009, como programa de televisão veiculado na TV Brasil. Foi no ano de 

2013 que se tornou independente, produzido por Nilton Pereira e apresentado por Roger de Renor, e passou a 

reunir centenas de pessoas pelos espaços públicos do Recife, impulsionando a reflexão sobre a ocupação e 

participação política na cidade. 
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Estado e nossa sociedade, em um sistema patrimonialista liderado pelas forças do mercado 

que comandam o crescimento urbano seguindo os seus interesses e não propriamente o 

interesse público,é naturalmente questionada numa intervenção que ocupa espaços públicos, 

oferecendo ao transeunte um repertório musical executado ao vivo, fruto do trabalho de 

artistas sem visibilidade midiática que tem assim a chance de tocar suas músicas e contar 

sobre sua trajetórias. Em São Paulo, esse projeto foi recebido no ano de 2015 nas regiões 

centrais e periféricas como Capão Redondo, Largo do Paissandú, Praça da República, 

Minhocão e Diadema, com projetos musicais de São Paulo e de Pernambuco. 

Enquanto extensões das festas vieram também os primeiros shows. E com os 

primeiros shows as primeiras notas na imprensa local. A primeira matéria na imprensa 

pernambucana com Chico Science anunciando a novidade do Mangue é datada de 1991, com 

a divulgação da festa Black Planet.A nota divulgada no Jornal do Commercio em 15 de julho 

de 1991 apresentava as seguintes informações: 

 

Todos os sons negros vão rolar hoje à noite no Espaço Oasis (perto do Hotel Quatro 

Rodas de Olinda) na festa Black Planet. Soul, reggae, hip-hop, jazz, samba-reggae, 

funk, toast, ragamuffin’ e um novo gênero criado pelo mestre de cerimônia MC 

Chico Science, vocalista da banda Loustal e organizador do evento.  

“O ritmo chama-se mangue. É uma mistura de samba-reggae rap ragamuffin’ e 

embolada. O nome é dado em homenagem ao Daruê Malungo (que em ioruba 

significa companheiro de luta) e que é um núcleo de apoio à criança e a comunidade 

carente de Chão de Estrelas” define Chico. O Mangue será apresentado por ele junto 

com o grupo Lamento Negro (banda de samba-reggae, versão pernambucana do 

Olodum). “É nossa responsabilidade resgatar os ritmos da região e incrementá-los, 

junto com a visão mundial que se tem. Eu fui além” comenta, sem modéstia. A 

seleção musical da festa é de Renato Lins (ex- Décadas e New Rock), Dr. Mabuse 

(ex-Décadas, também) e Chico Science. Mexendo e remexendo os velhos discos de 

vinil eles pescaram James Brown, PublicEnemy, Charlie Parker, Charlie Mingus, 

Bob Marley, YellowMen, Lee Perrye, entre tantos outros, numa salada de frutas 

variada e dançante, bem wordmusic.(Jornal do Commercio, 1991) 

 

Com um conceito ainda em construção, a atenção da mídia local para a cena 

Mangueestava limitada a textos breves ou notas. Não por acaso, apenas um dos dois grandes 

jornais existentes na cidade abria mais espaço em suas páginas para noticiar o que estava 

acontecendo em Pernambuco no inicio dos anos de 1990.No inicio da década de 1990, as 

redações do Jornal do Commercio e do Diário de Pernambuco, começaram a desenhar 

cadernos de cultura com perspectivas bem diferentes. José Teles (2010), relata que no ano de 

1987, o empresário João Carlos Paes Mendonça “injetou sangue novo na imprensa 

pernambucana” ao recuperar da falência o Jornal do Commercio. Uma das mudanças mais 
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significativas do jornal foi trazer Marco Polo24 como editor do Caderno C. Ele “montou uma 

equipe entusiasta e antenada com o que começava a acontecer na cidade” fazendo com que o 

novo ganhasse espaço nas páginas do caderno cultural da cidade.Em oposição ao Jornal do 

Commercio,a linha editatorial do Diário de Pernambuco mantinha-se tradicional. De acordo 

com Ana Carolina Carneiro Leão Do Ó (2008, p.37) “os cadernos davam mais destaque para 

literatura e as artes plásticas locais – expressões estabelecidas e já consagradas na cultura 

pernambucana”. Ou seja, ao contrário do JC, que atendia aos apelos da modernidade, o Diário 

de Pernambucomantinha um caderno de cultura (Viver) administrado ainda pela “velha 

guarda cuja principal função era manter os cânones em evidência”. Ela relata: 

 

O caderno C cobriu eventos, acompanhou passo a passo o movimento, 

resenhou discos e videoclipes, entrevistou artistas [...] O Diário não entrou na briga 

pela autoridade da notícia e o seu silencio esta estampado em suas páginas na 

ausência de uma cobertura mais detalhada ou de uma relação mais próxima com os 

novatos da cultura local. Pode-se dizer que o Diário, em sua seção cultural, se 

manteve alheio as mudanças mais transgressoras da cultura pernambucana. (LEÃO, 

2008, p.141). 

 

Nas primeiras inserções na mídia o Mangue é transformado em mangue beat, 

manguebeat ou mangue-beat. Eram grafias que expressavam uma batida (beat) do mangue, 

“primeira e restrita compreensão que a imprensa teve do fenômeno que emergia” (LIRA, 

2014, p.40). Naquele momento era importante aproveitar a abertura promovida pela imprensa 

e definições dessa ordem não se apresentavam como das mais urgentes. Contudo, esclarece 

Lucio Maia (2010, 1min27s), “omanguebeat, a palavra para definir um som, definir uma 

estética, nunca existiu. Então, a partir do momento que ficou mal contado, mal resolvido, 

como isso poderia dar certo? Ai chega uma banda de Porto Alegre e fala pra mim “eu faço 

manguebeat”. Jura? Legal cara. Eu nem sei o que é isso.” 

Ao longo de sua criação, de forma equivocada, a cooperativa cultural passa a ser 

chamada de movimento e ao Mangue é acrescentado o beat –referência `à batida, à unidade 

básica do tempo, o pulso, o ritmo. A ideia do Manguebeat como uma nova batida é talvez a 

mais comum e difundida pela mídia. Nos estudos acerca deste tema realizados nos últimos 

anos, isso tende a delimitar o conceito Manguea uma proposta estética restrita à fusão de 

                                                 

 

24 Marco Polo é jornalista de formação e até hoje integrante da banda Ave Sangria, que retomou as 

atividades no ano de 2014. Ave Sangria é uma das principais bandas expoentes da cena musical psicodélica 

pernambucana nos anos de 1970. Marco Polo (e sua banda) fizeram parte do movimento “udigrudi” 

pernambucano; movimento contracultural de jovens pernambucanos nas artes; mais precisamente na música 

experimental, sem perder de vista manifestações teatrais, cinematográficas e de artes plásticas que se 

desenvolveram, em proximidade do campo de produção da musica pop, roqueira e experimental no Recife. 
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ritmos tradicionais locais com elementos da música pop contemporânea. Daío cineasta Hilton 

Lacerda esclarecer: “o Mangue não é um tipo de música, mas uma frente que foi capaz de 

abrir brechas de visibilidade, antenar a periferia com o mundo e trazer esse mundo de volta” 

(LACERDA, 2010).  

Diga-se, ainda que ao Mangue também foi acrescentado o bit. Bit, do inglês 

BinaryDigit, menor unidade de informação no universo digital que permite armazenar códigos 

sonoros, visuais, textuais, entre outros, facilitando a troca de conteúdo. Isto porque uma das 

características do Mangue é o fascínio pelas novas tecnologias digitais, que além de 

possibilitar os amplos compartilhamentos de informação e conteúdo cultural, abre novos 

caminhos para múltiplos experimentos estéticos no campo da arte. Prova disso é que ambas as 

bandas que compõem o núcleo-base Mangue gravam em seus álbuns os seguintes versos de 

autoria de Fred Zero Quatro: “Computadores fazem arte/ Artistas fazem dinheiro / 

Computadores avançam / Artistas pegam carona / Cientistas criam o novo/ Artistas levam a 

fama”25. O Mangue tem como característica o constante interesse pelo universo tecnológico 

como forma de mudança, como instrumento de transformação, por conta disso, a classificação 

mais apropriada a essa cena cultural é a grafia MangueBit,pois “batidas envelhecem, os bits 

rejuvenescem a cada dia”(LACERDA, 2010) 

Apesar da nomenclatura manguebit ter sido identificada por Renato L. no Glossário 

Mangue como “denominação alternativa do movimento” esta é a grafia correta da Cena 

Mangue. É também o título da música de abertura do primeiro álbum da banda Mundo Livre 

S/A nomeado “Samba Esquema Noise” de 1994. Em algumas entrevistas Fred Zero Quatro 

relata que alguns jornalistas ao ouvirem essa música pela primeira vez e sem nenhum tipo de 

informação impressa em relação ao título e/ou letra da música (nos primórdios da Cena 

Mangue), associaram o nome a palavra beat, devido à similaridade da pronuncia, tornando 

Mangue Bit em Mangue Beat. Esta grafia também é utilizada no primeiro site dedicado ao 

tema, desenvolvido por h.d.mabuse.  

h.d.mabuse também é responsável pela mais recente grafia a ser utilizada para 

designar esta cena cultural: MangueBit, chamando, de forma proposital, a atenção ao seu 

aspecto visual. Nesta grafia o uso da letra B maiúsculo no meio da palavra indica a mistura 

heterogênea que muitas vezes caracterizou os grupos e suas composições, nas quais são 

                                                 

 

25 A música “Computadores fazem arte” faz parte do (primeiro) álbum “Da Lama ao Caos”da banda Chico 

Science & Nação Zumbi no ano de 1994. Apesar de ser autor da música, Fred Zero Quatro e a Mundo Livre S/A 

gravam esta musica apenas no seu segundo álbum “Guentando a Ôia” de 1996. 
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trabalhadas distintas influências, entre elas musicais. Esta forma gráfica de designar esse 

movimento aparece pela primeira vez no trabalho de pesquisa realizado por Paula Lira na 

obra A Grande Serpente lançado no ano de 2014. 

Todas as ações que sucederam as primeiras festas,shows e informes da mídia local 

sobre o que acontecia na cidade culminaram no que hoje chamamos de economia criativa. A 

tendência atual de resignificação do consumo e, por conseguinte, da sociedade de consumo, 

parece vir acompanhada de outra tendência que pode ser expressa no surgimento de um novo 

termo: “economia criativa”. Ao que tudo indica, trata-se de uma nova denominação que vem 

se afirmando no discurso de profissionais envolvidos com a área cultural no Brasil desde o 

ano de 2006 – administradores públicos, produtores, gestores, entre outros – em substituição 

àquilo se convencionou chamar de indústria cultural.Em depoimento26 realizado no ano de 

2014, Paulo André Pires, traz o conceito de economia criativa para sintetizar tudo o que 

ocorreu na cidade do Recife a partir das ações propostas pela Cooperativa Cultural Mangue. 

De acordo com o seu relato, o conceito de economia criativa começa na Austrália nos anos de 

1994 e 1995, sendo que um ano antes, em 1993, no bairro das Graças, na Zona Norte do 

Recife, no extinto Circo Maluco Beleza, o Abril pro Rock, sem conhecer esse conceito, trazia 

a economia criativa da cidade para junto da música, uma vez que a música era o destaque 

daquele momento. 

No inicio dos anos de 1990, quase que simultaneamente à chegada da MTV no Brasil, 

ela chegava a Recife no sistema UHF, então, quem gostava de música, comprou uma antena 

UHF, sintonizou no canal, por pior que fosse o sinal e se manteve atualizado, em tempo real, 

com as novidades do mundo da música nacional e internacional. Meses depois da chegada da 

MTV, também no Recife, foi aberta uma franquia da 89 FM, a Rádio Rock de São Paulo, o 

que instigou a produção local das bandas a terem uma preocupação estética na produção de 

suas fitas demos, na esperança de serem vinculadas na rádio e consequentemente na MTV. 

Porém, a rádio saiu do ar repentinamente, deixando um vazio, no que se refere às 

possibilidades de divulgação de novos trabalhos artísticos que estavam sendo produzidos na 

capital. Em apoio à movimentação que naturalmente já acontecia na cidade, Paulo André 

                                                 

 

26 Depoimento realizado no ano de 2014 nos debates realizados no Centro de Artes de Comunicação da UFPE. 

Os debates foram propostos por Paula Lira devido ao lançamento do seu livro A Grande Serpente. Nestes 

debates os membros participantes da Cena Mangue discutiam sobre as poéticas de criação do manguebit, através 

de três perspectivas: diversão, diversidade, brodagem. Paulo André Pires participou do primeiro debate junto de 

Renato L., Roger de Renoir, entre outros.  
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Pires27, idealiza o festival Abril pro Rock (APR). De acordo com o seu relato, o Abril pro 

Rock “foi um divisor de águas porque foi a coisa certa, no lugar certo, na hora certa e porque 

apareceram às pessoas certas” (PIRES apud MELITO, 2016). O festival Abril pro 

Rock28nasce em um domingo, em 25 de abril de 1993, com 12 bandas locais e o Maracatu 

Nação Pernambuco, se apresentando para um público de aproximadamente 1,5 mil pessoas 

em um único dia de festival. Nas edições posteriores, o festival chegou a ter 4 dias de shows 

em sua programação. De acordo com José Teles (2010, p.285), o APR “acabou se tornando 

uma das mais importantes feiras da música brasileira dos anos 90. Praticamente todos os 

artistas que interessam surgidos na década passaram pelo Abril pro Rock”. Contudo, engana-

se quem entende esse evento apenas como um festival musical. O evento se tornou referência 

nacional por mostrar bandas e artistas com renome na cena independente do país inteiro e do 

exterior, revelando novos nomes e apoiando as bandas locais, mas o intuito deste festival, não 

era apenas de revelar os talentos musicais da cidade. Nesse tocante, retenha-se o seguinte 

relato: 

 

[...] embaixo da lona do Maluco Beleza durante o Abril pro Rock, a gente, sem 

conhecer o conceito, tava trazendo essa economia criativa da cidade pra junto da 

musica, porque a musica é que estava se destacando naquele momento. A partir da 

segunda edição do festival começa a vir a MTV, os grandes jornais, as revistas, os 

diretores de gravadora...  

E aí a partir do terceiro, observando a participação espontânea da cidade, a gente 

convida Juliana Notari, que fez uma instalação em 95, na terceira edição do Abril 

Pro Rock. Moacir (Lago Junior) trabalhou no cenário da Chico Science & Nação 

Zumbi em 1996. Quando você via poucos grafites nos muros do Recife, ele, que era 

um menino na época, já grafitava com Paulo O’Meira e Oriana (Duarte). Os 

estilistas Beto Nornal, (Marcelo) Taubert, a Período Fertil, o Eduardo Ferreira. 

Evêncio (Vasconcelos), artista plástico.  

Flávio Emanuel (Junqueira Ayres) fez uma instalação... os designers, a galera que 

vendia CD, camisetas, a FAG (marca de bolsa)... então, a economia criativa da 

cidade estava ali presente. Ela já estava naturalmente presente. A gente só chegou 

depois e falou “ó mostra aqui o que é que tu ta fazendo, o que é que tu ta 

produzindo”. Aquilo era um conceito de economia criativa, não acadêmica, 

espontânea. Era só a gente tá muito sintonizado com o tempo e o espaço em que a 

gente vivia.  (PIRES,2014, 33min7s) 

                                                 

 

27 Paulo André Pires, além de idealizador do Festival Abril pro Rock e produtor pernambucano, foi também 

empresário da banda Chico Science & Nação Zumbi entre os anos de 1993 a 1997, responsável pelas turnês 

internacionais dos álbuns “Da Lama ao Caos” e “Afrociberdelia” 
28 O Abril pro Rock teve sua edição do ano de 2018 realizada no Baile Perfumado nos dias 27 e 28 de abril, 

completando 25 anos de existência. Outro festival pernambucano com 23 anos de tradição é o Rec-Beat, 

extensão do Projeto Rec-Beat inciado em 1993 que divulgava as novas bandas que surgiam na cidade através de 

festas itinerantes em casas noturnas. Este projeto torna-se um festival anual, que faz parte da programação do 

carnaval multicultural da cidade no pólo Cais da Alfândega, no Recife Antigo, às margens do rio Capibaribe. 
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O trabalho proposto pela Cooperativa Cultural Mangue agrega toda e qualquer forma 

de expressão artística em diálogo com a nova ordem cultural da cidade do Recife. A 

diversidade, e não a mistura, define o MangueBit, pois a fixação no uso de termos como 

“mistura” ou “fusão”, na visão de seus fundadores, ofuscava a diversidade e transformava em 

rótulo aprisionador a proposição libertadora dos artistas-mangue, fossem eles músicos, artistas 

gráficos, artistas plásticos, dançarinos, designers, fotógrafos, estilistas etc. A produção e 

circulação de ideias pop somadas à herança da cultura regional pernambucana já dominavam 

a cidade, sem hora e local exato para acontecerem. 
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5 MANGUETOWN 

 

Os mangues recifenses, sob a imposição do olhar excludente do capital, abrigaram (e 

ainda abrigam) os excluídos sociais.  Assim, a lama, o mangue e o caranguejo, tornaram-se, 

ao longo de décadas, símbolos do imaginário de pobreza, depreciação e miséria existentes. De 

todas as obras produzidas nesse contexto, a que melhor reforça esse imaginário e nos permite 

entender a vida nas favelas recifenses à beira do mangue é o romance publicado em 1967 

Homens e Caranguejos de Josué de Castro29.Nesta obra, ele retoma um conto que havia 

publicado em 1930 e novamente em 1937, nomeado “O Ciclo do Caranguejo”. Retenha-se o 

seguinte extrato: 

 

Se a terra foi feita para o homem com tudo para bem servi-lo, o mangue foi 

feito essencialmente para o caranguejo. Tudo aí é, ou está para ser caranguejo, 

inclusive a lama e o homem que vive nela. A lama misturada com urina, excremento 

e outros resíduos que a maré traz, quando ainda não é caranguejo vai ser. O 

caranguejo nasce nela, vive dela, cresce comendo lama, engordando com as 

porcarias dela, fabricando com a lama a carninha branca de suas patas e a geléia 

esverdeada de suas vísceras pegajosas. Por outro lado, o povo daí vive de pegar 

caranguejo, chupar-lhe as patas, comer e lamber os seus cascos até que fiquem 

limpos como um copo e com sua carne feita de lama fazer a carne do seu corpo e a 

do corpo de seus filhos. São duzentos mil indivíduos, duzentos mil cidadãos feitos 

de carne de caranguejos. O que o organismo rejeita volta como detrito para a lama 

do mangue para virar caranguejo outra vez. Nesta aparente placidez do charco 

desenrola-se trágico e silencioso o ciclo do caranguejo. O ciclo da fome devorando 

os homens e os caranguejos todos atolados na lama. (Castro,1967, pp. 28-29) 

 

                                                 

 

29Josué de Castro (1908-1973) foi um pensador e ativista político nascido na cidade do Recife. Apesar de não ser 

geógrafo de formação (sua graduação era em medicina), tornou-se um dos maiores pensadores da Geografia, em 

virtude, principalmente, das obras Geografia da Fome e Geopolítica da Fome.Além de sua formação em 

medicina, também foi livre-docente em Fisiologia (Faculdade de Medicina do Recife), professor catedrático de 

Geografia Humana (Faculdade de Ciências Sociais do Recife e na Universidade do Brasil) e de Antropologia 

(Universidade do Distrito Federal). Foi também embaixador do Brasil na ONU, em Genebra, além de ter sido 

eleito Deputado Federal pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) em 1954 e em 1958. Como resultado da 

implantação do regime militar, mesmo tendo sido eleito o Deputado com maior número de votos no Nordeste, 

Josué de Castro teve seus direitos políticos cassados pelo Ato Institucional n°1 em 1964. Exilado em Paris foi 

nomeado professor estrangeiro associado ao Centro Universitário Experimental de Vincennes, da Universidade 

de Paris, de 1968 a 1973. Faleceu em Paris, no dia 24 de setembro de 1974.Castro caracterizou seu pensamento 

por romper com algumas falsas convicções que imperavam em seu período (e que ainda se fazem presentes nos 

dias atuais) de que a fome e a miséria do mundo eram resultantes do excesso populacional e da escassez de 

recursos naturais.Em suas obras, provou que a questão da fome não se tratava do quantitativo de alimentos ou do 

número de habitantes, mas sim da má distribuição das riquezas, concentradas cada vez mais nas mãos de menos 

pessoas. Por isso, acreditava que a problemática da fome não seria resolvida com a ampliação da produção de 

alimentos, mas com a distribuição não só dos recursos, como também da terra para os trabalhadores nela 

produzirem, tornando-se um ferrenho defensor da reforma agrária. 
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O Ciclo do Caranguejo é quase uma sentença. Residir em uma cidade (capital) erguida 

em cima de manguezais é ser um homem-caranguejo, preso a esse ciclo sem fim. Mas havia 

quem pensasse diferente, afinal de contas, era necessário mudar a cidade e o seu imaginário e 

para que isso acontecesse Chico Science (1994, 1min27seg) já diria: “os caranguejos podem 

nascer com cérebro”.Fred Zero Quatro, jornalista de formação, em um dos seus últimos 

trabalhos jornalísticos, pesquisou sobre os manguezais para elaborar o texto que estaria 

presente em um documentário a respeito deste tema produzido pela TV Viva30 realizado no 

inicio dos anos de 1990. Por conta dessa pesquisa, ele e Chico Science trazem para o “núcleo 

de pesquisa e criação de idéiaspop” o uso da palavra Mangue como uma metáfora de 

diversidade. Na obra de Josué de Castro, encontram todas as referências necessárias para a 

construção do seu conceito: o mangue como ancestral do Recife; o mangue como fábrica de 

vida e exemplo de equilíbrio ecológico; o mangue como fonte de conhecimento; e o mangue 

como lugar dos excluídos sociais. 

 Como forma de tornar acessível todos os jogos de palavras e metáforas a respeito do 

Mangue, no ano de 1992 Fred Zero Quatro resolve escrever um release. Na época, a Mundo 

Livre S/A e Chico Science & Nação Zumbi haviam realizado alguns shows em conjunto e 

certo frisson em torno do Mangue rolava pela cidade, principalmente entre os formadores de 

opinião pública. O release acompanharia uma espécie de book do Mangue, com recorte de 

jornais, cartazes e panfletos, a ser enviado à mídia e às gravadoras antecedendo uma coletânea 

nomeada Caranguejos com Cérebro, que nunca chegou a ser gravada31.O estilo da escrita de 

Fred Zero Quatro influenciou a sua recepção e,mais que servir como base para matérias 

jornalísticas, o texto é entendido e transformando no primeiro “manifesto” Mangue. 

                                                 

 

30A TV Viva foi criada pelo Programa de Comunicação do Centro de Cultura Luiz Freire na cidade de Olinda, 

Pernambuco, o grupo formado por Cláudio Barroso, Claudio Ferrario, Eduardo Homem, Didier Bertrand entre 

outros, veiculava sua programação de forma itinerante, percorrendo bairros da periferia desta cidade e de Recife. 

Pioneira na concepção alternativa de TV popular, a TV Viva também atuou no mercado de vídeo educativo e 

institucional. Seus primeiros vídeos retratavam a realidade cotidiana dos próprios bairros onde eram exibidos em 

telões que circulavam semanalmente. O grupo era financiado por uma organização holandesa, a Novib, e teve 

seus trabalhos adquiridos pela Abril Vídeos e pela BBC. 
31 No ano de 1993 começou a gravação de “Caranguejo com Cérebro”, aquela que deveria ter sido a primeira 

coletânea do Mangue. Ela reuniria Chico Science & Nação Zumbi (CSNZ), Loustal, Mundo Livre S/A (MLSA) 

e Vinícius Enter. A gravação foi interrompida para a realização da primeira “Manguetour” que foi a excursão das 

bandas CSNZ e MLSA por São Paulo e Belo Horizonte para a realização de três shows que culminaram em suas 

contratações pelos selos Chaos (Sony) e Banguela Records (Warner) e conseqüentemente na gravação dos 

primeiros álbuns das bandas MangueBit. 
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Ao todo três versões do release-manifestoCaranguejos com Cérebro foram escritas. São 

poucas as diferenças encontradas entre as três versões, mas todas possuem as mesmas 

subdivisões: Mangue: o conceito,Manguetown: a cidade e Mangue: a cena. A segunda 

subdivisão apresenta uma única diferença entre as versões 1 e 2. Na segunda publicação a 

referência de Recife como a quarta pior cidade do mundo é retirada, pois esse anúncio será 

feito na canção Antene-se de Chico Science. Essa alteração se estende à versão final. A 

principal diferença entre as versões está na descrição dos referenciais utilizados pelos 

membros dessa cena cultural na descrição de Mangue: a cena. A primeira mudança está na 

escolha definitiva da imagem-simbolo dessa movimentação cultural que é a antena parabólica 

enfiada na lama. Na primeira versão do texto existia a sugestão dessa imagem ser a de um 

caranguejo remixando ANTHENA do Kraftwerk no computador. As demais alterações estão 

nas indicações de seus ídolos e referenciais. Algo que foi sendo afinado conforme a 

construção dessa cena, o que não retira a importância das demais teorias e artistas 

previamente indicados. Em suas três versões eles reverenciam: o acaso (primeira versão), a 

anti-psiquiatria (terceira versão), artismo32(terceira versão), ataque de predadores 

marítimos(principalmente tubarões) (segunda versão), avanços da química aplicada no terreno 

da alteração e expansão da consciência (todas as versões), Bezerra da Silva (primeira e 

terceira versão), caos (segunda versão), colapso da modernidade (segunda versão), conflitos 

étnicos (todas as versões), design (primeira versão), hip hop (todas as versões), Jackson do 

Pandeiro (segunda versão), John Coltrane (terceira versão), Josué de Castro (segunda versão), 

legislação sobre os meios de comunicação (primeira versão), MalcomMaclaren (terceira 

versão), midiotia (segunda e terceira versão), moda (segunda versão), música de rua (segunda 

e terceira versão), Os Simpsons (segunda versão), quadrinhos (terceira versão), rádio 

(segunda versão), realidade virtual (primeira versão),sexo não virtual (todas as versões), teoria 

do caos (primeira versão), TV interativa (terceira versão), violência (primeira versão) e 

wordmusic (primeira versão).   

Na primeira versão, há referencias aos locais que abrigavam essa cena cultural na 

cidade, uma espécie de divulgação-convocação para os adeptos.  A segunda versão narra as 

transformações culturais da cidade realizadas através dessa movimentação artística. Na 

                                                 

 

32“Artismo” é neologismo que aparece como referência a cena pernambucana no encarte do álbum “Da Lama ao 

Caos” de Chico Science & Nação Zumbi. Não há uma explicação exata, mas é bastante comum que eles 

apresentem no encarte dos seus discos palavras fantasiosas como definição da nova forma de fazer arte. Sendo 

assim, “artismo” pode ser interpretado como uma forma ideológica de arte, devido a utilização do sufixo “ismo” 

e dessa forma ser referenciada e reverenciada como toda a forma artística referente a movimentos sociais. 
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terceira versão “a cena” não traz os dados da cidade, de sua ocupação e/ou transformação. O 

texto limita-se a descrever as referencias artísticas e teóricas de quem a compõem.   

A concepção do Mangue dentro do release é associada aos estuários. Os estuários 

correspondem a um ambiente salobro, onde a água doce mistura-se com a água do mar. Essa 

situação oferece condições únicas para o ambiente, sendo a sua caracteristica mais marcante o 

fato dos estuários serem um dos ambientes mais produtivos do planeta. Por conta do que 

Recife, cidade estuário, não seria tão somente o “monte de entulhos erguidos sobre o aterros 

dos manguezais” (L. e MABUSE, apud LIRA, 2014, p. 77-78) que refletem o estigma social 

da miséria dos seus cidadãos. O desgaste físico e cultural da metrópole recifense é subvertido. 

Recife, cidade estuário, torna-se o berço da pluralidade ecológica que traz em seu ecossistema 

a metáfora exata para a articulação das ideologias políticas e culturais dos mangueboys e 

manguegirls existentes em Recife. Nas palavra de Fred Zero Quatro (1994), a Cidade 

Estuário: 

 

Maternidade – Diversidade – Salinidade / Fertilidade – Produtividade / Recife – 

Cidade – Estuário / Recife – Cidade – És – Tu... / Água, salobra, desova e criação / 

Matéria orgânica, troca e produção / Recife – Cidade – Estuário / Recife – Cidade – 

És – Tu... / (O mangue injeta,abastece, alimenta,recarrega as bateriasda Veneza 

esclerosada,destituída,depauperada,embrutecida...) 

 

Somando-se ao texto Caranguejo com Cérebro, o quadrinho 

ChamagnathusGranulatus Sapiens é produzido para representar o cotidiano do Recife 

segundo a utopia Mangue.ChamagnathusGranulatus Sapiens é o nome cientifico (virtual) 

dado aos novos seres, os homens-caranguejos, como estratégia legitimadora da existência 

desses mutantes, pois se homo sapiens é o termo cientifico para designar os seres humanos, 

ChamagnathusGranulatus Sapiensé a comprovação cientifica, nessa ficção, que ratifica a 

existência dos homens-decápodes.Produzido graficamente pela dupla Dolores & Morales33, o 

quadrinho foi originalmente publicado em conjunto com a terceira versão do texto 

Caranguejo com Cérebro escrito por Fred Zero Quatro, no encarte do álbum Da Lama ao 

Caos(Figura 1) da banda Chico Science & Nação Zumbi, no ano de 1992. Esta dupla, que 

compôs o núcleo-base Mangue, também foi responsável por todo o projeto gráfico do encarte 

desse disco.  

                                                 

 

33A dupla Dolores & Morales é composto por Helder Aragão, vulgo DJ Dolores e Hilton Lacerda. 
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Ao todo o quadrinho é composto por dezoito imagens nas qual Dolores & Morales 

informam ao leitor sobre a nova espécie mutante do Recife.  

 

Fonte:Reprodução de Karu Vinicius. 

Disponível em <https://brasiledesenvolvimento.wordpress.com/2014/04/14/da-lama-ao-caos-conceito-cidade-e-

cena-20-anos-depois/>, Acesso em 28/06/18. 

 

 

Figura 1: Encarte do álbum Da Lama ao Caosprojetado pela dupla Dolores & Morales. 
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A estrutura da HQ como um todo não é tradicional: sem caixas divisórias entre as imagens 

e seu enredo, se assemelha a flashes, porque não produz uma história continuada, 

concatenando as imagens e os textos. Nessa estrutura, tiras assemelham-se a uma película de 

filmes cinematográficos, que separam os enquadramentos uns dos outros. À primeira vista 

parecem imagens aleatórias, mas se as analisarmos conjuntamente identificamos o surgimento 

gradativo do homem-caranguejo, exibindo primeiro a sua pata, depois o estômago, logo em 

seguida um garfo, que pode sugerir um tira a gosto à beira-mar, regado logo depois a 

cerveja,conotada por um copo semipreenchido. A exata descrição do ambiente em que surgiu 

essa cena: em mesas de bares, regada a caranguejada e cerveja (Figura 2).Na sequência dessas 

tiras (Figura 3), a primeira imagem que aparece é uma ficha grafada “local”, podendo 

simbolizar o raio inicial da ação do Mangue já que o universo simbólico sobre o qual ele se 

debruça prioritariamente é o recifense. Um homem-decápode aparece dançando na imagem 

que se segue indicando a diversão, que é uma das vertentes dessa movimentação cultural. Um 

microfone aparece na 

sequencia: através dele a 

revolução será iniciada. 

 

Figuras 2 e 3: 

ChamagnatusGranulatus 

Sapiens de Dolores & Morales 

(1994) 
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Fonte:Encarte do disco “Da Lama ao Caos” de Chico Science & Nação Zumbi, digitalizado pela autora. 

 

Em uma melhor resolução, disponibilizada no fanzineOcupação Chico Science 

produzido no ano de 2010 pelo Itaú Cultural podemos acompanhar essa história com melhor 

apreciação de seus detalhes.Os textos que acompanham as imagens narram um processo de 

mutação que tem início na cidade. No primeiro quadro (Figura 4), um enorme caranguejo é 

visto por detrás dos prédios existentes na região central da cidade do Recife, mais 

precisamente, no cruzamento da Rua Aurora com a Avenida Conde da Boa Vista, local de 

morada de alguns dos integrantes do núcleo-base Mangue. No segundo quadro (Figura 5), um 

cartão postal é exibido, com o mesmo cenário ao fundo, a região central da cidade do Recife, 

seus prédios comerciais, suas pontes e seus rios. O cartão postal tem como destinatário a 

dupla Dolores & Morales, na cidade de Aracaju, em Sergipe, mas não conseguimos visualizar 

seu remetente. O cartão postal fala acerca das novidades que estão acontecendo no Recife, 

preparando, na realidade, o leitor para as próximas cenas: “(...) de longe, a cidade parece 

normal, mas chegando perto a gente vê a desgraça”. 
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Figuras 4 e 5: Detalhamento do 

quadrode 

ChamagnatusGranulatus Sapiens de Dolores & Morales (1994). 

Fonte:Fanzine Ocupação Chico Science, 2010. Digitalizado pela autora 

 

 

 

 

Figura 6: Detalhamento do quadrode ChamagnatusGranulatus Sapiens de Dolores & Morales (1994). 
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Fonte: Fanzine Ocupação Chico 

Science, 2010. Digitalizado pela autora 

 

Na sequência (Figura 

6) observamos umhomem-

caranguejo que acompanha no 

espelho de um banheiro o seu 

processo de mutação. De costas, 

sua face aparece apenas pelo 

intermédio do espelho e sua 

fisionomia parece assustada com o 

seu reflexo. O homem-caranguejo 

vê-se metamorfoseado, 

mas ainda não se reconhece. O 

dialogo abaixo da figura, narra o que aconteceu com o não mais Peixoto: “Coitado... Ficou 

louco”. Esse é o momento do estranhamento inicial na (re)constituição de algo novo, 

múltiplo, hibrido, aqui representado através da aparência. Pelo diálogo percebemos que a 

mutação está se tornando recorrente e sendo discutida em mesa de bar, da mesma forma como 

nasceu a Cooperativa Cultural Mangue, mas que não chega a ser motivo de preocupação, pois 

“(...) ele se acostuma. No inicio também achei feio, mas hoje...”, depõe um dos integrantes 

dessa mesa de bar, que já passou por este processo, segurando o seu copo de cerveja com a 

sua patola de caranguejo. 

 

 

 

 

 

Figura 7: Detalhamento do quadrode ChamagnatusGranulatus Sapiens de Dolores & Morales (1994). 
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Fonte: Fanzine Ocupação Chico Science, 2010. Digitalizado pela autora 

 

O quadro seguinte (Figura 7) aborda explicitamente questões ligadas à identidade 

cultural recifense. Um ser mutante baila ao lado de um caranguejo. Seu rosto prevalece 

humano e em sua cabeça podemos identificar os adornos de um caboclo de lança do maracatu 

rural. O que também se caracteriza pelo seu óculos de sol (provavelmente adquirido no 

camelô, segundo a ideologia da indumentária Mangue). Ao seu redor um sol incandescente, 

que assola a região do nordeste, produzindo a seca que aflige o nordestino, mas também é 

sinônimo de praia de diversão, traz em seu centro símbolos do candomblé, um disco de vinil e 

uma garrafa de cerveja. Quanto ao texto escrito, o tom muda, sai o diálogo informal do 

primeiro enquadramento e entra uma linguagem jornalística, uma explicação cientifica é 

apresentada para o surgimento daqueles seres incomuns: 

 

O relatório da OMS apontou o verdadeiro motivo das transformações. 

Segundo a respeitada instituição, tudo começou quando uma grande fábrica de 

cervejas resolveu se instalar no aterro de um manguezal. A água utilizada no fabrico 

da bebida estava contaminada de resíduos tóxicos, provenientes da baba do 

caranguejo. O referido crustáceo decápode produziu tal substância por ficar exposto, 

sem protetor, aos raios ultravioletas do sol. Além disso, a afrociberdélia levou a 

população a movimentar de maneira tal que findou por condensar, e dimensionar, 

esses ingredientes.( DOLORES& MORALES,2010) 

 

Afrociberdélia, diga-se, é um termo criado pelo paraibano Bráulio Tavares, escritor, 

poeta, dramaturgo e pesquisador de literatura fantástica, que a define a etimologia da palavra 

como a junção de África + Cibernética + Psicodelismo, uma palavra que sintetiza o que fazia 
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a cabeça dos mangueboys naquele momento. Não por acaso esse será o nome do segundo 

trabalho da banda Chico Science & Nação Zumbi, lançado no ano de 1996, que explorará 

também de forma fantasiosa toda a descrição da Afrociberdelia (desta vez sem acento) na 

construção de seu trabalho. 

 

Figura 8: Detalhamento do quadrode ChamagnatusGranulatus Sapiens de Dolores & Morales (1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fanzine Ocupação Chico Science, 

2010. Digitalizado pela autora 

 

A mutação atinge outras 

instâncias. Dentro de um 

consultório médico (Figura 8), podemos acompanhar um Doutor Caranguejo, que traz em seu 

sobrenome, não por acaso, o nome de uma das famílias referências em cultura popular 

“Salustiano”. Esse enquadramento mostra a aceitação desse novo eu construído, pois através 

de cirurgias plásticas, as pessoas também sentem necessidade de se tornarem homens-

caranguejos. O cirurgião, que esta sendo procurado por uma equipe televisiva a dar o parecer 

em relação a esta nova moda, ante a situação inusitada, aproveita-se para tirar vantagem e 

busca se eleger como prefeito da cidade conforme confessa aos seus interlocutores: 

“Deputado não! Prefeito”. O céu no enquadramento esta carregado: o que ele reservará aos 
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caranguejos? Apenas a chuva ou também trovoada? Caranguejo tem medo de trovoada e, 

sendo assim, essa imagem lida com o recurso também da possibilidade de transformação, mas 

não antes sem enfrentar as intempéries para que esta se concretize. 

 

Figura 9: Detalhamento do quadrode ChamagnatusGranulatus Sapiens de Dolores & Morales (1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fanzine Ocupação Chico 

Science, 2010. Digitalizado pela autora 

 

Última seqüência (Figura 9). Da janela de um dos imponentes prédios que compõem a 

paisagem da capital pernambucana, ouve-se “eles estão em toda parte!”. Nas ruas, todos os 

transeuntes pertencem à nova espécie, sem distinção de raça, sexo ou idade. Nos mais jovens, 

percebemos uma única diferença, uma antena parabólica sobre a cabeça permite que eles 

estejam conectados com o que de fato acontece no mundo:são eles os agentes da revolução: 

 

Os Cramagnatus sapiens tomaram a cidade, andando sobre pontudas unhas. 

Esse misto de crustáceo decápode e Homo Sapiens avança em legiões – apavorando 

criaturas, marchando desconcertante para a unificação simbiótica, sintonizado as 

freqüências moduladas – e põe em risco as superestruturas da ordem estabelecida. 

Grupos religiosos e políticos apóiam uma ação armada dos militares. Ainda não se 

sabe o que tudo isso vai acarretar. É o triste fim da raça humana ou a aurora de outra 

era? Isso só o futuro poderá responder.(DOLORES &MORALES,2010) 
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Para além do “manifesto” e dos quadrinhos, os mangueboys também criaram um 

vocabulário próprio , um “glossário Mangue”onde personagens do cotidiano eram associadas 

às mais diversas espécies de caranguejos. Assim, “aratu” torna-se sinônimo de um “mané, 

otário”;“guajá”,  por ser um caranguejo de águas doces que não suja as patas de lama, torna-se 

sinônimo de “mauricinho”;“chie”´torna-se os “cheira-cola” e “espumar” é sinônimo de “estar 

com fome”, pois que  o caranguejo “espuma”. Há uma vasta lista dessas gírias, muitas das 

quais criadas em entrevistas de forma improvisada, em tom de gréia34- expressão utilizada em 

Recife (e em todo o nordeste), sinônimo de arriação, gozação, palhaçada. Apesar desse 

vocabulário não ter vingado no uso cotidiano, todos estes termos foram utilizados nas 

composições realizadas tanto por Chico Science quanto por Fred Zero Quatro,sempre 

referidos a críticas sociais, pois o lugar de fala é o da periferia comentando a cidade e suas 

possíveis transformações.  

A cidade do Recife é narrada de diferentes maneiras. Como na letra de Da Lama ao 

Caos (1994), de Chico Science: [...] O sol queimou, queimou, a lama do rio / Eu vi um chie 

andando devagar/ Vi um aratú pra lá e pra cá / Vi um caranguejo andando pro sul / Saiu do 

mangue, virou gabiru! / O Josué nunca vi tamanha desgraça / Quanto mais miséria tem mais 

urubu ameaça[...] (SCIENCE, 1994). A beira mangue, nas favelas de palafitas, personagens 

do cotidiano das periferias do Recife se fazem presentes, incluindo aqueles que em busca de 

uma melhor oportunidade migram para o sul (sudeste do país), tornando-se gabiru. Djalma 

Agripino de Melo Filho, em Mangue, homens e caranguejos em Josué de Castro: significados 

e ressonâncias informa que na década de 1990 foram realizadas duas35 novas leituras da obra 

de Josué de Castro. Uma delas, seguindo os passos do homem caranguejo, lança um novo 

olhar sobre a cidade, descobre e cataloga uma nova espécie: o homem gabiru. 

 

O homem-caranguejo fora substituído pelo homem-gabiru,...porque, saindo 

do mangue, ele foi viver em tocas, morros, em casebres e em velhos sobrados 

abandonados, fugindo ao convívio dos seus semelhantes, enxotado e detestado por 

ele, vendo-se privado do seu principal alimento. O olhar que observa é de ódio e de 

medo, mas o medo é recíproco, o pobre, o miserável, passou a se tornar agressivo, 

porque sai de seu esconderijo para procurar o alimento nas ruas, nos depósitos de 

lixo ou para roubá-los dos transeuntes menos prevenidos; tornou-se um rebotalho 

                                                 

 

34Gréia é uma expressão utilizada em Recife (e em todo o nordeste) sinônimo de arriação, gozação, palhaçada. 
35A segunda leitura ao qual ele se refere é exatamente a releitura realizada pelos mangueboys através do texto 

Caranguejos com Cérebro. 
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social, perdeu a cidadania, o respeito próprio se animalizou, sem que o poder 

público tivesse o menor interesse por ele. Daí o homem-gabiru que come restos – 

quando come – escondem-se dos outros homens e não ter alternativa no meio em 

que vive (ANDRADE apud Melo Filho, 2003, p. 516) 

 

No ano de 1991, Xico Sá, jornalista integrante do núcleo-base Mangue, publicava na 

Folha de São Paulo uma matéria nomeada Homem-gabiru é a nova espécie no Nordeste em 

que apresentava ao Brasil este novo conceito. Nesse sentido, Josué de Castro é evocado nos 

versos dessa canção em todas as suas representatividades. Mas a fome, quando resolvida ou 

minimizada, permite que esse narrador possa pensar melhor sobre a sua condição:[...] Peguei 

o balaio, fui na feira roubar tomate e cenoura / Aí minha veia, deixa a cenoura aqui / Com a 

barriga vazia / Não consigo dormir / E com o bucho mais cheio comecei a pensar / Que eu me 

organizando posso desorganizar / Que eu desorganizando posso me organizar / Da lama ao 

caos/ Do caos a lama / Um homem roubado, nunca se engana(SCIENCE, 1994) 

 

Na letra de Corpo de Lama (1996), Josué de Castro é novamente referenciado nos 

seguintes versos de Chico Science: 

 

Este corpo de lama que tu vê/ É apenas a imagem que soul / Este corpo de lama que 

tu vê / É apenas a imagem que é tu / Que o sol não seque os pensamentos / Que a 

chuva mude os sentimentos / Se o asfalto é meu amigo eu caminho / Com aquele 

grupo de caranguejos / Ouvindo a música dos trovões [...] (SCIENCE, 1996) 

 

 

Na obra Homens e Caranguejos há referência à simulação de trovões, que assustavam 

os caranguejos, fazendo com que eles saíssem “de andada” facilitando a sua captura.  

 

 Fred Zero Quatro, também em referência a Josué de Castro, utiliza-se da releitura do 

homem-gabiru e compõe a letra de Édipo, o homem que virou veículo presente no álbum 

Carnaval na Obra de 1997. 

 

Isso é o que dá viver catando lixo / Que falta de educação, mané / Que tal 

criar vergonha, quem já viu ser transportadora de bicho-de-pé / Na secretaria há uma 

enorme preocupação / Com a nova epidemia que ameaça a população/  Pois o infeliz 

parece um mutante / Quando ele anda, o que se vê, segundo a secretaria, faz dó / O 

pobre é uma malha rodoviária ambulante / Sua excelência o prefeito, um homem de 

coração / Se declarou perplexo e horrorizado / Tanto que já mandou tomar as 

providências / Todo lixão será vigiado por homens armados / Que vão entregar 

cartilhas aos pés inchados (ZERO QUATRO, 1997)  

 

A denúncia social aliada a um vocabulário próprio continua presente em diversos 

versos de ambos os autores, entre eles na letra de A Cidade: 
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O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas / Que cresceram com a força depedreiros 

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 metros / Trabalhadores, 

patrões, policiais, camelos / 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 usarem em 

busca de saída / Ilusória de pessoas de 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 fedentina do dia anterior(SCIENCE, 1994) 

 

Fred Zero Quatro, em outra perspectiva, faz a sua narrativa da cidade e sua “evolução”, 

através da letra Sob o calçamento (se espumar é gente),de 1994 

 

Nada com um poste / Atrás de um poste / Por baixo dos trens / estão os trilhos / 

Nada como um século / após o outro / Nos buchos das mães / Incham os filhos / 

Terra por si só / Não vira asfalto / Entre o concreto e o Pirelli / O cheira cola morre / 

A carne gruda / O sangue escorre / Onde há calçamento / Pode crer que havia 

Mangue [...] ( ZERO QUATRO, 1997) 

 

As composições, em especial as lançadas nos primeiros álbuns de ambas as bandas, 

também apresentavam os conceitos da Cooperativa Cultural Mangue, sem a necessidade de 

maiores intervenções. Cada qual com seu beat, mas com um conceito em comum:MangueBit. 

 

Sou eu transistor? / Recife é um circuito? /País é um chip? /Se a terra é um rádio, 

qual é a música? /Manguebit, Manguebit /O vírus contamina /pelos olhos-ouvidos, 

línguas, / narizes-fios (elétricos) /ondas sonoras, vírus / conduzidos a cabo, UHF, / 

antenas-agulhas / Eletricidade alimenta / tanto quanto oxigênio / (meus pulmões 

ligados) / informações entram pelas narinas / e da cultura sai mau hálito (ideologia) 

(ZERO QUATRO, 1997) 
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6 CARANGUEJOS COM CÉREBRO: OS MANGUEBOYS 

 

Enquanto Fred Zero Quatro descreve o MangueBit como um novo vírus que 

contamina, expurgando a ideologia de um fazer artístico armorial, Chico Science anuncia na 

letra de Antene-seser um mangueboy. Mas o que é um mangueboy? 

 

Deixe-me descrever o que vi: na cabeça, aquele chapeuzinho de palha sem aba e 

óculos enormes com pinta de brechó; no pescoço, um colar de contas meio com 

sabor de candomblé; a camiseta, uma Hering branca, contrastava, por ser discreta, 

com uma calça folgada de chita florida, que se encerrava no meio das canelas, 

mostrando um meião que descia até um tênis conga. Bom, havia os anéis, o relógio 

de pulso e, para completar, a muganga de b-boy, suingada e flutuante (ARAGÃO, 

2010) 

 

 Durante dois dias, Francisco de Assis França Caldas Brandão visitou o mercado São 

José36para montar, segundo as palavras de Fred Zero Quatro, um visual “alienígena” (Figura 

10), oposto ao que alguém imaginava de uma banda antenada com o universo pop. A 

invenção desse personagem, foi motivada, pela primeira aparição dos mangueboys em uma 

reportagem de projeção nacional realizada pela MTV Brasil, a mais importante fonte de 

informação musical naquele Brasil sem internet, “alimentado por revistas amadoras e 

jornalistas picaretas” (ARAGÃO, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

36O Mercado de São José, localizado no bairro de São José, na região central da cidade do Recife, ocupa uma 

área coberta de 3.541 metros quadrados. Mede 48,88 m de frente por 75,44 m de fundo. O prédio é formado por 

dois pavilhões, com 377 compartimentos de diversos produtos; 27 pedras de peixe; 34 barracas internas – para 

vender comidas e caldo de cana – e outras 70 espalhadas pela calçada do pátio. Atualmente, são 545 boxes no 

total. Artesanato em barro, corda e palha fazem do mercado pólo de atração turística. É, também, ponto 

tradicional do comércio de pescado. 
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Figura 10: Chico Science, em pé, a esquerda junto aos integrantes da Nação Zumbi e da banda Mundo Livre S/A 

em registro realizado por Fred Jordão tirada no inicio da década de 1990 

 

 

 

 

Fred Zero Quatro também usava adereços incomuns, como chips e bottons, além de um 

enorme chapéu de palha, mas nada que chegasse perto da excentricidade de Science. A roupa 

de Chico contrariava e, conseqüentemente, inovava um estilo de se vestir dentro da cultura da 

música pop brasileira. Evidenciava-se uma forte ironia, pois a MTV chegou formatando, 

ensinando a molecada como se vestir de roqueiro, clubber ou b-boy, e a roupa de Chico 

rompia com os parâmetros trazidos por quem ia entrevistá-lo. Ao montar um visual 

completamente “alienígena”, Chico não dialogava com a cena de Londres, Nova Iorque ou 

Chicago, mas sim com o Planeta Mangue que ele próprio inventou. Estava ali implícito um 

manifesto inteligente e original, dialogando com a essência pop internacional ao mesmo 

tempo em que falava com as culturas mais tradicionais do seu Estado. Ao contrário da 

ideologia burguesa das elites locais, que enalteciam o exotismo do povo como se fosse um 

arquivo de museu a ser preservado e fossilizado para a manutenção do bom gosto, a cultura 

regional reconstruída pelos novos solicita seu trânsito pela cena mediatizada. 
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Em 1995, o pernambucano Marcelo Ferreira de Oliveira Gomes, realiza o curta-

metragem Maracatu Maracatus (Figura 11), onde trata do arcaísmo e da modernidade do 

maracatu em diálogo direto as críticas realizadas pelo MangueBit.O curta se inicia com o 

Mestre Manuel Salustiano Soares. Sentado em frente à sede da Nação de Maracatu Piaba de 

Ouro, ele observa a chegada de uma equipe de filmagem. Antes que eles possam falar 

qualquer coisa, Salustiano os expulsa: “chega de exploração”. Uma das principais 

características da cultura popular é a troca, mas nem sempre há reciprocidade nesta troca; são 

inúmeros os relatos de Mestres e brincantes da cultura popular que em nome da “pesquisa” 

disponibilizaram do seu tempo e do seu conhecimento com pessoas que utilizaram de suas 

referências em trabalhos artísticos sem sequer mencioná-los. Esta é uma crítica 

constantemente realizada pelo MangueBit. 

Fred Zero Quatro, num artigo para uma edição especial do Suplemento Cultural do 

Diário Oficial do Estado (documento importante para a cultura pernambucana desde meados 

dos anos 80), em um texto de tom irascível, como é de seu estilo, denúncia esse habito 

brasileiro, de apropriação da cultura dos artistas populares pelos intelectuais:  

 

Você pode se aproximar daqueles músicos e não resistir à tentação de se apropriar 

de sua herança e de sua sabedoria, tentando reproduzir em todos os detalhes sua 

técnica e copiando descaradamente seu som, em benefício próprio, mas em nome da 

tradição, é claro. Enfim, difundindo mundo afora uma versão mais “educada” do que 

a original – pouco importando que os “mestres” permaneçam ignorados, isolados em 

sua ingenuidade, desinformação e miséria. É o que eu chamo – sempre chamei – de 

pilhagem. Quem quiser que vista a carapuça (ZERO QUATRO apud TELES, 2010, 

p. 275) 

 

No curta de Marcelo Ferreira, na sequência, o som de uma levada punk-rock, 

produzida por um garoto ecoa pelas casas de um bairro periférico, bairro habitado por um 

senhor que tece o manto de um caboclo de lança enquanto diz:“A brincadeira mudou muito. 

Isso desde que a gente saiu lá do canavial pra viver pendurado aqui nesses morros da cidade 

grande”, uma alusão aos excluídos da urbe. Enquanto o garoto toca e dança os ritmos 

exógenos que fazem parte da sua geração, o senhor narra o fato de ter sido guarda real do rei 

do congo37 e ter sido nomeado por Ogum38para manter ao longo de toda a sua vida a tradição 

                                                 

 

37Apesar de existirem muitas visões, histórias e hipóteses diferentes, a explicação mais difundida entre os 

estudiosos acerca da origem do Maracatu (tanto Rural quanto Nação) é a de que ele teria surgido a partir das 

coroações e autos do Rei do Congo, prática implantada no Brasil supostamente pelos colonizadores portugueses 

e, por conseqüência, permitida pelos senhores de escravos. Os eleitos como Rainhas e Reis do Congo eram 

lideranças políticas entre os cativos: intermediários entre o poder do Estado Colonial e as mulheres e homens de 

origem africana. Destas organizações teriam surgido muitas manifestações culturais populares que passaram a 
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do maracatu rural. Enquanto borda o seu manto, entoa em yorubá uma canção a Ogum. Duas 

gerações e uma mesma periferia.  

O senhor é interrompido por um outro adolescente, diferente do que acompanhavamos 

até então. Este se direciona a ele enquanto Mestre e pede para que ele lhe arrume uma roupa 

para “brincar o carnaval”. O Mestre lhe oferece o manto que estava bordando e invoca a 

tradição: “O pai do pai do teu pai foram guerreiros de lança. Teu pai não pode mais porque 

está velho, mas você foi escolhido por Ogum para ser o caboclo de lança”.  

Há anos tudo o que era pertencente às cultura negra e indígena era mal visto (e de certa 

forma ainda é), sendo encarado como atraso e como uma ameaça ao projeto civilizatório 

nacional.  Além disso, existia (como ainda existe) uma constante perseguição as religiões 

afro-brasileiras. A postura do personagem em questão não é indiferente à realidade da 

população jovem periférica, a de não se reconhecer nas tradições e querer afastá-las de sua 

herança cultural. O MangueBit, ao trabalhar referenciando essas tradições, faz com que a 

aceitação, principalmente entre os jovens, ocorra por um outro viés e seja imediata. Ao invés 

da negação, existe a enaltação das tradições que para além de um patrimonio artistico é 

também um patrimonio muitas vezes familiar. 

Ainda que de imediato exista a negação da tradição, o que acompanhamos na 

sequencia é o batizado deste novo caboclo de lança dentro de um terreiro de xangô39 que 

mantém um altar ecumênico referenciando desde os orixás das religiões afro-brasileiras 

comoaos santos da igreja católica. O batismo é festejado pelo Mestre da seguinte forma: 

“Pronto! O caboclo de lança foi batizado. Agora vai cantar e dançar na rua pro homem branco 

bater palma e sorrir”.  

 A próxima sequência é um cortejo de Maracatu Rural pelas ruas de Olinda, cortejo que 

é acompanhado pelo primeiro adolescente, que trancado em seu quarto ouvia, segundo as 

palavras de Ariano Suassuna, “as piores forças que estão invadindo culturalmente o Brasil”40. 

Isso demostra que a nova geração é capaz de apreciar tanto a produção cultural tradicional 

                                                                                                                                                         

 

realizar encontros e rituais em torno dessas representações sociais, originando as manifestações populares afro-

brasileiras. 
38Ogum ou Ogulê(em iorubá: Ògún) é, na mitologia iorubá, o orixá ferreiro, senhor do ferro, da guerra, da 

agricultura e da tecnologia.  
39No Recife, os terreiros de candomblé são conhecidos como “Xangô”. Quando as manifestações afro-brasileiras 

foram proibidas no Estado de Pernambuco no governo de Agamenon Magalhães (1937 a 1945), uma das formas 

de continuidade de seus trabalhos espirituais eram através da execução das culturas tradicionais. 
40Esta fala de Ariano Suassuna era uma crítica ao MangueBit  que ele considerava uma “deturpação”.  A citação 

em questão foi realizada por Herom Vargas em seu livro “Hibridismos Musicais de Chico Science & Nação 

Zumbi”, 2007, p. 62-63. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_yorub%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_yoruba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orix%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferreiro
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quanto a produção pop internacional, sem maiores restrições. O cortejo de Maracatu cessa 

para ceder espaço a uma procissão católica, uma das melhores formas de demonstrar a 

diversidade cultural pernambucana. 

Retornamos ao Mestre. Este explica que o Maracatu não é só brincadeira. Maracatu 

também é guerra, nascida no canavial, cultura de resistência dos índios, caboclos e negros 

escravizados. Acompanhamos em um pau de arara, a corte de reis, rainhas, catirinas, damas 

do paço, caboclos de pena e guerreiros de lança. Eles estão indo “brincar” o maracatu entre os 

canaviais, longe da cidade grande. Vemos também a preparação do caboclo de lança que fará 

o seu primeiro cortejo. Enquanto a festa acontece no interior, na grande cidade, nosso 

primeiro personagem continua ouvindo as músicas da nova geração e enquanto observa a 

cidade através dos altos morros da periferia, adolescente e Mestre ouvem os primeiros acordes 

de Monologo ao pé do ouvido41 seguida dos seguintes versos: “Modernizar o passado é uma 

evolução musical”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

41“Monólogo ao pé do ouvido” é uma composição de Chico Science & Nação Zumbi, faixa de abertura do álbum 

“Da Lama ao Caos” de 1994. 
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Figura 11: Fotogramas do filme “Maracatu Maracatus” dirigido por Marcelo Gomes, 1995, 14 minutos. 

 

Fonte: Youtube. Escolha de frames autora42 

 

                                                 

 

42
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8WubHQtsa6c> Acessado em: 25 de maio de 2018. 
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Uma prova da importância da movimentação cultural Mangue na execução e 

manutenção das culturas tradicionais no país pode ser vista nodocumentárioUma tonelada de 

Maracatu.Conta-se ali como o Maracatu Nação ou Maracatu de Baque Virado foi e é 

difundido na cidade de São Paulo. Toda a história é contada por meio de depoimentos e 

apresentações de grupos e pessoas que fazem parte de todo esse contexto. Nomes como 

Raquel Trindade, Bia Withaker, Leandro Medina, Eder o Rocha, JesumBiasin e os grupos 

Arrastão do Beco, Baque Bolado, Baque das Ondas, Bloco de Pedra, Cangarussu, Caracaxá, 

Ilê Alafia, Lelê de Oyá, Mucambos de Raiz Nagô, Nação São Miguel, Quilombaque e Porto 

de Luanda fazem parte desse filme e são unânimes em afirmar que o inicio de suas atividades 

são intrínsecas ao MangueBit. Alguns desses grupos possuem mais de quinze anos de 

existência e atuam principalmente nas periferias de norte a sul da cidade de São Paulo. O que 

aconteceu em São Paulo também aconteceu em outros Estados como Brasília, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que possuem grupos 

ativos que estudam e executam a linguagem do Maracatu Nação ou Maracatu de Baque 

Virado. Esta não é a única expressão de cultura popular revitalizada através do MangueBit: o 

coco de roda, a ciranda, o maracatu rural ou maracatu de baque solto, o cavalo marinho, entre 

outros, ganharam estudiosos e representantes em todo o Brasil, que influenciaram diretamente 

na continuidade dessas expressões. 

O reconhecimento da importância das culturas tradicionais para além do Estado de 

Pernambuco e as sucessivas procuras por Mestres e Mestras que pudessem compartilhar seus 

ensinamentos, fizeram com que o Governo do Estado, executasse duas ações que vão de 

encontro à valorização da cultura popular. Numa iniciativa inédita no país, Pernambuco foi o 

primeiro Estado brasileiro a instituir, no âmbito da Administração Pública, o Registro do 

Patrimônio Vivo, que reconhece e gratifica com uma pensão vitalícia representantes da 

cultura popular e tradicional do Estado.A Lei do Registro do Patrimônio Vivo 

(PERNAMBUCO, 2002) tem como objetivo preservar as manifestações populares e 

tradicionais da cultura pernambucana, assim como permitir que os artistas repassem seus 

conhecimentos às novas gerações de aprendizes. Ao todo 51 nomes foram contemplados por 

esta lei até no ano de 2017 e entre os contemplados temos: Lia de Itamaracá (2005), Mestre 

Salustiano (2006), Mestre Galo Preto (2011), Maracatu Leão Coroado (2006), Maracatu 

Estrela Brilhante de Igarassu (2009), Maracatu (de baque solto) Estrela de Ouro (2011) e 

Selma do Coco (2008). 

Além disso, no ano de 2008, o presidente do IPHAN recebeu candidaturas 

pernambucanas a patrimônio cultural brasileiro. Destas candidaturas, no ano de 2014, o 
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Maracatu Rural (de Baque Solto) e o Maracatu Nação (de Baque Virado) tornaram-se 

patrimônio cultural imaterial do Brasil. 
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7AS IMAGENS DA LAMA 

 

Com o surgimento do MangueBit, transformações foram provocadas em todo um 

contexto de renovação da produção cultural no Estado de Pernambuco. Os cineastas 

pernambucanos vão participar dessa experiência musical, entrando em contato com os seus 

códigos culturais, valores sociais e sentimentos compartilhados que fortaleceram elementos 

para a construção das identidades sociais e laços afetivos entre os profissionais dos dois 

campos artísticos.  

Diferentemente de alguns movimentos que só fizeram sentido numa visão 

retrospectiva, aquilo era algo sentido na hora, a cada disco, show, festa e lote de 

imagens que nasciam. Falo de uma reação em cadeia, que puxou mais bandas, mais 

músicas, mais desejo de imagem gravada, filmada, editada. (MENDONÇA FILHO, 

2010) 

 

Cineastas e músicos conviviam nos mesmos ambientes, frequentavam e realizavam as 

mesmas festas e partilhavam das mesmas experiências. Videoclipes eram imaginados em 

mesas de bar com produções executivas da mais pura “brodagem” e orçamento zero. Essas 

produções circularam apenas na mídia local, sendo ainda hoje obras de pouco acesso ao 

grande público. 

O videoclipetornou-se na década de 1990 uma obra profissional e necessária às bandas 

e gravadoras e mostrou-se um meio de divulgação de massas dos mais eficientes, quando se 

fala a respeito do universo jovem. Quando as bandas assinaram com as gravadoras, os 

primeiros clipes “oficiais” foram realizados por equipes de grifes publicitárias do Sudeste; 

sem brodagem e com orçamentos adequados, os resultados pareciam buscar certo padrão 

MTV, mesmo que a banda sonora fosse diferente de tudo que a MTV tocava. Em algumas 

decisões acertadas, o universo Mangue era completamente incoporado na composição do 

vídeo, trazendo a público todo o conceito planejado em imagens que até então, não faziam 

parte do imaginário pop brasileiro. Exemplos disso são os vídeos A Cidade de Guilherme 

Ramalho e Maracatu Atômico de Raul Machado, ambos da banda Chico Science & Nação 

Zumbi.Outras decisões focavam apenas no universo pop, descaraterizando os conceitos 

visuais criados pelos mangueboys, como é o caso de Manguetown, também da banda Chico 

Science & Nação Zumbi, dirigido por Gringo Cardia.Guilherme Ramalho referencia o 

trabalho realizado por Dolores & Morales na versão alternativa do videoclipe A Cidade. A 

cidade de Guilherme Ramalho é a periferia com suas  construções de palafita à beira mangue, 

enquanto a cidade de Dolores & Morales é o centro-caos, em um fluxo constante de prédios, 
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carros e pessoas. Ambos referenciam as culturas tradicionais e trabalham mesclando as 

imagens de suas respectivas interpretações da cidade com a linguagem dos quadrinhos. 

Dolores & Morales usam da linguagem de cordel (Figura 12) para ilustrar o imaginário 

Mangue através de imagens aleatória, sem que ocorra uma narrativa entre elas, diferente do 

recurso utilizado por Guilherme Ramalho. Em sua história (Figura 13), um caranguejo que 

observa a cidade é testemunha do assassinato de um morador de rua, abordado no meio da 

noite, enquanto dorme, por dois homens armados. Após a morte desse indigente, os homens 

armados se transformam em urubus. O cadaver serve de alimento ao caranguejo que observa, 

transformando-o em um homem-caranguejo capaz de dançar e cantar em denuncia a violência 

que ele presencia.  

 

Figura 12: Fotogramas dos quadrinhos existentes no videoclipe A Cidade, dirigido por Dolores & Morales. 

 

Fonte: Youtube. Escolha de frames autora43 

 

Figura 13: Fotogramas dos quadrinhos existentes no videoclipe A Cidade, dirigido por Dolores & Morales. 

 

Fonte: Youtube. Escolha de frames autora44 

                                                 

 

43
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=n8QJrkIghaY> Acessado em: 25 de maio de 2018. 
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O Maracatu Atômico de Raul Machado (Figura 14) também referencia as culturas 

tradicionais como os caboclos de lança que se misturam as esculturas de lama, formadas por 

corpos que se arrastam pelos becos dos manguezais. Corpos que trazem em seu peito o 

símbolo da revolução técnologica (@). A cidade também é referenciada. Ao invés de arranha-

céus, a arquitetura mostrada corresponde aos prédios históricos que demonstram em sua 

estrutura uma imponência centenária.  

 

Figura 14: Fotogramas do videoclipe “Maracatu Atômico”, dirigido por Raul Machado, 1996. 

 

Fonte: Youtube. Escolha de fotogramas  autora45 

 

A Manguetown imaginada por Gringo Cardia (Figura 15) consiste em uma sala. Os 

habitantes dessa Manguetown circulam por este espaço onde há um sofá e uma televisão. Pela 

janela a cidade se apresenta através de placas de sinalização como “compro ouro” ou com 

expressões muito particulares como “chila relê domilindró”46. As culturas tradicionais são 

                                                                                                                                                         

 

44
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=n8QJrkIghaY> Acessado em: 25 de maio de 2018. 

45
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=n8QJrkIghaY> Acessado em: 25 de maio de 2018. 

46Chila Relê Domilindró é uma expressão utilizada por Chico Science na música “Cidadão do Mundo” do álbum 

“Afrociberdelia” (1996). De acordo com a Nação Zumbi esta expressão é uma brincadeira de rua que quer dizer 

tudo e não diz nada. Após a morte de Chico Science, a Nação Zumbi continuou a utilizar esta expressão com 

uma espécie de celebração,inclusive em referencia a ele. 
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referenciadas por um manto de caboclo de lança que se encontra pendurada em um cabideiro 

no canto da sala e por uma alfaia que aparece sendo carregada por um dos integrantes da 

banda no mangue imaginado por este ambiente, um local de tonalidade verde no qual se 

destacam seus habitantes literalmente iluminados por luzes pisca-pisca.  

 

Figura 15: Fotogramas do videoclipe “Manguetown”, dirigido por Gringo Cardia, 1996. 

 

Fonte: Youtube. Escolha de fotogramas autora47 

 

No trabalho O Videoclipe Brasileiro pelo Viés do Manguebet: a contribuição do 

Diretor, Fernanda Carolina Armando Duarte, através do depoimento de Paulo André Pires, 

descreve o funcionamento do processo de produção de um videoclipe. Existia uma política 

das gravadoras de que as bandas que lançassem novos trabalhos teriam o direito a verba para 

produzir um videoclipe, e caso, depois de algum tempo, o álbum tivesse uma boa vendagem, 

liberava-se mais verba para filmar um segundo ou até terceiro videoclipe. Mas, se a obra não 

correspondesse às expectativas comerciais da gravadora dentro desse período, o investimento 

era retirado e as bandas tinham que pagar de seu próprio bolso se quisessem produzir mais 

videoclipes. No primeiro disco, nenhuma das duas bandas conseguiu atingir a meta de 

vendagem esperada pelas gravadoras, portanto, não tiveram direito a essa segunda verba. Mas 

ainda tinham a opção de produzir outros videoclipes pelos seus próprios meios e foi o que 

fizeram, ao recorrer a “brogadem”. Mesmo o videoclipe não chegando à MTV via gravadora, 

                                                 

 

47
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Bg8hcAM_n8Y > Acessado em: 25 de maio de 2018. 
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a emissora o veinculava normalmente em sua programação, como se fosse mais um 

videoclipe de trabalho da banda, gravado apenas para aquele fim.  

 O videoclipe não tem como funcionalidade apenas vender ou divulgar um álbum 

musical. Ele vende um estilo de vida, uma estética, um modelo a ser seguido pelos jovens e 

cada vez mais cumpre o papel de meio propagador da mensagem mundializada do 

capitalismo. No ano de 2000, com produção de Christiano Metri, a banda Mundo Livre S/A 

lança em videoclipe um dos seus maiores sucessos Melô das Musas | Musa da Ilha Grande | 

Uma mulher com W. Maiúsculo, lançado no primeiro álbum Samba Esquema Noise (1994) e 

regravado no álbum Por Pouco (2000). O mais interessante desse vídeo é a subversão, a 

utilização da ferramenta comercial de uma grande indústria para criticá-la, ainda que a letra da 

música nem de longe remeta a isso. Fred Zero Quatro explica:  

 

Antes de assinar com o Banguela, eu tive proposta da Warner. Teve um executivo da 

Wagner que levou a gente para uma reunião em um prédio bem bacana lá em São 

Paulo. Nesta reunião tinha um cara ligado à publicidade, um outro ligado a um 

grande anunciante, no caso, uma cervejaria e um cara de uma grande rede de 

televisão, a Bandeirantes. E o cara disse: ó, nós vamos contratar vocês e fechar com 

todos eles uma turnê nacional, bancada por tal cerveja, com não sei quantos shows 

por tal empresário, que já estava lá, e a Band dará toda a cobertura (...) mas ficou 

subentendido que eu ia tocar o que eles quisessem. Ia ser uma vocalista, não iria ser 

eu. Iam botar tambor também. Era um axé music, misturado com MangueBit. Um 

negócio assim. (ZERO QUATRO, 2014, 1min28seg). 

 

 É frequente o relato dos sucessivos equivocos cometidos pelas gravadoras que 

contrataram as bandas pernambucanas, ainda que as contratações tenham ocorrido através de 

seus selos independentes. Havia uma dificuldade de compreensão da cena pernambucana e a 

necessidade de encaixá-la em sucessos já estabelecidos na época, como a axé music. Ainda 

que as bandas, através das produções independentes, superassem esta situação, no inicio do 

anos 2000 a crítica em relação a fórmula de sucesso ditada pelo mainstream precisava ser 

realizada. 

No videoclipe de Christiano Metri (Figura 16), executivos jogam poker sobre uma 

longa mesa de reunião enquanto esperam “o chefe”. Este, executivo nomeado pela revista 

TIME como “o homem que revolucionou a indústria musical”, chega acompanhado de um 

subordinado que lhe dá um parecer relacionado ao produto que estão avaliando: “problemas 

de produção, problemas de fugurino, problemas de qualidade...”. Todos a postos para a 

avaliação, é pedido ao produto que se apresente. Nos primeiros acordes da música, a banda é 

interrompida e começa um “brainstorming”, onde acompanhamos as seguintes sentenças: 

“mexendo no visual”, “a música não é ruim, mas também não ajuda”, “talvez o cabelo”, “a 

roupa é um pouco pobre”, “é mixa, não tem cara de nada, não ajuda”. Até que em consenso 
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decide-se que a resolução do problema está na troca de roupa. E é isso que acompanhamos, 

uma sucessiva troca de roupas na busca do visual ideal.Mas a roupa não traz a solução. Eles 

continuam sendo “muito baixos”, “muito altos”, “muito gordos”... Ao encontrarem o visual 

ideal, a banda é levada para fora da sala de reuniões por seguranças e o que vemos na 

sequência é o chefe ordenando que sejam feitas análises por diversos departamentos, entre 

eles o departamento de pesquisa e publicidade. São eles que trazem a solução do problema e 

que propõem a troca da banda. A música prevalece, seus autores não, o que pouco importa, 

pois o sucesso dessa estratégia é celebrado pelos executivos , mediante o grande sucesso desse 

“novo” produto. 

 

Figura 16: Fotogramas do videoclipe “Melô das Musas”, dirigido por Christiano Metri, 2000. 

 

Fonte: Youtube. Escolha de fotogramas  autora48 

 

Esta crítica é estendida inclusive para o encarte do álbum “Por Pouco” (Figura 17), onde 

a banda Mundo Livre S/A aparece como segurança dessa outra banda idealizada. 

                                                 

 

48
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4VnP-L9q69Q> Acessado em: 25 de maio de 2018. 
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Figura 17: Encarte do álbum “Por Pouco” da banda Mundo Livre S/A, concepção de Christiano Metri, 2000. 

 

Fonte: Digitalizado pela autora 

 

O videoclipe também é uma mídia de potencial artístico que em muitas vezes 

desenvolve uma linguagem audiovisual ousada, criativa, experimental, mas que não foi o 

único recurso audiovisual proposto pela Cooperativa Cultural Mangue 

 Paralelo à formação do núcleo-base Mangue, outro grupo surgido dentro do Centro de 

Artes e Comunicação (CAC) da Universidade Federal de Pernambuco no curso de 

Comunicação Social propunha através da linguagem audiovisual pensar o local e o global, 

assim como trabalhar os elementos das culturas regionais aliados à linguagem da cultura 

contemporânea. O nome desse grupo: Vanretrô, “uma contração do termo Vanguarda 

Retrógrada” (NOGUEIRA, 2009, p. 41).O grupo Vanretrô era formado por dez pessoas: Lírio 

Ferreira, Adelina Pontual, Valéria Ferro, Cláudia Silveira, Patrícia Luna, Andréa Paula, André 

Machado, Samuel Paiva, Solange Rocha e Claudio Assis. Inicialmente, o grupo contou com a 

presença de Paulo Caldas, que não se assumia como integrante do Vanretrô, mas participava 
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de seus encontros. De acordo com Amanda Mansur Custódio Nogueira, esses encontros 

ocorrem da seguinte forma:  

 

Ainda durante o curso na Universidade Federal de Pernambuco, estudantes 

mais ligados ao movimento musical criaram um programa de rádio, chamado 

“Décadas”. Fred Montenegro e Renato Lins, que nessa época ainda eram estudantes 

de Comunicação, dirigiam o programa de rádio vinculado, semanalmente, pela 

Rádio Universitária sobre cinema, teatro, literatura, mas sobretudo, sobre a música 

mundial. O curso na UFPE nessa época era “polivalente”, ou seja, não havia a 

distinção entre habilitações (jornalismo, rádio/TV, publicidade), de tal modo que 

todos trabalhavam mais livremente com as diversas áreas de comunicação. No 

curso, os integrantes do Vanretrô acabaram então, produzindo muitos programas de 

rádio para as disciplinas, mas esses não eram veiculados. Não havia ainda qualquer 

estrutura laboratorial que possibilitasse os alunos trabalhar com imagem. Os 

interesses em comum por música e cinema acabaram, no entanto, aproximando os 

integrantes do Vanretrô de estudantes de outros cursos da UFPE, como Claudio 

Assis, e, posteriormente, do curso de Jornalismo da Universidade Católica de 

Pernambuco, como Hilton Lacerda e Marcelo Gomes. (NOGUEIRA, 2009, p.47) 

 

 O primeiro flerte entre ambos os grupos ocorre, como vimos anteriormente, na 

produção independente de alguns videoclipes, que não contam apenas com a direção de 

Hilton Lacerda (através da dupla Dolores & Morales), como também com nomes como 

Cecília Araujo, Lírio Ferreira, Marcelo Luna e Paulo Caldas. A partir dos videoclipes, inicia-

se o trabalho colaborativo na confecção de curtas-metragens produzidos na década de 1990. 

Entre os documentários destacamos “Perna Cabiluda” (1992) com direção de Beto Normal, 

João Jr. e Marcelo Gomes. Chico Science, que abre o filme narrando as lendas urbanas mais 

populares do Recife, já havia referenciado a “perna cabeluda” em uma de suas 

canções:Monólogo ao pé do ouvido. Esse documentário acerta na leveza narrativa e no 

deboche necessários para divertir e informar o público a respeito desse mito. Fred ZeroQuatro 

também participa do documentário executando a canção Roendo os restos de Ronald Reagan 

até então inédita, onde dizia: “Quem encontrar uma perna cabeluda, favor comunicar ao rei! 

Quem encontrar uma perna cabeluda, comunique-se com o Rei! ”. Também de Marcelo 

Gomes temos o já referenciado Maracatu Maracatus (1995).  

Ao longo dos últimos anos, mostras de cinema trouxeram em sua programação curtas 

metragens consideradas experiências iniciais de um Cinema MangueBit ou Árido Movie. 

Todas as produções trazem os músicos dessa cena cultural para dirigir e/ou executar as trilhas 

sonoras e até mesmo na interpretação, como atores. Para além dos curtas já mencionados 

temos: Cachaça (1992) de Adelina Pontual, Samydarsh – Os artistas de rua (1993) de 

Adelina Pontual, Claudio Assis e Marcelo Gomes, Punk Rock Hard Core – Alto José do 

Pinho – É o caralho! (1995) de Adelina Pontual, Claudio Assis e Marcelo Gomes, Se Liga na 
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parada... ou um abraço (1997) de Michelle Assumpção, Simião Martiniano – o camelô do 

cinema (1998) de Clara Angélica e Hilton Lacerda, Clandestina Felicidade (1998)  de Beto 

Normal e Marcelo Gomes, O pedido (1999) de Adelina Pontual, Vitrais (1999) de Cecília 

Araújo, Texas Hotel (1999) de Cláudio Assis, entre outros.  

Esta lista esta pautada na produção dos curtas realizados na década de 1990, algumas 

delas experiências prévias de longas metragens lançados a partir dos anos 2000, onde esta 

cooperação também é significativa.Nogueira (2009, p.62) esclarece que dos sete longas 

realizadas no Estado de Pernambuco, entre os anos de 1997 e 2007, “seis possuem direção 

musical e/ou trilhas compostas por músicos que estão envolvidos na construção da cena 

manguebeat em uma parceria que perdura até os dias atuais”.  

 O grande marco dessa produção coletiva é o filme Baile Perfumado (1996) de Lírio 

Ferreira e Paulo Caldas. Uma das marcas de consagração do cinema pernambucano a partir 

desse filme é a relação que os cineastas estabelecem com os músicos e, principalmente, com 

os jornalistas que legitimam o audiovisual produzido no Estado.Baile Perfumado é o filme-

manifesto do árido movie, nomenclatura dada por Amin Stepple – jornalista, roteirista e 

cineasta paraibano, radicado em Pernambuco, mentor da nova geração do cinema 

pernambucano. Ele resgata personagens tradicionais do Nordeste (o fotógrafo Benjamin 

Abrahão, Padre Cícero e o cangaceiro Lampião), conta uma história da sua terra, porém em 

vertiginosa linguagem moderna, dialogando com o pop, o rock e insinuando, pelo ritmo e 

intensidade, uma linha de continuidade com o MangueBit, a renovação musical do Recife. A 

idéia de base do conceito árido movie não era a negação da cultura ancestral pernambucana, 

mas sua reelaboração em bases contemporâneas. Por isso, o sertão é pop em Baile Perfumado. 

Por isso, o sertão é líquido e não esturricado. O filme, ao mostrar o cotidiano e as façanhas de 

Virgulino Ferreira, nos joga num registro lisérgico. Sem descartar a tradição, ele a reenquadra 

nas formas predominantesde uma atualidade sem raízes próprias. 

Para a realização desse filme,muitosque estiveram envolvidos na produção de curta- 

metragens na última década voltavam a se reunir para realizar um longa metragem 

pernambucano após um período de quase duas décadas; sendo assim ao ser visto como sopro 

de renovação do cinema brasileiro e após ganhar o Festival de Brasília de 1997,Baile 

Perfumado fez de todos os que se envolveram em sua produção nomes nacionais. A chamada 

fase de "retomada" do cinema pernambucano confunde-se com a "retomada" do cinema 

brasileiro. Enquanto o marco nacional dessa fase é o filme  Carlota Joaquina: a princesa do 

Brasil (1995) de Carla Camurati, o do cinema pernambucano é o filme Baile Perfumado 

(1997), de Lírio Ferreira e Paulo Caldas. A recuperação do cinema nacional foi 
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particularmente frutífera em Pernambuco, cujas produções alcançaram prestígio nacional e 

internacional. Durante os dez anos posteriores àestréia de Baile Perfumado, seis filmes de 

longa-metragem foram produzidos com equipe e financiamento parcialmente pernambucanos: 

O Rap do Pequeno Príncipe Contra as Almas Sebosas (2000) de Marcelo Luna e Paulo 

Caldas, Amarelo Manga (2003) de Cláudio Assis, Cinema, Aspirinas e Urubus (2005) de 

Marcelo Gomes, Árido Movie (2005) de Lírio Ferreira, Baixio das Bestas(2006) de Claudio 

Assis e Deserto Feliz (2007) de Paulo Caldas. Dos filmes mencionados, apenas um Cinema, 

Aspirinas e Urubus não teve sua trilha sonora dirigidas por integrantes da cena Mangue. 

 A cooperação mútua entre os cineastas e os músicos, o partilhar das mesmas 

experiências e práticas sociais,sedimentou uma maneira de realizar narrativas fílmicas que 

exploram, de modo deliberado, todo o potencial de um universo musical 

compartilhado.Aolongo de toda a produção cinematográfica pernambucana dos últimos anos, 

consegue-se reconhecer as primeiras inquietações daquela geração dos anos de 1990.A 

especulação imobiliária que era, e ainda é, sufocante e destruidora, passando por cima de 

histórias coletivas e pessoais em nome do progresso, apresenta-se nos filmes O Som ao Redor 

(2103) e Aquarius (2016), ambos de Kleber Mendonça Filho, cuja a trilha sonora do filme O 

Enjaulado (1997), de sua autoria, resultou na primeira coletânea de músicas da cena Mangue 

recifense.  A utopia de uma geração que vive fora da sociedade convencional é tema de Febre 

do Rato (2011) de Cláudio Assis. Neste filme um poeta de verve anarquista, contestador das 

desigualdades sociais e defensor da prática dos ‘amores possíveis’, expõe suas ideias, repletas 

de propostas anárquicas que valorizam o livre arbítrio das pessoas, sem se prender às amarras 

morais impostas pela vida civilizada. Com roteiro de Hilton Lacerda e trilha sonora de Jorge 

Du Peixe, identificamos nesse filme uma metáfora narrativa das obscuridades da sociedade. 

Para tanto, personagens do passado do Recife são invocados, entre eles Chico Science. A 

referencialidade vem do personagem Zizo, o poeta protagonista dessa história. Ao ocupar a 

cidade com a sua poesia, ele busca refletir sobre a condição humana. Às margens do Rio 

Capibaripe, ele se pronuncia: 

 

Você sabe que quando eu olho daqui [apontando para o rio] eu só vejo lixo, só vejo 

sujeira. É a fome não é não? Josué que tinha razão. Josué de Castro: o homem que 

produz a merda, que suja o mangue, onde nasce o caranguejo que é comido pelo 

homem, que produz a merda. É isso mesmo que eu entendi? Ô Chico! Me empresta 

a tua ciência, para eu entender. Manda para cá! Pra gente ver. (FEBRE DO RATO, 

2012, 50min3s) 
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A autorreferencialidade, ou o exercício de falar de si, é uma das características do 

cinema pernambucano. De acordo com Amanda Mansur Custódio Nogueira (2009, p.98), no 

cinema pernambucano esse é processo que se dá de três formas: “referência ao universo 

cultural do grupo, citação ao universo cinematográfico em geral e tematização do próprio 

cinema/ fazer cinematográfico”. Não bastasse a referência ao universo cultural vivido, outra 

caracteristica do cinema pernambucano é o privilégio à música. O reconhecimento da 

importância do universo musical no qual esses diretores estão inseridos pode ser observado 

ainda na aparição simbólica dos músicos do MangueBit em vários filmes, entre eles: Siba 

junto da sua antiga banda Mestre Ambrósio tocando forró rabecado49 para o bando de Lapião 

dançar em Baile Perfumado; ou então Fred Zero Quatro na roda de samba do Bar Avenida em 

Amarelo Manga (2002), filme de Claudio Assis, também diretor de Baixio das Bestas (2006) 

onde a sambada do Maracatu Rural aparece. Mas não é apenas nesse sentido que a música ou 

o universo musical é referenciado.  

No processo de produção cinematográfico em geral, a música é também um elemento 

frequentemente subordinado à imagem e é, na maior parte das vezes, composta após a edição 

do filme. No cinema pernambucano, é das músicas que as imagens nascem e se realizam 

plenamente, garantindo a existência de sequências cinematográficas que podem ser nomeadas 

como “momentos musicais”. Isso ocorre porque a preocupação musical é, não raro, uma 

atividade prévia e simultânea à escritura do roteiro. Está presente desde a concepção da idéia 

inicial do roteiro, estendendo-se até a filmagem, à montagem e à finalização, atravessando 

todas as etapas de realização dos filmes. Ou seja, as decisões do diretor (escolha dos planos, 

tomadas, cortes) são orientadas, recorrentemente, pelos possíveis usos da música. 

Indissociável do processo de realização e montagem dos filmes, a decupagem é pensada à 

partir do pulsar das batidas do MangueBit e por este motivo os “momentos musicais” nem 

sempre imprecindiveis ao enredo, são comparáveis a uma espécie de “merchandising da cena 

cultural pernambucana”(MANSUR, 2009, p.126), também podendo ser considerados um 

procedimento de auto-legitimação dessa cena cultural, uma vez que nos “momentos musicais” 

o tratamento conferido à musica nos filmes é comparável ao que ela merece em musicais e 

videoclipes.  

Da periferia das produções cinematográficas a referência nacional e internacional, um dos 

legados do MangueBit foi tornar relevante a produção do cinema pernambucano. Isso refletiu 

                                                 

 

49 É o tipo de forró tocado com rabeca no lugar da sanfona. Esse tipo de forró foi popularizado pelo Mestre 

Salustiano. 
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diretamente na criação do curso de Cinema e Audiovisual, oferecidoa partir de 2008 pela 

UFPE. Há dez anos atrás estudar cinema no Estado simplesmente não era possível.  
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8 MANGUE E SEUS LEGADOS 

 

Domingo de Carnaval. Francisco de Assis França, o Chico Science, teve sua breve 

e intensa carreira encerrada em um domingo. Era 2 de fevereiro de 1997 quando a vida 

do músico foi interrompida aos 30 anos de idade em um acidente de carro. Não tardou 

para que o fim do MangueBit fosse anunciado. Em resposta a estas alegações Fred 

ZeroQuatro junto de Renato L. produzem um texto, considerado o segundo manifesto 

Mangue, o manifesto de continuidade. “Quanto vale uma vida” foi publicado pelo Jornal 

do Commercio no dia 21 de fevereiro de 1997. Havia a necessidade ser rápido, pois a 

mídia se prontificava em partir para o próximo capítulo, não levando em consideração a 

construção de uma cena cultural com múltiplos participantes. “Quanto vale uma vida” é 

dividida em 03 partes. A primeira parte “Longa Vida ao Groove” referencia os talentos 

individuais de cada um dos músicos da Nação Zumbi, pois em meio à “ferocidade 

carniceira da imprensa”, era necessário que alguém os lembrasse de sua importância e afirma: 

“Chico era referência e inspiração para muita gente, talvez para toda uma geração de 

recifenses. (...) Ninguém questiona isso. Mas o que muita gente esquece é que a fórmula 

criada por Chico tinha uma base muito sólida (...).” A segunda parte “Buscando Respostas” 

analisava situações em que o principal referencial era perdido, por um frio abrupto e 

inesperado, como a morte de Chico, mas que ainda assim “geram uma reação em cadeia capaz 

de contaminar toda a história futura de uma comunidade”. As terceira e quarta partes “Uma 

visita muito especial” e “Manguetown5 anos depois” traçam uma retrospectiva da Cena 

Cultural Mangue e explicam didaticamente a sua importância na cidade e arremata: “Quem 

acompanhou no Recife as últimas homenagens a Chico, sentiu a força de um compromisso 

coletivo. Hoje cada recifense tem no olhar um pouco de guerrilheiro da Frente Pop de 

Libertação (...) A utopia continua...”.(ZERO QUATRO, 97) 

 Constantemente comparado ao Tropicalismo, o MangueBit, apresentou uma diferença 

fundamental, ainda que sutil, em relação aos seus antecessores. O Tropicalismo se 

propunharealizar a Antropofagia Cultural, formada pela justaposição de vários elementos. O 

MangueBit não revisitou Oswald de Andrade e em vez de deglutir as influências e regurgitá-

las recicladas, optou pela aglutinação, característica de todas as linguagens por eles 

apresentadas. Linguagens essas legitimadas pelas mais importantes instituições culturais ao 
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longo dos últimos anos. Só em São Paulo, quatro ocupações relacionadas ao MangueBit 

fizeram parte da programação da cidade. Exposições50 essas que buscaram refletir a 

importância e o legado dessa cena cultural nas mais variadas linguagens artísticas como arte 

mídia, artes visuais, cinema, música, dança e teatro.  

 Mangueboys e Manguegirls de todo o Brasil, levaram para a academia reflexões a 

respeito da construção dessa cena ao mesmo tempo em que ela acontecia, gerando inúmeros 

trabalhos acadêmicos que se a priori focam apenas a música, foram retificados e 

complementados ao longo dos anos no ressaltar sua contribuição nas mais variadas linguagens 

artísticas. Mangueboys e Manguegirls de todo o Brasil criaram grupos de culturas tradicionais 

que ocupam as periferias de todo o país garantindo a existência e resistência dessa prática 

ancestral. 

. A produção musical pernambucana continua como uma das mais ricas do país, no 

momento enfrentando (e aproveitando) os novos desafios de uma mudança radical na 

indústria fonográfica. As bandas que compunham o núcleo-base Mangue recentemente 

comemoraram vinte anos de existência (contabilizados a partir do lançamento de seus 

primeiros álbuns) e ainda neste ano de 2018 prometem o lançamento de seus novos álbuns 

autorais.  

O cinema pernambucano ganhou uma força que não se via desde o século passado e para 

oano de 2018 quinze lançamentos estão projetados até o final do ano. Também neste ano 

estréia a série A Lama dos Dias, criação da dupla Dolores & Morales, que em sete episódios 

contará sobre a efervescência cultural ocorrida em Recife na década de 1990. 

O MangueBit foi o prenuncio de questões que hoje estão em pauta: arte e tecnologia, 

centro e periferia, pensar e produzir arte coletivamente. Sua dimensão alimentou discussões 

apaixonadas. Alguns ficaram pelo caminho, mas o movimento continuou a influenciar uma 

gama de acontecimentos culturais que reverberam até hoje seja por concordância, seja por 

afirmar sua superação, superação essa que ainda não aconteceu. 

 

 

 

                                                 

 

50 As exposições mencionadas são: “Ocupação Chico Science” realizada no ano de 2010 pelo Itaú Cultural. 

“Raízes do Manguebeat” realizada no ano de 2012 pelo Sesc Vila Mariana, “Mangue Beat. Entre Mangues e 

Marginais” realizada na décima edição da Virada Cultural de São Paulo no ano de 2014, mesmo ano em que “O 

novo cinema pernambucano” foi exposto pelo Centro Cultural Banco do Brasil. 
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ANEXOS 

UMA CONVERSA 

 

 No dia 14 de julho de 2017, Renato Lins cedeu um tanto de seu tempo para um diálogo 

em torno da construção da Cena Mangue. Segue abaixo a transcrição de nossa conversa. 

 

Audrey: Na verdade eu comecei a construir esse trabalho formalmente para academia, 

mas eu acompanho o que se refere ao MangueBit desde a criação, que foi quando começou a 

chegar, pelo menos pra mim aqui em São Paulo, via MTV. É uma coisa que eu curto, fui 

curtindo e eu estou nesse exercício de me distanciar desse acompanhamento de fã e tentar me 

aproximar enquanto uma pesquisa acadêmica.  

Renato Lins: Claro. Lógico. 

Audrey: Nisso me surgiram algumas dúvidas que se referem principalmente num 

lugar que eu atravanquei que é um pouco no que se refere ao conceito dessa criação, dessa 

cena. Porque das várias leituras que são feitas, tem algumas coisas que são unânimes, como 

por exemplo, o fato do Chico (Science) ter proposto esse nome Mangue após ele ter 

descoberto a sonoridade após as experimentações com o Lamento Negro. 

Renato Lins: Isso 

Audrey: E depois que vocês compraram a ideia e no mesmo momento o Fred foi 

escrever sobre o Mangue e ele trouxe essas as analogias da diversidade biológica com a 

diversidade cultural. Agora uma coisa que eu fico em dúvida por conta das várias falas é se 

dato ouve a preocupação com esse conceito. Porque tem estudos que eu vejo que fazem a 

aproximação do Chico com o Josué de Castro. E toda a questão do homem caranguejo que se 

torna o caranguejo com cérebro, mas ai o José Teles dá uma entrevista no qual ele fala que o 

Chico nunca leu Josué de Castro. E eu não sei se esses conceitos foram sendo criados 

posteriormente ou se de repente são associações que as pessoas acabam fazendo e isso se 

torna um pouco oficial. Queria que você me falasse um pouco disso.  

Renato Lins: Eu acho que é um pouco de cada coisa. Nem foi algo totalmente 

espontâneo e nem tão pouco foi algo friamente calculado. Na minha memória ficou registrado 

aquele momento, que eu já contei em várias entrevistas que eu dei, quando o Chico chegou 

numa noite de semana, eu acho no inicio dos anos 90, vindo de uma Jam session com a 

Lamento Negro, uma das que ele já vinha fazendo e que ele conta pra gente. A gente, eu, Fred 
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04, DoktorMabuse, a galera que andava junta na época.E ele conta pra gente que tinha feito, 

sei lá, uma batida nova que misturava a alfaia do maracatu com isso e aquilo do hip-hop, um 

beat novo que ele ia chamar de mangue. E a gente naquela mesma noite, quase que numa 

espécie de jogo de criatividade, a gente propõe a ele, mas nada muito formal, uma coisa de 

amigos tomando uma cerveja, a gente pergunta porque é que ao invés de [...] já que o nome 

era obviamente interessante, todo mundo se perguntou porque ninguém tinha pensando em 

usar o mangue, porque esse nomento poderia ser utilizado para denominar uma coisa maior  

[...] a gente propôs usar essa palavra, esse termo mangue, não para determinar uma batida, 

mas para rotular uma cena, que era a palavra que a gente mais usava na época, não era nem 

movimento, porque a gente achava movimento a conotação de algo rígido, com regras 

especificas de algo mais sério. Cena era algo mais flexível, permitia que todo aquele núcleo 

base inicial do MangueBit que cada um queria fazer algo diferente, eu queria mexer com 

jornalismo, outros com tecnologia, outros com cinema e muitos com musica, então todo 

mundo podia se encaixar. E cada um tinha suas diferenças, a própriaMundo Livre é diferente 

da Nação Zumbi Então era uma maneira de todo mundo se encaixar nesse guarda-chuva 

mangue e seguir junto na trilha. E ai Chico na hora comprou essa idéia. E aí o que eu lembro é 

que a gente rapidamente criou esses conceitos de caranguejos com cérebro ou da metáfora que 

pra mim é bem importante do mangue com a diversidade dessa cena cultural. 

Audrey: E em qual momento essa cena cultural se torna um movimento? 

Renato Lins:A gente não queria chamar de movimento. Uma, porque a gente achava 

movimento algo muito pretensioso e também porque movimento é algo que conota regras, 

uma doutrina, um código estético e isso incomodava a gente. Eu e Fred, a gente fez o 

movimento punk dos anos 80 e foi uma experiência fascinante por um lado, mas também 

bastante frustrante, pois em determinada altura, a gente sofreu bastante com a apropriação que 

a mídia fez. Rolou uma serie de estereótipos em torno do punk que nos achávamos 

deturpadores. Essa resistência a denominar como movimento, veio muito do lado da gente, 

porque a gente tinha essa rejeição, esse trauma que acompanhava a gente desde o punk. Então 

a gente tinha essa preocupação de criar algo mais flexível [...]também para poder agrupar 

essas diferenças que existiam já dentro do próprio núcleo-base. Mas tudo foi acontecendo 

muito rápido. Quando a imprensa começou a chamar de movimento, no inicio, a gente ainda 

tentou resistir ao rótulo, mas chegou a hora que se percebeu que era um gasto de energia inútil 

ficar lutando contra esse rótulo. Por bem ou mal, de certa forma inoculado nesse vírus da 

diversidade, então, não só o rotulo movimento estava facilitando a vida dessa galera desse 

núcleo-base como também do restante da cidade, que bem ou mal estava podendo ir junto as 
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outras coisas que a gente considerava interessante e que as outras pessoas consideravam 

interessantes aqui em Recife. 

Audrey:Você foi considerado o Ministro da Informação Mangue. Ao longo de vários 

anos você publicou através de blogs na internet todo o processo de construção dessa cena e 

muitos desses textos encontram-se disponíveis em diversos trabalhos construídos ao longo 

deste tempo sobre este tema, o que é bom, porque muita coisa se perdeu pela internet. Você 

não tem vontade de lançar um livro contando essa história? 

Renato Lins: Muita gente me pergunta isso, mas não acho que eu seja a pessoa mais 

indicada. Com o passar dos anos, o que é natural, houve um distanciamento em relação a isso, 

restando pra mim apenas à memória.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

UM CONTO 

CICLO DO CARANGUEJO 

 

Conto escrito e publicado por Josué de Castro no ano de 1930.  No ano de 1937 este 

conto é incluido na obra Documentário do Nordeste, uma coletânea de textos, estudos sociais 

e biológicos sobre a região do mangue. O texto em questão foi extraído do trabalho de 

Bernardo Mançano Fernandes e Carlos Walter Porto Gonçalves Josué de Castro: vida e obra 

de 2007. 

 

“A família Silva mora nos “mangues” da cidade do Recife, num “mocambo” que o 

chefe da família fez quando chegou de cima. 

A família é originária do sertão. Desceu do Cariri, na seca, perseguida pela fome. Fez 

uma paradinha no brejo, para tentar o trabalho das usinas, mas não se pode agüentar com os 

salários dessa zona, sem ter direito a plantar senão cana. Sem ter, nem ao menos o recurso do 

xiquexique e da macambira, como no sertão, para quando a fome apertasse.  

Nesse tempo,espalharam pelo interior um boato que o governo tinha criado um 

ministério para defender os interesses do trabalhador e que com os fiscais da lei, a vida na 

cidade estava uma beleza, trabalhador ganhando tanto que dava para comer até matar a fome. 

A família Silva ouviu esta história, acreditou piamente e resolveu descer para a cidade, para 

gozar das vantagens que o governo bom oferecia aos pobres.  

Logo de chegada a família viu que a coisa era outra. Não havia dúvida que a cidade 

era bonita, com tanto palácio e as ruas fervilhando de automóvel. Mas a vida do operário, 

apertada como sempre. Muita coisa para os olhos, pouca coisa prá barriga.  

O caboclo Zé Luis da Silva não quis desanimar. Adaptou-se: “Quem não tem remédio 

remediado está”. Entrou na luta da cidade com todas as forças de que dispunha, mas as forças 

dele não rendiam que desse para a família viver com casa, roupa e comida. Casa só de 80 mil 

réis para cima, para comida uns 150 e os salários sem passarem de 5 mil réis por dia.  

Começou o arrocho. Só havia uma maneira de desapertar: era cair no mangue. No 

mangue não se paga casa, come-se caranguejo e anda-se quase nu. O mangue é um paraíso. 
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Sem o cor-de-rosa e o azul do paraíso celeste, mas com as cores negras da lama, paraíso dos 

caranguejos.  

No mangue o terreno não é de ninguém. É da maré. Quando ela enche, se estira e se 

espreguiça, alaga a terra toda, mas quando ela baixa e se encolhe, deixa descobertos os 

calombos mais altos. Num deles, o caboclo Zé Luis levantou o seu mocambo. As paredes de 

varas de mangue e lama amassada. A coberta de palha, capim seco e outros materiais que o 

monturo fornece. Tudo de graça encontrado ali mesmo numa bruta camaradagem com a 

natureza. O mangue é um camaradão. Dá tudo, casa e comida: mocambo e caranguejo.  

Agora, quando o caboclo sai de manhã para o trabalho, já o resto da família cai no 

mundo. Os meninos vão pulando do jirau, abrindo a porta e caindo no mangue. Lavam as 

ramelas dos olhos com a água barrenta, fazem porcaria e pipi, ali mesmo, depois enterram os 

braços lama a dentro para pegar caranguejos. Com as pernas e os braços atolados na lama, a 

família Silva está com a vida garantida. Zé Luis vai para o trabalho sossegado, porque deixa a 

família dentro da própria comida, atolada na lama fervilhante de caranguejos e siris.  

Os mangues do Capibaribe são o paraíso do caranguejo. Se a terra foi feita para o 

homem, com tudo para bem servi-lo, também o mangue foi feito especialmente para o 

caranguejo. Tudo aí, é, foi ou está para ser caranguejo, inclusive a lama e o homem que vive 

nela. A lama misturada com urina, excremento e outros resíduos que a maré traz, quando 

ainda não é caranguejo, vai ser. O caranguejo nasce nela, vive dela. Cresce comendo lama, 

engordando com as porcarias dela, fazendo com lama a carninha branca de suas patas e a 

geléia esverdeada de suas vísceras pegajosas. Por outro lado o povo daí vive de pegar 

caranguejo, chupar-lhe as patas, comer e lamber os seus cascos até que fiquem limpos como 

um copo. E com a sua carne feita de lama fazer a carne do seu corpo e a carne do corpo de 

seus filhos. São cem mil indivíduos, cem mil cidadãos feitos de carne de caranguejo. O que o 

organismo rejeita, volta como detrito, para a lama do mangue, para virar caranguejo outra vez.  

Nesta placidez de charco, identificada, unificada no ciclo do caranguejo, a família 

Silva vai vivendo, com a sua vida solucionada, como uma das etapas do ciclo maravilhoso. 

Cada elemento da família marcha dentro desse ciclo até o fim, até o dia de sua morte. Nesse 

dia os vizinhos piedosos levarão aquela lama que deixou de viver, dentro dum caixão para o 

cemitério de Santo Amaro, onde ela seguirá as etapas do verme e da flor. Etapas demasiado 

poéticas, cheias duma poesia que o mangue não comportaria. Parte-se aparentemente, nesse 
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dia, o ciclo do caranguejo, mas os parentes que ficam, derramam caridosos as suas lágrimas 

no mangue para alimentar a lama que alimenta o ciclo do caranguejo”. 
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MANIFESTOS 

CARANGUEJO COM CÉREBRO_PRIMEIRA VERSÃO 

 

MANGUE: O CONCEITO  

Estuário – parte terminal de um rio ou lagoa; porção de rio com água salobra. Em suas 

margens se encontram os manguezais, comunidades de plantas tropicais ou subtropicais 

inundadas pelos movimentos das marés. Pela troca de matéria orgânica entre a água doce e a 

água salgada, os mangues estão entre os ecossistemas mais produtivos do mundo, apesar de 

sempre serem associados à sujeira e à podridão. Estima-se que cerca de 2.000 espécies de 

microorganismos e animais vertebrados e invertebrados estejam associados às 60 plantas de 

mangue. Os estuários fornecem áreas de desova e criação para 2/3 da produção anual de 

pescado no mundo inteiro. Pelo menos 80 espécies comercialmente importantes dependem 

dos alagadiços costeiros. Não é por acaso que os mangues são considerados um elo básico da 

cadeia alimentar marinha. Apesar das muriçocas, mosquitos e mutucas, inimigos das donas de 

casa, para os cientistas os mangues são tidos como símbolos de fertilidade e riqueza.  

MANGUETOWN: A CIDADE  

A larga planície costeira onde a cidade do Recife foi fundada é cortada pelos estuários de seis 

rios. Após a expulsão dos holandeses no século XVII, a (ex) cidade “maurícia” passou a 

crescer desordenadamente, à custa do aterramento indiscriminado e da destruição dos seus 

manguezais, que estão em vias de extinção. Em contrapartida, o desvario irresistível de uma 

cínica noção de “progresso”, que elevou a cidade ao posto de “metrópole” do Nordeste, não 

tardou a revelar sua fragilidade. Bastaram pequenas mudanças nos “ventos” da história para 

que os primeiros sinais de “esclerose” econômica se manifestassem, no início dos anos de 

1960. Nos últimos 30 anos a síndrome da estagnação, aliada à permanência do mito/estigma 

de metrópole, só tem levado ao agravamento acelerado do quadro de miséria e caos urbano. O 

Recife detém, hoje, o maior índice de desemprego do país. Mais da metade dos seus 

habitantes moram em favelas e alagadiços e, segundo um instituto de estudos populacionais 

de Washington, é hoje a quarta pior cidade do mundo para se viver.  
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MANGUE: A CENA 

Emergência! Um choque, rápido, ou o Recife morre de enfarto. Não é preciso ser médico para 

saber que a maneira mais simples de parar o coração de um sujeito é obstruir as suas veias. O 

modo mais rápido, também, de enfartar e esvaziar a alma de uma cidade como o Recife é 

matar os seus rios e aterrar os seus estuários. O que fazer então para não afundar na depressão 

crônica que paralisa a cidade? Há como devolver o ânimo, deslobotomizar/recarregar as 

baterias da cidade? Simples, basta injetar um pouco de energia na lama e estimular o que 

ainda resta de fertilidade nas veias do Recife. Em meados de 91 começou a ser 

gerado/articulado em vários pontos da cidade um organismo/núcleo de pesquisa e criação de 

idéias pop. O objetivo é engendrar um “circuito energético” capaz de conectar alegoricamente 

as boas vibrações do mangue com a rede mundial de circulação de conceitos pop. Imagem 

símbolo: uma antena parabólica enfiada na lama. Ou um caranguejo remixando ANTHENA 

do Kraftwerk no computador. Os mangueboys e manguegirls são indivíduos interessados em 

Teoria do Caos, World Music, Legislação sobre meios de comunicação, Conflitos étnicos, 

Hip Hop, Acaso, Bezerra da Silva, Realidade virtual, Sexo, Design, Violência e todos os 

avanços da Química aplicada no terreno da alteração/expansão da consciência. Mangueboys e 

manguegirls frequentam locais como o Bar do Caranguejo e o Maré Bar. Mangueboys e 

manguegirls estão gravando a coletânea Caranguejos com Cérebro, que reúne as bandas 

Mundo Livre S.A., Loustal, Chico Science & Nação Zumbi e Lamento Negro 
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CARANGUEJO COM CÉREBRO_SEGUNDA VERSÃO 

 

MANGUE: O CONCEITO  

Estuário. Parte terminal de rio ou lagoa. Porção de rio com água salobra. Em suas margens se 

encontram os manguezais, comunidades de plantas tropicais ou subtropicais inundadas pelos 

movimentos das marés. Pela troca de matéria orgânica entre a água doce e a água salgada, os 

mangues estão entre os ecossistemas mais produtivos do mundo. Estima-se que duas mil 

espécies de microorganismos e animais vertebrados e invertebrados estejam associados à 

vegetação do mangue. Os estuários fornecem áreas de desova e criação para dois terços da 

produção anual de pescados do mundo inteiro. Pelo menos oitenta espécies comercialmente 

importantes dependem do alagadiço costeiro. Não é por acaso que os mangues são 

considerados um elo básico da cadeia alimentar marinha. Apesar das muriçocas, mosquitos e 

mutucas, inimigos das donas-de-casa, para os cientistas são tidos como símbolos de 

fertilidade, diversidade e riqueza.  

MANGUETOWN: A CIDADE  

A planície costeira onde a cidade do Recife foi fundada é cortada por seis rios. Após a 

expulsão dos holandeses, no século XVII, a (ex) cidade “maurícia” passou a crescer 

desordenadamente às custas do aterramento indiscriminado e da destruição de seus 

manguezais. Em contrapartida, o desvario irresistível de uma cínica noção de “progresso”, 

que elevou a cidade ao posto de “metrópole” do Nordeste, não tardou a revelar sua 

fragilidade. Bastaram pequenas mudanças nos ventos da história, para que os primeiros sinais 

de esclerose econômica se manifestassem, no início dos anos setenta. Nos últimos trinta anos, 

a síndrome da estagnaçãosó tem levado ao agravamento acelerado do quadro de miséria e 

caos urbano.  

MANGUE: A CENA 

Emergência! Um choque rápido ou o Recife morre de infarto! Não é preciso ser médico para 

saber que a maneira mais simples de parar o coração de um sujeito é obstruindo as suas veias. 

O modo mais rápido, também, de enfartar e esvaziar a alma de uma cidade como o Recife é 

matar os seus rios e aterrar os seus estuários. O que fazer para não afundar na depressão 

crônica que paralisa os cidadãos? Como devolver ânimo, deslobotomizar e recarregar as 
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baterias da cidade? Simples! Basta injetar um pouco de energia na lama e estimular o que 

ainda resta de fertilidade nas veias do Recife. Em meados de 91, começou a ser gerado e 

articulado em vários pontos da cidade um núcleo de pesquisa e produção de idéias pop. O 

objetivo era engendrar um “circuito energético”, capaz de conectar as boas vibrações dos 

mangues com a rede mundial de circulação de conceitos pop. Imagem símbolo: uma antena 

parabólica enfiada na lama. Hoje, os mangueboys e manguegirls são indivíduos interessados 

em hiphop, colapso da modernidade, Caos, ataques de predadores marítimos (principalmente 

tubarões), moda, Jackson do Pandeiro, Josué de Castro, rádio, sexo não-virtual, sabotagem, 

música de rua, conflitos étnicos, midiotia, MalcomMaclaren, Os Simpsons e todos os avanços 

da química aplicados no terreno da alteração e expansão da consciência. Bastaram poucos 

anos para os produtos da fábrica mangue invadirem o Recife e começarem a se espalhar pelos 

quatro cantos do mundo. A descarga inicial de energia gerou uma cena musical com mais de 

cem bandas. No rastro dela, surgiram programas de rádio, desfiles de moda, vídeo clipes, 

filmes e muito mais. Pouco a pouco, as artérias vão sendo desbloqueadas e o sangue volta a 

circular pelas veias da Manguetown. 
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CARANGUEJO COM CÉREBRO_TERCEIRA VERSÃO 

 

MANGUE – O CONCEITO  

Estuário. Parte terminal de rio ou lagoa. Porção de rio com água salobra. Em suas margens se 

encontram os manguezais, comunidades de plantas tropicais ousubtropicais inundadas pelos 

movimentos das marés. Pela troca de matéria orgânica entre a água doce e a água salgada, os 

mangues estão entre os ecossistemas mais produtivos do mundo. Estima-se que duas mil 

espécies de microorganismos e animais vertebrados e invertebrados estejam associados à 

vegetação do mangue. Os estuários fornecem áreas de desova e criação para dois terços da 

produção anual de pescados do mundo inteiro. Pelo menos oitenta espécies comercialmente 

importantes dependem do alagadiço costeiro. Não é por acaso que os mangues são 

considerados um elo básico da cadeia alimentar marinha. Apesar das muriçocas, mosquitos e 

mutucas, inimigos das donas de casa, para os cientistas os mangues são tidos como símbolos 

de fertilidade, diversidade e riqueza.  

MANGUETOWN – A CIDADE  

A planície costeira onde a cidade do Recife foi fundada é cortada por seis rios. Após a 

expulsão dos holandeses, no século XVII, a (ex) cidade “maurícia” passou a crescer 

desordenadamente às custas do aterramento indiscriminado e da destruição de seus 

manguezais. Em contrapartida, o desvario irresistível de uma cínica noção de “progresso”, 

que elevou a cidade ao posto de “metrópole” do Nordeste, não tardou a revelar sua 

fragilidade. Bastaram pequenas mudanças nos “ventos” da história, para que os primeiros 

sinais de esclerose econômica se manifestassem, no início dos anos 60. Nos últimos trinta 

anos, a síndrome da estagnação, aliada a permanência do mito da “metrópole” só tem levado 

ao agravamento acelerado do quadro de miséria e caos urbano. O Recife detém hoje o maior 

índice de desemprego do país. Mais da metade de seus habitantes moram em favelas e 

alagados. Segundo um instituto de estudos populacionais de Washington, é hoje a quarta pior 

cidade do mundo para se viver.  

MANGUE – A CENA  

Emergência! Um choque rápido ou o Recife morre de infarto! Não é preciso ser médico para 

saber que a maneira mais simples de parar o coração de um sujeito é obstruir as suas veias. O 
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modo mais rápido, também, de infartar e esvaziar a alma de uma cidade como o Recife é 

matar os seus rios e aterrar os seus estuários. O que fazer para não afundar na depressão 

crônica que paralisa os cidadãos? Como devolver ânimo, deslobotomizar e recarregar as 

baterias da cidade? Simples! Basta injetar um pouco de energia na lama e estimular o que 

ainda resta de fertilidade nas veias do Recife. Em meados de 91, começou a ser gerado e 

articulado em vários pontos da cidade um núcleo de pesquisa e produção de idéias pop. O 

objetivo é engendrar um “circuito energético”, capaz de conectar as boas vibrações dos 

mangues com a rede mundial de circulação de conceitos pop. Imagem símbolo: uma antena 

parabólica enfiada na lama. Os mangueboys e manguegirls são indivíduos interessados em 

quadrinhos, tv interativa, anti- psiquiatria, 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. 
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QUANTO VALE UMA VIDA 

 

I- LONGA VIDA AO GROOVE! 

Os alquimistas estão chorando. A indignação ruidosa de Lúcio Maia com a ferocidade 

carniceira da imprensa nos faz lembrar que nem tudo tem que ser movido a cinismo e 

oportunismo no - cada vez mais - cínico e vulgar circuito pop. 

Antes de mais nada, salve Lúcio, Jorge, Dengue, Gilmar, Toca, Gira e Pupilo. Salve 

Paulo André e longa vida ao Nação Zumbi, com seu groove imbatível, mix epidêmico e 

urgente de química e magia que cedo ou tarde vai varrer o mundo! 

A primeira vez que vimos Chico juntando a Loustal com o Lamento Negro (o embrião 

do que seria a Nação Zumbi, ainda no início de 91), comentamos arrepiados, eu e Renato L. : 

"não importa que estejamos no fim do mundo e sem dinheiro no bolso; não tem errada, não há 

nada no mundo que possa deter esse som!"  

Na nossa ficha, constava a produção de vários programas de Rock na cidade, onde nos 

esforçávamos para mostrar sons novos e interessantes de todos os cantos do mundo. E não 

havia dúvida de que naquele momento estávamos diante de algo absurdamente novo e 

irresistível.  

Começamos imediatamente a viajar num conceito capaz de colocar o Recife no mapa. 

Claro que houve momentos nos últimos anos em que chegamos a pensar que talvez 

tivéssemos ajudado a criar uma espécie de monstro incontrolável. Mas hoje sabemos que 

agimos bem, não poderíamos agir de outro modo. 

E agora, mangueboys? 

Chico era referência e inspiração para muita gente, talvez para toda uma geração de 

recifenses. E a perda para a Nação Zumbi é irreparável em termos de carisma, energia vocal, 

gestual, etc. Ninguém questiona isso. Mas o que muita gente esquece é que a fórmula criada 

por Chico tinha uma base muito sólida em termos de cozinha, acompanhamento, groove. A 

maioria das pessoas desconhece alguns fatos. Quando eu conheci Francisco França, ele era o 

lado mais extrovertido da mais nova dupla do barulho da cidade. Chico e Jorge eram 

inseparáveis como unha e carne, egressos da "Legião Hip Hop", que reunia no final dos anos 

80, alguns dos melhores dançarinos e djs que o Recife já conheceu ( alguém aí já viu Jorge Du 

Peixe dançando "street"? A galera que hoje em dia ensina funk nas academias de dança não 

daria nem pro caldo...). 
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Jorge sempre foi um pouco mais tímido, mas não menos engraçado, e os dois se 

completavam em termos de gosto, idéias, visão e criatividade. Chico sempre teve mais 

iniciativa e era, como todos sabemos, um letrista formidável. Mas alguém aí se lembra quem é 

o autor da letra do clássico "Maracatu de Tiro Certeiro"? Isso mesmo, Jorge Du Peixe... 

Quanto a Lúcio Maia, qualquer um que acompanhe a Guitar Player, sabe que é cada vez 

maior o número de pessoas que o consideram um dos mais talentosos e ecléticos guitarristas 

brasileiros, uma verdadeira revelação dos últimos tempos. Dengue, então, é aquele baixista 

contido, discreto, mas super-eficiente. Desde os tempos do Loustal, ele sempre conseguiu 

encaixar a levada perfeita para o estilo fragmentado dos versos de Chico. E quanto aos 

tambores e à bateria, nem é preciso comentar. Não se via, no rock androll, uma engrenagem 

tão potente e envenenada desde a morte de John Bonham. 

Quando toda a crítica brasileira caiu de quatro sob o impacto avassalador do "Da Lama 

ao Caos", houve no Recife quem apostasse que Chico despontaria em carreira solo já no 

segundo disco. Argumentavam que, por um lado Chico tinha luz própria de sobra e por outro 

a fórmula do Nação Zumbi não renderia mais nada interessante, pois já teria se esgotado. Eu e 

Renato torcemos para que acontecesse o contrário, para que Chico não se rendesse à vaidade 

pessoal e injetasse todo gás possível no fortalecimento da banda. Ele não decepcionou, 

mostrou que não era nem um pouco ingênuo ou deslumbrado e que sabia muito bem do que 

precisava para se manter no topo. O resultado foi o brilhante "Afrociberdelia", um trabalho 

coletivo - com Lúcio mais ativo do que nunca do que nunca na produção. 

Portanto, se existe uma banda que tem total autoridade e potencial para ocupar 

condignamente o lugar que o inesquecível Chico Science deixou vago no topo, essa banda é 

sem dúvida a Nação Zumbi. Por sinal, o próprio Chico nem cogitava em dar por esgotado o 

formato da banda, tanto que já planejava entrar com os brothers no estúdio ainda este ano para 

gravar o terceiro disco. LONGA VIDA AO GROOVE!!! 

 

II- BUSCANDO RESPOSTAS 

"Something is happening here, but you don´t know what it is. Do you, Mr Jones?" Essa 

frase de Bob Dylan me vem à mente sempre que eu penso no tom de alguns comentários 

publicados nos maiores jornais do país a respeito da morte de Chico. Talvez com intenção de 

pintar o fato com as cores mais chocantes, expurgando, assim, a dor e a revolta da perda, as 

matérias acabavam invariavelmente emitindo um tom derrotista ou até desolador. 

Se o caso é especular sobre o que pode acontecer daqui em diante, o mais oportuno seria 

tentar identificar na história do Pop, fatos ou situações semelhantes que possam servir de 
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exemplos. Em se tratando de movimentos de cultura Pop; gerados em focos isolados; situados 

na periferia do mercado; e com reconhecimento mundial, os fenômenos mais correlatos ao 

Mangue Beat que se tem notícia - ainda que os estágios de desenvolvimentos sejam distintos - 

são a Jamaica pós-Bob Marley e Salvador pós-Tropicalismo. 

Sobre Salvador, minha experiência como mangueboy me diz que o Tropicalismo não 

surgiu lá por acaso. Nada no mundo poderia ter impedido o caldo cultural da cidade de gerar 

posteriormente ( e na sequência ) os Novos Baianos, A Cor do Som, os trios elétricos, a Axé 

Music, o Samba - Reggae, a Timbalada, etc. 

Também não foi por milagre que a Jamaica se tornou berço do Calipso, do Ska, do 

Reggae, do Dub, do Raggamuffin e de todas as variantes do Dancehall que hoje, quase 20 

anos depois da morte de Marley, contaminam as paradas de sucesso de todo o mundo. 

Esses dois fenômenos foram condicionados por combinações específicas de fatores 

geográficos, econômicos, políticos, sociológicos, antropológicos, enfim, culturais, cuja 

história eu não seria capaz de analisar. Mas em se tratando de focos isolados que a partir de 

um determinado estímulo geram uma reação em cadeia capaz de contaminar toda a história 

futura de uma comunidade, meu depoimento talvez possa ser útil. 

 

III- UMA VISITA MUITO ESPECIAL 

Lembro-me muito bem do nervosismo que tomou conta da cidade quando, em 93 (logo 

após o primeiro Abril Pro Rock), a diretoria da Sony anunciou que mandaria um representante 

ao Recife para contratar Chico Science... Fun! Fun! Zoeira Total! Diversão a qualquer custo, 

ea mais barulhenta possível! Esse havia sido o nosso lema quando, dois anos antes, sentindo o 

descompasso - o fundo do poço, o infarto iminente - , resolvêramos tentar de tudo para 

detonar adrenalina no coração deprimido da cidade. Depois de vários shows e eventos muito 

bem sucedidos, e do manifesto "Caranguejos com Cérebro" ( que transformou, de uma hora 

para outra centenas de arruaceiros inocentes em "mangueboys" militantes ), parecia que a 

cidade realmente começava a despertar do coma profundo em que esteve mergulhada desde o 

início da guerra dos 80. 

Parêntese: não é exagero. Segundo os levantamentos mensais do DIEESE, Recife 

conseguiu manter sem muito esforço a impressionante e isolada posição de campeã nacional 

do desemprego e da inflação por nada menos que dez anos seguidos!!! Imaginem o efeito 

devastador que uma situação como essa pode provocar na alma de uma comunidade com mais 

de 400 anos de história e que só neste século havia gerado nomes da dimensão de Manuel 

Bandeira, Gilberto Freyre, Josué de Castro e João Cabral de Melo Neto. Para nós, que mal 
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havíamos saído da adolescência só restavam duas saídas: tentar uma bolsa na Europa ou 

ganhar as ruas... 

Então, a chegada da Sony representava uma espécie de prêmio coletivo. O significado 

simbólico era que finalmente podia estar se abrindo um canal de comunicação direta com o 

mercado mundial, como os caranguejos do asfalto haviam almejado em seu primeiro 

manifesto. Para todos os agentes e operadores culturais que viam seu talento e potencial 

atrofiados pela desmotivação, era o estímulo concreto que faltava. Afinal, queiram ou não, 

discos pop lançados por multinacionais movimentam várias áreas de expressão ao mesmo 

tempo: moda, fotografia, design, produção gráfica, vídeos, relações públicas, assessoria, 

imprensa, marketing, música,etc. 

Daí em diante, pode-se dizer que teve início um efetivo "renascimento" recifense. Todo 

mundo gritou mãos à obra! e partiu para o ataque. As ruas viraram passarelas de estilistas 

independentes; bandas pipocaram em cada esquina; palcos foram improvisados em todos os 

bares; fitas demo e clipes novos eram lançados toda semana, e assim por diante, gerando uma 

verdadeira cooperativa multimídia autônoma e explosiva, que não parava de crescer e 

mobilizar toda a cidade. De headbangers a mauricinhos, de punks a líderes comunitários, de 

surfistas a professores acadêmicos, ninguém ficou de fora. Para se ter uma idéia, a frase " 

computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro" ( Mundo Livre S/A ) virou tema de redação 

de vestibular de uma faculdade local. 

 

IV- MANGUETOWN, 5 ANOS DEPOIS 

O renascimento segue de vento em popa. A noite mais concorrida do último Abril Pro 

Rock foi a que reuniu três bandas locais. Mais de cinco mil pessoas pagaram ingresso e 

enfrentaram uma chuva intensa para aplaudir e cantar junto com Mundo Livre S/A, Mestre 

Ambrósio e Chico Science & Nação Zumbi. O festival "Viva a Música", realizado em 

setembro passado, reuniu mais de 50 novas bandas. O disco de estréia da campeã, Dona 

Margarida Pereira e os Fulanos, está em fase de gravação. O programa Mangue Beat (Caetés 

FM 99.1) ocupa há 2 anos os primeiros lugares de audiência, tocando fitas demo e 

lançamentos locais, além de novidades de todos os cantos do planeta.  

O "Manguetronic", um programa de rádio idealizado especialmente para a Internet, vem 

se firmando como um dos sites mais acessados do Universo onLine. Os últimos cds do Chico 

Science & Nação Zumbi e do Mundo Livre S/A e a estréia do Mestre Ambrósio figuraram na 

lista dos dez melhores do ano da revista Showbizz. Estão em fase de finalização os 

aguardados álbuns de estréia das bandas Eddie e Devotos do Ódio. O Abril pro Rock 97 
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entrou pela primeira vez no calendário de eventos oficiais do Estado, ganhando assim uma 

ampla divulgação nacional e uma infra-estrutura mais organizada.  

A estréia em longa-metragem dos cineastas pernambucanos Lírio Ferreira e Paulo 

Caldas - o filme "O Baile Perfumado", cuja trilha é assinada por Chico Science, Siba (do 

Mestre Ambrósio) e Zero Quatro - ganhou vários prêmios, entre eles o de melhor filme, no 

último Festival de Cinema de Brasília. O estilista Eduardo Ferreira já recebeu vários prêmios 

nas últimas edições do Phytoervas Fashion. O Mundo Livre S/A acaba de fazer 4 shows e um 

clipe no México, devendo participar de vários festivais europeus no segundo semestre... 

(Pausa para respirar) 

Temos como objetivo imediato pressionar a Prefeitura do Recife para tirar do papel e 

colocar no ar a rádio Frei Caneca FM, uma emissora sem fins lucrativos cujo orçamento para 

97, ao que parece, já foi aprovado pela Câmara Municipal. Afinal, o único e mais difícil 

obstáculo que ainda não superamos foi o das rádios comerciais. Sabemos que na Jamaica e em 

Salvador foi preciso o uso até de ações violentas para pressionar os disc- jóckeis. No estágio 

atual, não achamos que recursos sejam necessários. O Popspace não é invulnerável e a 

história está do nosso lado. 

Quem acompanhou no Recife as últimas homenagens a Chico, sentiu a força de um 

compromisso coletivo. Hoje cada recifense tem no olhar um pouco de guerrilheiro da Frente 

Pop de Libertação. E o recado que queremos enviar para o mundo não é muito diferente 

daquele que nos mandam as comunidades indígenas de Chiapas- que têm no subcomandante 

Marcos o seu porta-voz. VIVA SANDINO! VIVA ZAPATA! VIVA ZUMBI! A utopia 

continua... 

"- Quanto vale a vida de um homem, em quanto cada um avalia a sua própria vida, a 

troco de quê está disposto a mudá-la? Nós avaliamos muito alto o preço de nossas vidas. 

Valem um mundo melhor, nada menos. Homens e mulheres, dispostos a dar suas vidas, têm 

direito a pedir tanto quanto valem. Há os que avaliam suas vidas por uma quantidade de 

dinheiro, mas nós a avaliamos pelo mundo, esse é o custo do nosso sangue..." 

(Subcomandante Marcos). 
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